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บทน า 

 
1.   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในปัจจุบนั หน่วยงาน สถาบนั องค์กร รวมถึงผูบ้ริหารต่างยอมรับถึงความส าคญัของ
การประชาสัมพนัธ์มากยิง่ข้ึนกวา่ในอดีต ดว้ยมุมมองท่ีวา่ การประชาสัมพนัธ์เป็นงานเปิดเผยตนเอง
ต่อสาธารณชนและเป็นงานท่ีธ ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มประชาชนและสร้างสรรคใ์ห้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดี (favorable image) แก่หน่วยงาน ช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัสังคม (วรัิช ลภิรัตนกุล 2546 : ค  าน า) 
   ทั้งน้ีหน่วยงาน สถาบนั องค์กรใด มีสมาชิกท่ีเข้มแข็ง มีผลงานเป็นท่ีปรากฏเป็น
รูปธรรม  มีการบริการท่ีเป็นเลิศ  มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธา ภาพลกัษณ์ของ
องคก์รจะเป็นภาพท่ีดีน่าเช่ือถือ มีผลท าใหก้ารปฏิบติังานขององคก์รบรรลุเป้าหมาย  แต่ในทางตรง
ข้าม หากองค์กรใดสมาชิกส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ไม่ได้รับการพฒันา ไม่รู้ทิศทาง
เป้าหมายในการปฏิบติังาน ย่อมส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือ
ศรัทธาและความร่วมมือจากประชาชน   ภาพลกัษณ์ จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงจากภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี หรืออาจเปล่ียนแปลงจากไม่ดี
กลายเป็นดีก็ได ้ ฉะนั้นการสร้างภาพลกัษณ์จ าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลา การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีจึง
ไม่สามารถท าไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว หรือใชเ้วลาเพียงช่วงสั้นๆ เน่ืองจากภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนทีละน้อยและสะสมเพิ่มข้ึน จนสามารถฝังรากฐานมั่นคงอยู่ในจิตใจและทัศนคติหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ซ่ึงผลท่ีไดต้ามมา คือ ช่ือเสียง เกียรติคุณ ความนิยมชมชอบ ศรัทธา 
ดงันั้นภาพลกัษณ์จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างข้ึนได ้ ซ่ึงวิธีการประชาสัมพนัธ์ก็มีบทบาทอยา่งมากใน
การเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ขององคก์ร (วรัิช ลภิรัตนกุล 2546 : 79-85) 
 การประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงในการสร้างความประทบัใจ และภาพลกัษณ์ท่ีดี
จากหน่วยงาน สถาบนั องค์กร ไปสู่กลุ่มประชาชนด้วยวิธีการบอกกล่าว ช้ีแจงให้ประชาชนได้
ทราบและเกิดความรู้ความเขา้ใจในหน่วยงาน ซ่ึงการบอกกล่าวช้ีแจงน้ีรวมถึง การช้ีแจง เผยแพร่
นโยบาย วตัถุประสงค ์การด าเนินงานและกิจกรรมผลงานต่างๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนข่าวคราว
ความเคล่ือนไหวของหน่วยงาน สถาบนั องค์กร ท าให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจ เล่ือมใสศรัทธา
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แก่ประชาชน ตลอดจนท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกท่ีเป็นไปในทางท่ีดีต่อหน่วยงาน การบอก
กล่าวช้ีแจงให้ประชาชนทราบและเขา้ใจถึงปณิธานและเจตนาอนับริสุทธ์ิแห่งการด าเนินงาน ดว้ย
การประพฤติปฏิบติัท่ีดี มีความรับผดิชอบของหน่วยงาน สถาบนั ผา่นกระบวนการขั้นตอนของการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิผลจึงเป็นกลไกแห่งการชกัน าความประทบัใจและภาพลกัษณ์ท่ีดีสู่
หน่วยงานและสถาบนั    
  ลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ จึงเป็นการส่ือสารท่ีจะตอ้งมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างหน่วยงาน สถาบนั องค์กร ไปสู่กลุ่มประชาชน โดยต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดจนต้องมีการติดตามประเมินผล โดยลักษณะของการสร้าง
ความสัมพนัธ์ จะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ตามท่ีณัฏฐ์ชุดา  วิจิตรจามรี (2559 :  
206-239) แบ่งไว ้คือ การประชาสัมพนัธ์ภายในและการประชาสัมพนัธ์ภายนอก 

1. การประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รหรือการส่ือสารภายใน (Internal Public Relation)  
หมายถึง การสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลภายในหน่วยงานเดียวกนั ได้แก่ 
ผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบติังาน ให้รับทราบความเคล่ือนไหวต่างๆ ในเร่ืองกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ 
รวมถึงการสร้างความรัก ความผูกพนัต่อหน่วยงาน ส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์
ภายในหน่วยงานอาจใช้การติดต่อส่ือสารด้วยวาจาแบบซ่ึงหน้า (face to face) หรืออาจใช้ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ภายในหน่วยงาน (House Journal) เช่น หนังสือเวียน จดหมายข่าว อินทราเน็ต บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ และการประชุม  เป็นตน้ การประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน มีความส าคญัในการ
สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดี  รวมทั้งการรับรู้แผนงานต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและตรงตามเป้าหมาย  การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจึง
เป็นกลยทุธ์ท่ีจะสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จแก่หน่วยงาน 

2. การประชาสัมพนัธ์ภายนอก (External Public Relations) หมายถึง การสร้างความ 
เขา้ใจและการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัหน่วยงานในแง่มุมต่างๆ ไปสู่หน่วยงานท่ีอยูภ่ายนอก โดย
ยึดหลกัการด าเนินงานท่ีว่า ไม่มีหน่วยงานใดท่ีจะสามารถอยู่ไดโ้ดยล าพงั ทุกหน่วยงานจะตอ้งมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก เช่น ผูน้ าความคิดเห็น  ผูน้ าทอ้งถ่ิน ลูกคา้ ผูบ้ริโภค นกัลงทุน
รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียง โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ  ท าใหห้น่วยงานเป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บความไวว้างใจ
ได้รับการสนับสนุนและปฏิบติังานส าเร็จได้อย่างราบร่ืน รวมถึงการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์และช่ือเสียงให้กบัหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  ลกัษณะการประชาสัมพนัธ์
ภายนอกจะใช้ช่องทางการส่ือสารคือ เว็บไซต์ขององค์กร การประชุมประจ าปี รายงานประจ าปี 
และรวมถึงช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ เช่น จดหมาย อีเมล (E-mail) วี ดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
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(Videoconference) การแถลงข่าว ข่าวแจก  และการใช ้ส่ือมวลชน (mass media) เช่น หนงัสือพิมพ ์
วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนต ์ 
 ดังท่ีกล่าวมา  การประชาสัมพนัธ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับหน่วยงาน สถาบัน 
องค์กรต่าง ๆ เพราะการประชาสัมพนัธ์เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีจะถ่ายทอดให้คนภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆ ในปัจจุบนัจะสังเกตเห็นไดว้า่ทั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนต่างก็ไดใ้หค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นวิธีการท่ีส่ือให้
สมาชิกภายในหน่วยงานทราบถึงนโยบาย แผนงาน กิจกรรมต่างๆ และท าให้สังคมภายนอก
หน่วยงานทราบเร่ืองราวต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการแสดงผลงานท่ีหน่วยงานปฏิบติัอนัเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงานด้วย  ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้เห็นความส าคัญกับการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยการจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์หน่วยงานของตนข้ึนมา เช่น กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง เป็นหน่วยงานท่ีก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และการผงัเมือง มี “วารสารกรมโยธาธิการและผงัเมือง”  ส านกัจดัการกากของเสียและ
สารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานท่ีดูแลจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี “ข่าวสารอนัตราย
และของเสีย” ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ ส านักงานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเสริมเอกลักษณ์ของชาติมี 
“วารสารไทย” ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวง
ยติุธรรม เป็นองคก์รกลางของชาติในการผสานความร่วมมือ และผลกัดนัให้การด าเนินงานป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ มี “วารสาร ส านักงาน ป.ป.ส.” ท่ีประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจา้ง มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นองค์กรท่ีด าเนินงานจากความ
มุ่งมัน่ของผูแ้ทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจ า ในมหาวิทยาลัย มี  “วารสาร วิชาการ  
ปขมท.” เป็นตน้  
  จะเห็นไดว้า่หน่วยงาน สถาบนั องคก์ร ท่ีมีความหลากหลายในพนัธกิจขา้งตน้ ต่างก็ให้
ความส าคญักับการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานในส่ือรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
นโยบาย ภารกิจ ข่าวสารความรู้ต่างๆ ของหน่วยงาน รวมถึงสาระประโยชน์ท่ีน่าสนใจต่อบุคคล
ภายในหน่วยงานและสาธารณชน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยงานท่ีบุคลากรจ านวนมาก และมีพนัธกิจ
ท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มบุคคลต่างๆ จ าเป็นตอ้งใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารทั้งภายในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงาน  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลิตเภสัชกรท่ีมี
คุณภาพและพฒันาศกัยภาพบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นเภสัชกรรม 
จึงท าให้การจดัการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์  มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในระดับ
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ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ในดา้นหหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ประกอบดว้ย
หน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน    การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์จ าเป็นตอ้ง
อาศยัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์  เพื่อเสริมสร้างและผลกัดนัให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจใน
ข่าวสารกบับุคลากร คณะเภสัชศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์
และส่ืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการมีแผนงาน
และเป็นระบบท่ีชดัเจนคือ เอกสาร “ใบมะกอก”   
   เอกสาร “ใบมะกอก” จึงเป็นเอกสารท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์  นโยบาย ภารกิจ ข่าวสารความรู้ต่างๆ  ท่ีเป็นระบบ  ในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงท าให้ผู ้
ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาวา่ลกัษณะของรูปแบบของเอกสาร  “ใบมะกอก”  มีลกัษณะอยา่งไร รวมทั้ง
เน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารมีความสอดคลอ้งเหมาะสมตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดเป็นภารกิจหลักของสถาบนัอุดมศึกษาหรือไม่ เพื่อท าให้การด าเนินงานด้านการจดัท า
เอกสาร “ใบมะกอก” เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

2.   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษารูปแบบของเอกสาร “ใบมะกอก” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร 
2. เพื่อศึกษาเน้ือหาของเอกสาร “ใบมะกอก” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของเอกสาร “ใบมะกอก” ในดา้นความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจ 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 

3.  สมมติฐานการศึกษา 
 เอกสาร “ใบมะกอก”  เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
น าเสนอขอ้มูล  มีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็น
ภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 

4.   ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสาร “ใบมะกอก” ของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวนทั้งส้ิน 50 ฉบบั โดยเอกสารทั้ง 50 ฉบบั เผยแพร่เป็นรูปแบบเอกสาร 
PDF ไฟล ์ในเวบ็ไซต ์www.pharm.su.ac.th  ลกัษณะการเผยแพร่เอกสารแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  คือ 
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 เอกสารช่วงท่ี 1 จดัพิมพเ์ผยแพร่เป็นเอกสาร A4  จ านวนทั้งส้ิน 27 ฉบบั  คือ เอกสาร 
ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 – เอกสารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 27 ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2554 
 เอกสารช่วงท่ี 2 จดัพิมพเ์ป็นเอกสาร A4 รูปแบบ PDF ไฟล ์น าไปเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์
www.pharm.su.ac.th จ  านวนทั้งส้ิน 23 ฉบบั คือ เอกสารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 28 ประจ าเดือนมิถุนายน 
2554 – เอกสารปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 50 ประจ าเดือนเมษายน 2556 
 ทั้งน้ี ผูศึ้กษารวบรวมเอกสาร “ใบมะกอก” ทั้งหมดจากเวบ็ไซต ์ www.pharm.su.ac.th 
ซ่ึงมีการเผยแพร่ในรูปแบบ PDF ไฟล ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์ไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวยอ้นหลงั
ตั้งแต่ฉบบัแรกถึงฉบบัสุดทา้ย   
 

5.   วธีิการด าเนินการศึกษา  
1. รวบรวมขอ้มูลเอกสาร “ใบมะกอก” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

จ านวนทั้งส้ิน 50 ฉบบั ท่ีเผยแพร่เป็นรูปแบบเอกสาร PDF ไฟล ์ในเวบ็ไซต ์www.pharm.su.ac.th    

 2. ศึกษา หนงัสือ เอกสาร วทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์  
   2.2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวเิคราะห์รูปแบบ และการวิเคราะห์เน้ือหาเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ 

2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก” 
  3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก”  
   3.1 วเิคราะห์การด าเนินงานของเอกสาร “ใบมะกอก” 
  3.2 วเิคราะห์รูปแบบของเอกสาร “ใบมะกอก” 
  3.3 วิ เคราะห์เ น้ือหาการน า เสนอข้อมูลของเอกสาร “ใบมะกอก” ในด้าน
ความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของ
สถาบนัอุดมศึกษา   

  4. สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผลงานในรูปแบบของการคน้ควา้อิสระ 
 

6.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ    
1. ท าใหท้ราบรูปแบบของเอกสาร “ใบมะกอก” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร 
2. ท าใหท้ราบเน้ือหาของเอกสาร “ใบมะกอก” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

http://www.pharm.su.ac.th/
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ศิลปากร 
3. ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ของเอกสาร “ใบมะกอก” กบัพนัธกิจท่ีส านกังานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
4. ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการ 

ด าเนินงานดา้นเอกสารประชาสัมพนัธ์ต่อไป 
 
7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

  ผูศึ้กษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาส่ือประชาสัมพันธ์ 
การวเิคราะห์รูปแบบ และการวเิคราะห์เน้ือหาเอกสารประชาสัมพนัธ์ ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 

กญัญารัตน์ ค าคม (2548) ได้เสนองานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาจดหมายข่าว  
“จีพีโอ ทูเดย”์ ขององคก์ารเภสัชกรรมกรณีการยา้ยโรงงานผลิตยาตา้นไวรัสเอดส์” เพื่อศึกษาการ
น าเสนอเน้ือหา วตัถุประสงคข์องการจดัท าจดหมายข่าว และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูอ่้านต่อ
การน าเสนอเน้ือหา  พบวา่ มีการน าเสนอเน้ือหาดา้นการบริหาร ดา้นการตลาด ดา้นการผลิตการยา้ย
โรงงาน  ดา้นการเงิน การผลิตยา และดา้นวชิาการ รวมถึงการน าเสนอเน้ือหา ดา้นความคืบหนา้การ
ก่อสร้างโรงงาน การจดัซ้ือจดัจา้ง/งบประมาณ การจดัการทรัพยากรบุคคล การจดัการโรงงานและ
สวสัดิการส าหรับพนกังาน  เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นการแจง้นโยบาย การบริหาร การจดัการ การตลาด 
สวสัดิการพนกังาน และอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่พนกังาน  ความถ่ีในการน าเสนอขอ้มูลกรณีการ
ยา้ยโรงงานผลิตยาตา้นไวรัสเอดส์มีนอ้ย บางเดือนท่ีมีความคืบหนา้ของโครงการ จะน าเสนอบ่อย 
บางคร้ังไม่มีการน าเสนอขอ้มูล   ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผูอ่้านเสนอให้ใชห้ัวช่ือเฉพาะกรณีการยา้ย
โรงงานผลิตยาตา้นไวรัสเอดส์ เพราะจะท าให้เห็นความส าคญัของโครงการ โดยจดัท าในรูปแบบ
ขนาด A4 ไม่ตอ้งเป็นรูปเล่มวารสาร พิมพ ์2 สี มีภาพประกอบ มีก าหนดการเผยแพร่เป็นประจ าทุก
สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง และควรเพิ่มการน าเสนอเน้ือหาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
สวสัดิการส าหรับพนกังานให้มากข้ึน อีกทั้งน าเสนอเน้ือหาดา้นต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกดา้น  
 
  โสภิดา  อศัวกลาง (2548) ได้เสนองานวิจยัเร่ือง “การประเมินส่ือประชาสัมพนัธ์
วารสารบา้นเรา ของบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” เพื่อการวิเคราะห์เน้ือหา และ
ศึกษาพฤติกรรมของการเปิดรับข่าวสารของประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี  
ผลการศึกษาพบว่า เน้ือหาในวารสารบ้านเรา แบ่งออกเป็นคอลัมน์ต่างๆ 9 คอลัมน์ คือ สาร
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กรรมการผูจ้ดัการ, ทกัทาย, เร่ืองจากปก, จบัเข่าคุย, ใคร อะไร ท่ีไหน, ชุมชพฒันา, เกษตรและ
ส่ิงแวดลอ้ม, อยูเ่ยน็เป็นสุข และศพัทไ์ฟฟ้าน่ารู้ เน้ือหาท่ีน าเสนอมีประโยชน์กบัผูอ่้าน รูปแบบของ
วารสารเหมาะสม คือ การออกแบบรูปเล่มสวยงามทนัสมยั ขนาดเล่มเหมาะสม ภาพพิมพส์วยงาม 
น่าอ่าน จ านวนหน้าและระยะเวลาในการเผยแพร่เหมาะสม แต่มีข้อควรปรับปรุงเร่ืองของ
ตวัหนังสือให้มีขนาดใหญ่ อ่านง่ายข้ึน เน่ืองจากกลุ่มผูอ่้านอยู่ในวยัสูงอายุ และควรใช้ค  าท่ีส่ือ
ความหมายอ่านแลว้เขา้ใจง่าย ดา้นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบวา่ ประชาชนเปิดรับ
ข่าวสารอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า ส่วนใหญ่จะเปิดอ่านคอลัมน์ท่ีตนเองชอบแล้วจึงกลับมาอ่าน
เน้ือหาทั้งเล่มอีกคร้ัง  โดยรวมประชาชนมีความเห็นวา่วารสารบา้นเรามีประโยชน์ ท าให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโรงไฟฟ้ามากข้ึน รวมทั้งวารสารบา้นเรา ยงัเป็นส่ือกลางท่ีให้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัโรงไฟฟ้าราชบุรีท่ีถูกตอ้งชัดเจน และสร้างความเช่ือมัน่และแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี  
 
  ทิวา  หงษโ์ต (2553) ไดเ้สนองานวิจยัเร่ือง “การศึกษาประเภทและรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ของวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล” เพื่อศึกษาความตอ้งการต่อ
ประเภทส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ นกัเรียนและ
บุคลากร ท่ีมีต่อรูปแบบของโปสเตอร์และแผ่นพบั เพื่อการประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ประเภทโปสเตอร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ แผน่พบั ป้ายโฆษณา จดหมายข่าว ใบปลิว 
จุลสาร แฟ้มเอกสารตามล าดบั  ในดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบมีความพึงพอใจ
ต่อส่ือโปสเตอร์ รูปแบบตวัแอลเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ รูปแบบตวัเอส ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยามี
ความพึงพอใจต่อส่ือโปสเตอร์ รูปแบบตัวเอสเป็นอันดับ 1  รองลงมาคือ รูปแบบตัวแอล 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบมีความพึงพอใจต่อรูปแบบส่ือแผ่นพบั แบบ 2 พบั  เป็นอนัดับ 1  
รองลงมาคือ แผน่พบัแบบ 3 พบั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยามีความพึงพอใจต่อส่ือแผน่พบัแบบ 3 พบั
เป็นอนัดับ 1 รองลงมาคือ แผ่นพบัแบบ 2 พบั ในกลุ่มตวัอย่าง มีความพึงพอใจต่อส่ือโปสเตร์ 
รูปแบบตวัเอส เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือรูปแบบตวัแอล ในส่วนรูปแบบแผ่นพบั กลุ่มตวัอย่าวมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบแผน่พบัแบบ 3 พบั เป็นอนัอบั 1 และ รองลงมาคือ แผน่พบัแบบ 2 พบั 
 
   นพวรรณ  เนตรธานนท์ (2554) ได้เสนอการค้นควา้อิสระเร่ือง “การศึกษาสารใน 
“วารสารส านักงาน ป.ป.ส.” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”   
เพื่อศึกษารูปแบบและศึกษาเน้ือหาของสาร ผลการศึกษาพบว่า งานเขียนในวารสารส านักงาน 
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ป.ป.ส. มีการจ าแนกลักษณะงานเขียนเป็น 2 ประเภท คือ ข่าวและบทความ ลักษณะของข่าว
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ข่าวยาวและข่าวสั้น เน้ือหาท่ีพบเป็นเน้ือหาท่ีแสดงขอ้เท็จจริงทั้งหมด ดา้น
บทความท่ีพบมี 4 ประเภท คือ บทความประชาสัมพนัธ์ บทความแสดงความคิดเห็น บทความเชิง
วิชาการ และบทความเชิงสารคดี  บทความ 3 ประเภทแรก มีการใชส้ารท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและสารท่ี
เป็นขอ้คิดเห็น โดยพบสารท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงในบทความทุกเร่ือง ส่วนสารท่ีเป็นขอ้คิดเห็น  พบวา่ใน 
1 บทความ จะใช้สารท่ีเป็นขอ้คิดเห็นมากกว่า 1 ประเภท และมีการใช้สารท่ีเป็นขอ้คิดเห็นเชิง
ประเมินค่ามากท่ีสุด ส่วนบทความเชิงสารคดี มีการใช้สารท่ีเป็นขอ้เท็จจริง สารท่ีเป็นขอ้คิดเห็น 
และสารประเภทอารมณ์ความรู้สึก   
 
  ปราณปรียา  สิมมา (2555) ได้เสนองานวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบจดหมายข่าว
ไฮไลท์ทูเดยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการ เพื่อพฒันารูปแบบจดหมายข่าว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย ์บุคลากร
และนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ อาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
จ านวน 378 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบชนชั้ น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการท่ีมีต่อรูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินและรับรองรูปแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ีย ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีมีต่อจดหมายข่าว
ไฮไลน์ทูเดย ์คือ มีเน้ือหาของจดหมายข่าวไม่ครอบคลุมทุกคณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลยั ภาพ
ข่าวน้อยเกินไป บอร์ดประชาสัมพนัธ์มีจ านวนน้อย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการรับส่ือใน
มหาวิทยาลัย คือ ต้องการทราบกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เน้ือหาข่าวสารท่ีต้องการให้มีใน
จดหมายข่าวมากท่ีสุด คือ ทุนการศึกษา ช่องทางท่ีตอ้งการอ่านจดหมาย คือ บอร์ดประชาสัมพนัธ์
ในมหาวิทยาลัย และต้องการอ่านจดหมายข่าวทุกวนั เน้ือหารายละเอียดท่ีควรเพิ่มเติมในหัว
กระดาษจดหมายข่าว คือ วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั ด้านรูปแบบของจดหมายข่าวท่ีพฒันาข้ึน 
ประกอบดว้ย กระดาษ A 4 จ  านวน 2 หน้า สีของกระดาษจดหมายมีหลากสี ใช้ภาพกราฟิกทัว่ไป 
ตวัอกัษรพาดหัวข่าว ใช้ตวัอกัษรท่ีเป็นทางการ ขนาด 18 และ 20 พอยต์ เน้ือหาข่าวใช้ตวัอกัษร
ขนาด 16 พอยต์ ภาพประกอบท่ีใช้ คือภาพถ่าย ลกัษณะการจดัหน้ากระดาษแบบสมดุล รูปแบบ
จดหมายข่าวจะตอ้งแสดงเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และผลการประเมินรูปแบบของจดหมายข่าว
ไฮไลท์ทูเดย์ อยู่ในระดบัมาก เป็นรูปแบบท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ด้านผุรั้บสารมีความพึง
พอใจในระดบัมากเช่นกนั 
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 ณัตพร  วรคุณพิเศษ (2556) ได้เสนองานวิจยัเร่ือง “การพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษษปีท่ี 6 
จ  านวน 420 คน จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ และใช้วิธีสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ภาควิชา
เทคโนโลยทีางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ คือ เอกสารแนะน า แบบ
ประเ มินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพ์ และแบบประเ มินความคิดเห็นท่ี มี ต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพื่ อการ
ประชาสัมพนัธ์ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก จากการ
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ดา้นนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือส่ิงพิมพภ์าควิชา
เทคโนโลยทีางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในระดบัมาก 
 
 สุภคั  ถาวรนิติกุล (2556) ได้เสนองานวิจยัเร่ือง “การศึกษาแนวทางเพื่อพฒันาส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของคณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน”  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์  เพื่อพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ และ
เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์คณะเกษตร ก าแพงแสน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวจิยัประกอบดว้ย คณาจารย ์นิสิต บุคลากร และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญด้านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ส่ือประชาสัมพนัธ์ แบบประเมินคุณภาพส่ือประชาสัมพนัธ์  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่าแนวทางการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ ของคณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน พบวา่ 1) ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความเหมาะสมใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ แบนเนอร์บนเว็บเพจ ป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ และ
โปสเตอร์ 2) องคป์ระกอบในการออกแบบ ใชสี้โทนเย็น ใช้ภาพถ่าย ใชต้วัอกัษรแบบมีหวั 3) การ
จดัองคป์ระกอบงานกราฟิก ใชแ้บบเรียบง่าย สบายตา ส่ือความหมายสอดคลอ้งกบัรสนิยม มีลูกเล่น
ท่ีแปลกตา 4) การจดัวางองค์ประกอบศิลป์ จดัวางในสัดส่วนท่ีเหมาะสม มีจุดสนใจอย่างใดอย่าง
หน่ึง 5) รูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์ มีเอกลักษณ์ ทนัสมัย ดึดงดูดความสนใจ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 6) ส่วนประกอบในส่ือประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ส่วนหัวเร่ือง ข้อความ 
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ภาพประกอบ ขอ้มูลการติดต่อและขอ้มูลผูจ้ดัท า ในดา้นการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ พบขอ้มูล
ดังน้ี 1) รูปแบบแบนเนอร์บนเว็บเพจ จัดวางองค์ประกอบลักษณะรูปแบบตัวแอล (L) วาง
ภาพประกอบจากดา้นบนซ้ายลงมาจนถึงดา้นล่าง ส่วนหวัเร่ืองอยูก่ึ่งกลางต่อจากภาพประกอบ ต่อ
ด้วยข้อความ ข้อมูลการติดต่อและสัญลักษณ์เช่ือมโยงข้อมูลอยู่มุมล่างขวา 2) รูปแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จัดวางองค์ประกอบรูปตัวที (T)  ด้านบนวางส่วนหัวเร่ืองและ
ภาพประกอบ ถดัลงมาเป็นขอ้ความ ขอ้มูลการติดต่อและขอ้มูลผูจ้ดัท า 3) รุปแบบโปสเตอร์ จดัวาง
องคป์ระกอบลกัษณะรูปตวัแอล (L) ดา้นบนวางภาพประกอบชิดขอบซา้ยยาวลงมา   
 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการประชาสัมพนัธ์ พบว่าองค์กร 
สถาบนัและหน่วยงาน  ทั้ งหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างก็ให้ความส าคญักับการ
ประชาสัมพนัธ์เพราะการประชาสัมพนัธ์เป็นรูปแบบหน่ึงของการติดต่อส่ือสารเพื่อถ่ายทอด 
นโยบาย แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ จากผูบ้ริหาร สถาบนั หน่วยงานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงในแต่ละ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีเอกสารประชาสัมพนัธ์หน่วยงานของตนเอง เช่น จดหมาย
ข่าว “จีพีโอ ทูเดย”์ ขององค์การเภสัชกรรม  วารสารบา้นเรา ของบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
จ  ากดั (มหาชน)  วารสารส านกังาน ป.ป.ส. ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด  จดหมายข่าวไฮไลน์ทูเดย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ จะมีรูปแบบและลกัษณะการด าเนินงานท่ีมีความเหมือนและ
ความแตกต่างกนั คือ 
  ความเหมือนในการด าเนินงาน คือ 1) เอกสารท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลข่าวสารของหน่วยงานไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  2) เน้ือหาขอ้มูลท่ี
น าเสนอในการประชาสัมพนัธ์ ท่ีพบจะเป็นนโยบายของผูบ้ริหาร ข่าว กิจกรรม ความเคล่ือนไหว
ขององค์กร ทั้งน้ีเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีน าเสนอจะมีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน และท าให้ผูอ่้านรู้จกัองค์กร
มากข้ึน 3) ดา้นรูปแบบของส่ือท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ จะตอ้งมีความน่าสนใจ เช่น มีรูปภาพประกอบ 
การจดัพิมพ์ตอ้งมีสีอย่างน้อย 2 สีข้ึนไป  และ 4) การเผยแพร่เอกสารจะตอ้งมีวาระการเผยแพร่
ประจ าและต่อเน่ือง 
  ความแตกต่างในการด าเนินงาน คือ 1) ลกัษณะของส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์จะ
แตกต่างกนั เช่น บางหน่วยงานใชส่ื้อรูปแบบโปสเตอร์ แผน่พบั ป้ายโฆษณา ใบปลิว จุลสาร หรือ
จดหมายข่าว ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีน าเสนอ  
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   จากขอ้มูลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการด าเนินงานการจดัท าเอกสาร 
“ใบมะกอก” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาว่าลกัษณะ
ของรูปแบบของเอกสาร “ใบมะกอก” มีลกัษณะอยา่งไร รวมทั้งเน้ือหาท่ีปรากฏจะมีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก” มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทที ่2 

ความรู้เกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์และเอกสารประชาสัมพนัธ์  
 

การประชาสัมพนัธ์เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายวา่มีความส าคญัและ
จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับทุก ๆ องคก์ร ไม่วา่จะเป็นองคก์รราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจและองคก์รท่ีไม่
แสวงหาก าไร ตลอดจนกิจกรรมการด าเนินงานแทบทุกประเภทลว้นแลว้แต่ใชก้ารประชาสัมพนัธ์
เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่เร่ืองราว สร้างความเขา้ใจและสานสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหน่วยงานกบั
กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้ นในบทน้ีผู ้ศึกษาจึงจะกล่าวถึงความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ
ประชาสัมพนัธ์และความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 
 
2.1  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 
 

การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคัญ และเป็นงานท่ีมี
ขอบเขตกวา้งขวาง และซับซ้อน แต่งานประชาสัมพนัธ์ก็เป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
หน่วยงาน องค์กรและสถาบนั จึงนบัไดว้่าการประชาสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อองค์กรต่างๆ เป็น
อย่างมาก ผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจในข้อมูลด้านความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์  
ในประเด็นของความหมาย หลกัการ วตัถุประสงค ์และแนวทางการปฏิบติังาน เพื่อจะท าให้ผูศึ้กษา
เกิดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน 
 

2.1.1  ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 
  การศึกษาความหมายของการประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงจ าเป็น  เน่ืองจากความหมาย

จะช่วยท าใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจกรอบและพฒันาการทางความคิด   ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมความหมายของ
การประชาสัมพนัธ์เพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจนตามค าจ ากดัความท่ีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการ
ประชาสัมพนัธ์ไว ้ ดงัน้ี  

  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554 : 703) ไดใ้ห้ความหมาย การประชา 
สัมพนัธ์ หมายถึง ติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั 

 พรทิพย ์ พิมลสินธ์ุ (2540 : 33-34) ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ คือ 
การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามแผนการของการส่ือสารท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนั
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ถูกตอ้งตรงกนัในอนัท่ีจะสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และความร่วมมือระหวา่งสถาบนักบัประชาชน
กลุ่มเป้าหมายโดยเป็นกิจกรรมท่ีจดัต่อเน่ืองและหวงัผลระยะยาว 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 21)  ให้ความหมายของค าว่าการประชาสัมพนัธ์ เอาไว้
ดงัน้ีการประชาสัมพนัธ์ หากวิเคราะห์ตามรูปศพัทท่ี์แปลมาจากภาษาองักฤษวา่ Public Relations 
โดย Public หมายถึง หมู่คน ประชาชน หรือสาธารณชน Relations หมายถึง การผกูพนัธ์ ดงันั้นการ
ประชาสัมพนัธ์ จึงหมายถึง การเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างองค์กร 
สถาบนักบักลุ่มประชนท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งกระท าโดยมีการวางแผน มีความมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีการ
จดัเตรียมเคร่ืองมือส่ือสารและบุคคลท่ีด าเนินการอยา่งเหมาะสม และกระท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อหวงั
ผลในความร่วมมือและสนบัสนุนจากประชาชน  

 เสรี วงษ์มณฑา (2546 : 9) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ คือ การ
กระท าทั้ งส้ินทั้ งปวงท่ีเกิดจากการวางแผนล่วงหน้า ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อก่อใหเ้กิดทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีดี อนัจะน าไปสู่สัมพนัธ์ภาพระหวา่งหน่วยงานและ
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนและความร่วมมือกนั 

 
  สรุปไดว้า่ การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การด าเนินงานดา้นการติดต่อส่ือสารของ

หน่วยงาน องค์กร สถาบัน กับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อย่างมีแบบแผนเป็นระบบและกระท าอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการการ
ส่ือสารท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อเผยแพร่ เร่ืองราว กิจกรรม ต่างๆ ของหน่วยงาน องค์กร 
สถาบนัให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และให้ความร่วมมือ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั อนัจะเป็นประโยชน์ใหห้น่วยงานนั้นๆ    

 
  2.1.2   หลกัการประชาสัมพนัธ์ 
    หลักการประชาสัมพันธ์  เ ป็นหลักการพื้ นฐานท่ีผู ้ป ฏิบัติง านด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจและองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร ยึดถือเป็น
แนวทางท่ีใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึงหลกัการประชาสัมพนัธ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ (วิรัช   
ลภิรัตนกุล 2546 :145-148)  คือ 

2.1.2.1 การบอกกล่าว ช้ีแจง หรือเผยแพร่ใหท้ราบ  
    การบอกกล่าว ช้ีแจง หรือเผยแพร่ให้ทราบ คือ การบอกกล่าวช้ีแจงให้
ประชาชนทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ การด าเนินงาน ข่าวคราวความเคล่ือนไหว ผลงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งได้ทราบเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการ 
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ปูพื้นฐานแห่งความเขา้ใจในองค์กร ท าให้องค์กรเป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจและเล่ือมใส ตลอดจนท าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึก ท่ีดีต่อองค์กรนั้ นๆ  การบอกกล่าว ช้ีแจง หรือเผยแพร่เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ จึงมุ่งหมายไปในการแจ้งให้ทราบ (to inform) และการให้ข่าวสารความรู้  
(to educate) แก่ประชาชน รวมทั้งการเรียกร้องสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชน  
   การบอกกล่าว ช้ีแจง หรือเผยแพร่ให้ประชาชนไดท้ราบและเขา้ใจใน 
องค์กร เป็นส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อองค์กร ในด้านการได้รับการสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชน 
เพราะเม่ือประชาชนเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ประชาชนยอ่มเล่ือมใส ศรัทธาและใหค้วามร่วมมือ  
 

2.1.2.2 การป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผดิ  
    การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ป้องกนั (preventive public relation) ซ่ึงมีความส าคญัมากเพราะการป้องกนัเป็นการกระท าท่ีมิให้
กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัเกิดความเขา้ใจผดิ 
    ความเขา้ใจผิดเกิดข้ึนไดใ้นหลายกรณี เช่น ความเขา้ใจผิดในนโยบาย 
วตัถุประสงค์ หรือการด าเนินงานขององค์กร การป้องกันการเข้าใจผิดจึงเป็นหน้าท่ีของฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งพยายามคน้หาสาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อตวั
องคก์ร เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางป้องกนัไวก่้อนท่ีจะมีความเขา้ใจผิดเกิดข้ึน  ตามหลกัการด าเนินงาน
คือ “ ป้องกนัความเขา้ใจผดิท่ีจะเกิดข้ึนไวก่้อน ดีกวา่จะตอ้งคอยตามแกไ้ขในภายหลงั”  
    การด าเนินงานการแก้ไขความเขา้ใจผิด แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ การ
แกไ้ขความเขา้ใจผดิทางตรง และการแกไ้ขความเขา้ใจผดิทางออ้ม 
 1)   การแก้ไขความเขา้ใจผิดทางตรง คือ วิธีการแกไ้ขความเขา้ใจผิด
โดยการออกค าแถลง ถ้อยแถลงการณ์หรือประกาศช้ีแจงแก้ความเข้าใจผิดนั้ นๆ ไปยงักลุ่ม
ประชาชน โดยยดึหลกัความจริง ตามรายละเอียด ต่อไปน้ี  
   1.1)   ตอ้งเป็นความเขา้ใจผิดท่ีปรากฏอยา่งชดัเจน เช่น ปรากฏอยู่
ในหนา้หนงัสือพิมพ ์หรือทางส่ืออ่ืนๆ 
   1.2)   เป็นการใชค้วามจริงแกไ้ขขอ้มูล  ไม่เนน้ย  ้าหรือเทา้ความ ถึง
ข่าวอกุศลต่าง ๆ เพราะจะดูคล้ายเป็นการแก้ตวั ควรใช้เหตุผลและความจริงแถลงด้วยวิธีการ
ตรงไปตรงมาอยา่งบริสุทธ์ิใจ 
   1.3)  ค าช้ีแจงแกไ้ขความผิด ตอ้งมีความกะทดัรัด  ชดัเจนและมี
น ้าหนกั 
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 1.4)  ค าช้ีแจงแกไ้ขความผิด ตอ้งมีหลกัฐานและแหล่งท่ีมาของค า
แถลงเพื่อความน่าเช่ือถือ 
   1.5)   ค าช้ีแจงแกไ้ขความผดิ ตอ้งแกไ้ขโดยเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ 
   1.6)   ค าช้ีแจงแก้ไขความผิด ต้องแก้ไขให้ตรงจุด ตรงประเด็น 
เพื่อหกัลา้งความเขา้ใจผดิหรือข่าวลือท่ีไม่เป็นมงตล 
 
   2)   การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อม คือ การกระท าให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายหรือท่ีเก่ียวขอ้งได้เห็น ได้สัมผสั ไดรั้บรู้ ดว้ยตนเองเพื่อลบล้างความเขา้ใจผิดนั้น  
โดยยดึหลกัความสุจริตใจ ความจริงใจเป็นหลกั  
      ขอ้มูลท่ีจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด คือ ข่าวลือ (Rumor) ข่าวลือ คือ 
ข่าวท่ีไม่เป็นจริง ข่าวท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถหาตน้ตอของข่าวได ้ถา้เกิดข้ึนกบัองคก์รใด ตอ้งรีบ
แกไ้ขโดยด่วนเพื่อให้ทนักบัเหตุการณ์ เพราะข่าวลือมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรใน
ดา้นความเช่ือถือ ศรัทธาของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  ในบางคร้ังถา้ปล่อยให้ข่าวลือเกิดข้ึนโดยไม่รีบ
แกไ้ข จะท าใหเ้กิดผลเสียอยา่งใหญ่หลวงกบัหน่วยงานไดใ้นภายหลงั 
    วิธีการแก้ไขความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัข่าวลือ ไม่สามารถใช้วิธีการ
ประกาศช้ีแจง หรือแถลงการณ์ เพียงอย่างเดียวได ้แต่จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีท าให้ประชาชนได้
เห็นประจกัษใ์นขอ้มูลดว้ยตนเองเพื่อลบลา้งความเขา้ใจผิดในข่าวลือนั้นๆ เช่น มีข่าวลือหรือความ
เขา้ใจผิดเก่ียวกบัความสกปรกในการผลิต การบรรจุหีบห่อของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของบริษทั ก็
จะตอ้งแกไ้ขความเขา้ใจผิดดว้ยวิธีการแสดงให้เห็นขอ้เท็จจริง โดยการเชิญส่ือมวลชนหรือตวัแทน
กลุ่มประชาชนท่ีเขา้ใจผิด เขา้มาเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษทั ชมกรรมวิธีการผลิต การบรรจุหีบห่อ 
เพื่อเป็นการลบลา้งความเขา้ใจผดินั้นๆ 
 
    การด าเนินงานการแก้ไขความเขา้ใจผิดทั้งทางตรงและทางออ้ม 
จะตอ้งกระท าดว้ยความสุจริตใจ และยดึถือความจริงเป็นหลกั  
 

2.1.2.3 การส ารวจประชามติ   
     การส ารวจประชามติตอ้งมีการส ารวจวิจยัประชามติเพราะองค์กรหรือ
สถาบัน จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชน จะต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่ตอ้งการอะไร ชอบหรือไม่ชอบส่ิงไหน 
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ตลอดจนท่าทีต่างๆ ของของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร เพื่อองค์กรจะได้ตอบสนองส่ิงต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของประชาชน  
  การส ารวจประชามติ เป็นส่ิงจ าเป็นคู่กบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
เพราะหากหน่วยงานใดด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยปราศจากการพิจารณาถึงประชามติ
แลว้ องคก์รนั้นอาจจะพบกบัความลม้เหลว ส้ินเปลืองงบประมาณ และเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์  
 
 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาหลกัการประชาสัมพนัธ์ พบว่าโดยทัว่ไปการด าเนินงาน
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจะตอ้งยึดตามหลกัการประชาสัมพนัธ์ 3 ดา้น คือ ดา้นแรกดา้นการบอก
กล่าวหรือช้ีแจงเพื่อเผยแพร่ ความเคล่ือนไหวของการด าเนินงานของหน่วยงาน องคก์ร สถาบนั ให้
ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล  ดา้นต่อมาคือดา้นของการป้องกนัและแกไ้ขการเขา้ใจผิด โดยยึดหลกั
ความสุจริตใจ และความจริง ในดา้นสุดทา้ยจะตอ้งมีการส ารวจประชามติ ซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจ
ความรู้สึก ความตอ้งการของประชาชน เพื่อการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์จะไดส้อดคลอ้ง
กบัความรู้สึกและความต้องการของประชาชน อนัจะท าให้เกิดการสนับสนุนท่ีมีต่อหน่วยงาน 
องคก์ร และสถาบนั 
 
 2.1.3  วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 
 
  การด าเนินการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนด
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เพื่อเป็นเป้าหมายหรือแนวทางในการด าเนินงาน  ดงัท่ี วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 
:152-155) ไดจ้  าแนกวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ ไวด้งัน้ี 
 
    2.1.3.1  วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
 
     วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการประชาสัมพนัธ์ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

1) เพื่อสร้างความนิยมใหเ้กิดข้ึนในหมู่ประชาชน   
      ความนิยมของประชาชน เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริม สนบัสนุน
การด าเนินงานและความอยู่รอดขององคก์ร วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความนิยม จึงประกอบไปดว้ย  
การกระตุน้  เพื่อสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งความนิยม เช่ือถือ ศรัทธา จากประชาชน ให้ประชาชนเกิด
ความนิยม เล่ือมใส ศรัทธา ในนโยบาย การด าเนินงาน ผลงานต่างๆ ท่ีหน่วยงานได้ด าเนินงาน
มาแลว้ ท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปดว้ยความสะดวก ราบร่ืน และบรรลุวตัถุประสงค์
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ตามเป้าหมาย การไดรั้บความนิยน ศรัทธาดว้ยแรงสนบัสนุนจากประชาชน เป็นส่ิงส าคญัอนัดบั
แรกท่ีหน่วยงานตอ้งค านึงถึง และให้ความสนใจ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ หากหน่วยงานใดปราศจากความ
นิยมและแรงศรัทธาสนบัสนุนจากประชาชน หน่วยงานนั้นจะตอ้งด าเนินงานดว้ยความยากล าบาก 
และไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้

2) เพื่อป้องกนัและรักษาช่ือเสียงสถาบนัมิใหเ้ส่ือมเสีย   
    ช่ือเสียงขององค์กรเป็นส่ิงส าคญัมาก  องค์กรบางแห่งยอมเสียสละ
ผลประโยชน์ส าคญับางประการ เพื่อแลกกบัการรักษาช่ือเสียงขององคก์ร เพราะช่ือเสียงขององคก์ร
มีส่วนเก่ียวพนัเช่ือมโยงไปถึงภาพลกัษณ์ด้วย องค์กรมีช่ือเสียงท่ีเป็นไปในทางลบหรือเส่ือมเสีย 
ภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏก็จะเป็นไปในทางลบหรือทางไม่ดีดว้ยเช่นกนั  
    องค์กรทุกแห่งจึงจะต้องระมัดระวงัและให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ช่ือเสียง มิให้มัวหมอง หลีกเล่ียงการประพฤติปฏิบติัต่างๆ เพราะหากเกิดความเส่ือมเสียแล้ว  
ประชาชนก็จะขาดความนิยมศรัทธา องค์กรก็จะด าเนินงานไปด้วยความล าบากและไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์

3) เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี  
     การด าเนินงานขององค์กรจะประสบความส าเร็จได้ต้องมาจาก
พนกังานในองค์กรให้ความร่วมมือสนบัสนุน และประชาชนให้การยอมรับศรัทธาในองค์กรนั้น 
การสร้างความเขา้ใจอนัดีเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะจะท าให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นยอมรับศรัทธาในท่ีสุด 
การสร้างความเขา้ใจอนัดีจะตอ้งกระท ากบักลุ่มประชาชนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร คือ 

3.1)    กลุ่มประชาชนภายในองคก์ร   
    กลุ่มประชาชนภายในองคก์ร คือ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังาน 
ลูกจา้ง ท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวกนั การสร้างความเขา้ใจอนัดีใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร จะตอ้งมีการช้ีแจง แจง้
ขอ้เทจ็จริง ในดา้นนโยบาย วตัถุประสงคแ์ผนการด าเนินงาน ความเจริญกา้วหนา้ ให้พนกังานหรือ
ผูป้ฏิบติังาน ไดรั้บทราบขอ้มูลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีดี พนกังานหรือผูป้ฏิบติังานของ
องค์กรเป็นก าลงัส าคญัและมีความใกล้ชิดกับองค์กรมากท่ีสุด ถ้าหากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีความ
สามคัคีกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รก็จะลดความขดัแยง้ได ้  

3.2) กลุ่มประชาชนภายนอกองคก์ร  
    กลุ่มประชาชนภายนอกองค์กร คือกลุ่มบุคคลท่ีมิไดอ้ยูภ่ายใน
องคก์ร ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัองค์กรโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้ เช่น ผูน้ าทอ้งถ่ิน ลูกคา้ ผูบ้ริโภค 
รวมถึงชุมชนต่างๆ  องค์กรจะต้องสร้างความเข้าใจอนัดีให้เกิดข้ึนกับกลุ่มประชาชนเหล่านั้น
ตลอดเวลา โดยการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ผ่านส่ือมวลชน เพราะความเขา้ใจอนัดีจะเป็นผลให้เกิด
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ประชามติท่ีเป็นผลดีต่อองคก์ร ตลอดจนองคก์รจะไดรั้บความร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในท่ีสุด 
 
   2.1.3.2  วตัถุประสงคใ์นเชิงปฏิบติั 
 

    วตัถุประสงคใ์นเชิงปฏิบติัจ าแนกออกเป็น 3 ประการ  คือ 
   1)   เพื่อใหเ้กิดการส่ือสารสองทาง  
     การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ จะต้องกระท าโดยยึดระบบการ
ติดต่อส่ือสารสองทางเสมอ คือ เป็นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์จากองคก์ร สถาบนัไปสู่ประชาชน
วิธีทางหน่ึง และจากประชาชนยอ้นกลบัมาสู่องค์กร สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
รับฟังความคิดเห็นปฏิกิริยาตอบสนอง รวมทั้งประชามติและความต้องการของประชาชนด้วย 
วิธีการติดต่อส่ือสารระบบสองทางน้ี จะท าให้องค์กร สถาบนัไดท้ราบความรู้สึก นึกคิดและความ
ตอ้งการท่ีแท้จริงของกลุ่มประชาชน และสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาก าหนดเป็นนโยบายและวิธี
ด าเนินงานขององคก์รให้สอดคลอ้งเหมาะสมและเป็นไปตามความคิดเห็น ความตอ้งการของกลุ่ม
ประชาชน 
  2) เพื่อขจดัความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์แต่ละฝ่าย  
     การขจดัความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์แต่ละฝ่าย โดยพยายามหา
วิธีการเพื่อสร้างหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั  ความเจริญเติบโตและการขยายตวัของสังคม 
ก่อให้เกิดความสลับซับซ้อนเพิ่มข้ึน มีผลให้มนุษย์ต้องติดต่อส่ือสาร พึ่ งพาอาศัยกันมากข้ึน 
บ่อยคร้ังท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้กนัในดา้นผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย และเกิดความเขา้ใจผิดข้ึน 
การประชาสัมพนัธ์จะช่วยขจดัและลดความขดัแยง้ต่างๆ เหล่าน้ีลงได ้และช่วยประสานประโยชน์
ใหเ้กิดข้ึนแก่ทุกฝ่าย 
  3) เพื่อสร้างสรรค์ความเขา้ใจท่ีดีร่วมกนับนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง 
และการไดรั้บข่าวสารอยา่งบริบูรณ์เตม็ท่ี 
    ปัจจุบนั ประชาชนจ านวนมากยงัขาดแคลนข่าวสารต่างๆ จากองคก์ร 
สถาบนั ท าให้ประชาชนไม่ทราบและไม่เขา้ใจถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ และการด าเนินงานของ
องคก์ร สถาบนั ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในตวัสถาบนัไดง่้าย ช่องวา่งระหวา่งองคก์รกบัประชาชน
จึงยงัมีอยู่เสมอ  การประชาสัมพนัธ์จะช่วยลดช่องวา่งเหล่าน้ี โดยการสร้างความเขา้ใจร่วมกนับน
พื้นฐานของความจริงและการไดรั้บข่าวสารอย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นการสร้างสรรค์ความเขา้ใจท่ีดี
ร่วมกนั จึงอาจท าไดโ้ดยการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บทราบข่าวสาร ขอ้มูลจากองค์กร
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อยา่งบริบูรณ์เต็มท่ี และข่าวสารต่างๆ ท่ีองคก์ร ส่ือสารออกไปนั้น จะตอ้งยึดถือหลกัแห่งความจริง 
เพื่อประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในตวัองคก์รอยา่งถูกตอ้ง การประชาสัมพนัธ์จะตอ้งวางรากฐาน
ท่ีความจริง ไม่มีการหลอกลวงหรือใหข้่าวสารท่ีเป็นเทจ็โดยเด็ดขาด 
 

จากวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวขา้งตน้ จะพบวา่วตัถุประสงคข์องการ
ประชาสัมพนัธ์ แบ่งไดเ้ป็นวตัถุประสงค์ทัว่ไป และวตัถุประสงคใ์นเชิงปฏิบติั โดยวตัถุประสงค์
ดงักล่าวจะมุ่งสร้างความเขา้ใจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิด รักษาช่ือเสียง เพื่อให้เกิดความ
เช่ือถือ ศรัทธา และความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีระบบการปฏิบติัท่ีเป็นการ
ส่ือสารแบบสองทาง มีการรับฟังความคิดเห็นความตอ้งการของประชาชน เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมา
ก าหนดนโยบายและวิธีการด าเนินงานโดยจะตอ้งยึดตามหลกัความจริง เพื่อให้การด าเนินการดา้น
การประชาสัมพนัธ์สอดคลอ้ง ตรงตามความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด   

 
    2.1.4  แนวปฏิบัติในการประชาสัมพนัธ์ 
 
 การด า เนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ นกัประชาสัมพนัธ์ หรือผูท่ี้ท  าหน้างานดา้นประชาสัมพนัธ์ ไดก้ าหนดแนวทางการ
ปฏิบติังานในการประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
 
   2.1.4.1  หลกัปฏิบติัในการประชาสัมพนัธ์   
   การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ โดยทัว่ไปจะมีหลักปฏิบติั 3 ประการ 
(วรัิช ลภิรัตนกุล 2546 : 150)  คือ 

1) การกระท าดี 
    การกระท าดี  หมายถึง การประพฤติปฏิบติัท่ีดีมีคุณธรรม สมควรแก่
การเช่ือถือศรัทธาและให้ความไวว้างใจ นอกจากน้ีการปฏิบติังานจะตอ้งด าเนินไปดว้ยดีมีผลงาน 
บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ และควรแก่การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ พึง
ระลึกไวเ้สมอวา่ ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์นั้น เราตอ้งยดึถือความจริง   

2) การสร้างความสนใจแก่ประชาชน   
   การสร้างความสนใจแก่ประชาชน คือ การเผยแพร่ผลงานให้
ประชาชนทราบตามแผนงานหรือโครงการท่ีก าหนดไว ้ จะตอ้งมีเทคนิคหรือวิธีการสร้างความ
สนใจใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชน ใหป้ระชาชนหนัมาสนใจในเร่ืองหรือส่ิงท่ีหน่วยงาน องคก์รตอ้งการ
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จะส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ นอกจากน้ีการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์
โดยส่วนรวมของประชาชนดว้ย มิใช่ค านึงถึงประโยชน์ขององคก์รสถาบนัเพียงอยา่งเดียว 

3) การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
     การใช้เคร่ืองมือส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ การด าเนิน 
งานประชาสัมพนัธ์ นกัประชาสัมพนัธ์หรือผูด้  าเนินงานดา้นน้ี จะตอ้งมีการวางแผนในการใช้ส่ือ
หรือเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์อยา่งรัดกุมเหมาะสม รวมทั้งวิธีการและเทคนิคในการใชส่ื้อต่างๆ 
และคุณภาพของเคร่ืองมือนั้นๆ ซ่ึงในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์บางคร้ังอาจจะตอ้งใชส่ื้อหรือ
เคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์หลายๆ อย่างประกอบกนั  เช่น การแถลงช้ีแจงดว้ยวาจา การใช้เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ต่างๆ การใช้ส่ือมวลชนช่วยเผยแพร่กระจายข่าว เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เป็นตน้ ทั้งน้ี
เพื่อให้การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ 
 
 หลกัปฏิบติัในการประชาสัมพนัธ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่าการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ในองคก์ร จะตอ้งมีการประพฤติปฏิบติัท่ีดีมีคุณธรรม สมควรแก่การเช่ือถือศรัทธา
และให้ความไวว้างใจ จะตอ้งมีเทคนิคหรือวิธีการสร้างความสนใจให้เกิดข้ึนกบัประชาชน และ
จะตอ้งมีการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้การประชาสัมพนัธ์
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากประชาชนเป้าหมาย 
 
  2.1.4.2  ขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์   
  การด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ขององค์กร จะตอ้งมีการจดัล าดบัขั้นตอนการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ตามขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน (กญัญา  
สิริสกุล 2540 :  41-42) ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 

1) การวจิยัและรับฟังความคิดเห็น 
  การวจิยัและรับฟังความคิดเห็น เป็นขั้นตอนของการด าเนินงานขั้น 

แรก เป็นการคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าจากการวิจยัและรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงเป็น
การส ารวจตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทศันคติ ตลอดจนปฏิกิริยาท่ีประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งมีต่อ
การด าเนินงานหรือต่อนโยบายขององค์กร สรุปแลว้งานในขั้นน้ีก็คือการถามตนเองว่า “องค์การ
ของเรามีปัญหาอะไรบา้ง” 

2) การวางแผนและการตดัสินใจ   
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  การวางแผนและการตดัสินใจ การด าเนินงานในขั้นตอนน้ีเป็นการ
ด าเนินงานต่อจากการวจิยัและรับฟังความคิดเห็น  เป็นการน าเอาทศันคติความคิดเห็นและปฏิกิริยา
ต่างๆ ท่ีคน้ควา้รวบรวมมาไดน้ั้น มาพิจารณาประกอบการวางแผนก าหนดนโยบาย และโครงการ
ขององคก์าร ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดนโยบายและโครงการท่ีมีประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย สรุปแลว้งานในขั้นตอนน้ีก็คือ การถามตวัเราเองวา่ “เราจะท าอะไรไดบ้า้ง” 

3) การติดต่อส่ือสาร   
   การติดต่อส่ือสาร  การด าเนินงานในขั้นน้ีคือ  การปฏิบติัการส่ือสาร
กบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินงานตามแผนหรือโครงการท่ีก าหนดไว ้งานในขั้นตอนน้ี
จึงเป็นการถามตนเองวา่ “เราไดก้ระท าอะไรลงไปและกระท าไปท าไม” 

4) การประเมินผล   
   การะเมินผล  เป็นงานในขั้นตอนตอนสุดทา้ย เป็นการวดัผลว่าการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของเราท่ีท าไปแล้วทั้งหมดนั้น ได้ผลตามวตัถุประสงค์ท่ีวางแผนไว้
หรือไม่ ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว เป็นการถามตนเองวา่ “เราท าลงไปแลว้ไดรั้บผลอยา่งไร” 
 
  จากขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ทั้ง 4 ขั้นตอน ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เร่ิมจากการวิจยัและ
รับฟังความคิดเห็นเป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เรียนรู้สถานการณ์และสภาพ
ขององค์กรว่าควรประชาสัมพนัธ์อย่างไร ล าดบัต่อมาเป็นการวางแผนเพื่อปฏิบติังานตามล าดบั
ขั้นตอน ดว้ยวิธีการด าเนินงานโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม และขั้นตอนสุดทา้ย
เป็นการประเมินผลเพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงให้การด าเนิน 
งานเกิดประสิทธิภาพ จึงสรุปไดว้า่ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ทั้ง 4 ขั้นตอน มีความส าคญัเท่าเทียม
กนั  จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงมิได ้เพราะจะท าใหก้ระบวนการประชาสัมพนัธ์ไม่สมบูรณ์และ
ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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2.2  ความรู้เกีย่วกบัรูปแบบของเอกสารประชาสัมพนัธ์ 
 
 ในการติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ บอกกล่าว หรือกระจายข่าวสารต่างๆ 
ของหน่วยงาน สถาบนัและองคก์ร ไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อเป็นตวักลางใน
การถ่ายทอดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองราวเก่ียวกับนโยบาย 
วตัถุประสงค ์กิจกรรมและการด าเนินงานของหน่วยงาน สถาบนัและองคก์ร ตลอดจนความรู้อ่ืนๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์และท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไดรู้้และเขา้ใจ เพื่อสร้าง
ความนิยม ศรัทธา และเรียกร้องความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน 
 ส่ือจึงเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีส าคญัยิ่ง เพราะเป็นช่องทางในการส่ง
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีองค์กรตอ้งการส่ือสารให้กบัประชาชนเป้าหมายไดรั้บรู้ เขา้ใจ  ดงันั้นเน้ือหาใน
ล าดบัต่อไป ผูศึ้กษาจะน าเสนอขอ้มูลดา้นความหมายของส่ือประชาสัมพนัธ์ และรูปแบบของส่ือ
ประชาสัมพนัธ์  ดงัน้ี 
 
 2.2.1  ความหมายของส่ือประชาสัมพนัธ์ 
   
 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายส่ือประชาสัมพนัธ์ไวใ้นหลายทศันะ ดงัน้ี 
 วิจิตร  อาวะกุล (2534 : 63) กล่าวว่า ส่ือเป็นตวักลางหรือพาหนะท่ีน าข่าวสารจากผู ้
ส่งสารไปสู่ประสาทสัมผสัของผูรั้บสาร ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผสั ได ้
ล้ิมรส หรือไดก้ล่ิน โดยทัว่ไปแลว้ ส่ือพื้นฐานจะไดแ้ก่ การใชเ้สียง คือ การพูด การใชอ้กัษรหรือ
การเขียน  การใชส้ัญลกัษณ์ คือการวาดภาพ ส าหรับส่ือท่ีมีความซบัซ้อน ไดแ้ก่ ส่ือท่ีใชเ้ทคโนโลยี
และวทิยาการใหม่ๆ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนงัสือพิมพ ์ตวัแปรท่ีน่าจะมี
อิทธิพลต่อการเลือกส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ มีทั้งหมด 5 ตวัแปร คือ งบประมาณ ประเภทของ
ข่าวสาร กลุ่มเป้าหมาย ความพร้อมของบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และเวลา 
 เสรี วงษม์ณฑา (2546 : 28-29) ให้ความหมายส่ือประชาสัมพนัธ์ คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การกระจายขอ้มูล ข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีจะน าไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
  อรุณรัตน์  ชินวรณ์ (2553 : 11) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือประชาสัมพนัธ์ คือ ส่ือท่ีสร้าง
ข้ึนมาหรือได้เลือกมาใช้ในงานประชาสัมพนัธ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะน าข่าวสาร ความรู้ จาก
องคก์รไปสู่ประชาชนเป้าหมาย 
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 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปวา่ ส่ือประชาสัมพนัธ์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสร้าง
ข้ึนมาหรือเลือกมาเพื่อใชน้ าเสนอมูลข่าวสารจากองคก์รท่ีตอ้งการเผยแพร่ออกไปยงักลุ่มประชาชน
เป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด เพื่อความเขา้ใจในการน าไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 
 2.2.2  รูปแบบส่ือประชาสัมพนัธ์    
 
 การประชาสัมพนัธ์เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร  กบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน คือ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ เพื่อแกไ้ขภาพลกัษณ์ท่ีเกิดความเขา้ใจผิด เพื่อรักษา
ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีดีอยูแ่ลว้ให้คงอยูต่่อไป  ไม่วา่การปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์จะ
มีวตัถุประสงค์ใดก็ตาม การประชาสัมพนัธ์จ าเป็นตอ้งส่ือความตอ้งการขององค์กรผ่านส่ือหรือ
เคร่ืองมือทางการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
 อรุณรัตน์  ชินวรณ์ (2553 : 68-182) ไดแ้บ่งรูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์ ไวเ้ป็น 5 
ประเภท คือ 

1) ส่ือบุคคล หรือส่ือค าพดู เป็นส่ือท่ีใชต้วับุคคลในการน าส่งข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
ไปยงัผูรั้บสารโดยตรง  ส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการจูงใจและการโน้มน้าวใจ 
ก่อให้เกิดการสร้างและธ ารงรักษาความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มประชนเป้าหมาย 
รูปแบบการส่ือสาร เช่น การพูดช้ีแจง การประชุม การอภิปราย การสนทนา การสัมภาษณ์ การพูด
ในท่ีชุมชน เป็นตน้ 

2) ส่ือส่ิงพิมพ ์ เป็นส่ือท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์องคก์ร เน่ืองจาก 
เป็นส่ือท่ีมีหลกัฐานอา้งอิงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่ือถือได ้ไห้รายละเอียดไดม้าก คงทนถาวร เป็นท่ี
นิยมน ามาเพื่อใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์องค์กร รูปแบบของส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
ได้แก่ โปสเตอร์ จดหมายข่าว ข่าวแจก หนังสือคู่มือ รายงานประจ าปี แผ่นพบั ใบปลิว จุลสาร  
เป็นตน้ 

3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นส่ือท่ีมนุษยใ์ชติ้ดต่อส่ือสารกนัดว้ยภาพและเสียง โดยใช ้
กระบวนการทางเทคนิคผา่นส่ือท่ีอาศยัคล่ืนไฟฟ้าเป็นตวัน าพาให้เกิดภาพหรือเสียง องคก์รมกันิยม
ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีความน่าสนใจ มีภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ 
วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต  

4) ส่ือเฉพาะกิจ เป็นส่ือท่ีใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เป็น 
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ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม 
มีความส าคญัอย่างยิ่งต่องานประชาสัมพนัธ์ ท าให้หน่วยงาน สถาบนัและองค์กรสามารถเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย ท าใหผู้รั้บสารไดรั้บข่าวสารอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งรูปแบบของการ
จดัท าส่ือเฉพาะกิจในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน องคก์รท่ี
จะน าส่ือเหล่าน้ีไปใชแ้ละก่อให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ส่ือเฉพาะกิจท่ีนิยม
ใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิพม ์ส่ือกิจกรรม ส่ือพื้นบา้นและส่ืออ่ืนๆ   

5) ส่ือใหม่  เป็นส่ือท่ีบูรณาการระหวา่งส่ือเก่าท่ีมีอยูเ่ดิมกบัส่ือใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลย ี
ใหม่เขา้ไป เนน้นวตักรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค ์ปัจจุบนันอกจากองค์กรจะใชอิ้นเทอร์เน็ต
มาช่วยในงานประชาสัมพนัธ์แลว้ องค์กรยงัน าเอาส่ือใหม่มาใช้ในงานประชาสัมพนัธ์องค์กรดว้ย 
เน่ืองจากส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทน้ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว สามารถปฏิสัมพนัธ์กบัผู ้
รับสารไดท้นัทีและตรงกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  
  5.1)  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือโทรศพัทมื์อถือ  สามารถน าไปใชไ้ดทุ้กท่ีทุกแห่ง และ
สามารถส่ือสารกนัไดท้ัว่โลก ในปัจจุบนัสามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการดูหนงั ฟังเพลง ส่งขอ้ความ
ประชาสัมพนัธ์ หรือแมแ้ต่การติดต่อส่ือสารเช่นเดียวกบัอินเทอร์เน็ต และในปัจจุบนัโทรศพัทย์งัได้
เขา้มามีส่วนส าคญัในชีวิตประจ าวนัของคนทัว่โลก เปรียบเสมือนเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีทุกคนตอ้งมี  
ตอ้งใช ้
   5.2)  เทเลเท็กซ์ หรือการใช้บริการข่าวสารทางวิทยุโทรทศัน์ในรูปของตวัอกัษร 
รูปภาพ เคร่ืองหมายต่างๆ โดยไม่เคล่ือนไหวส่งออกอากาศพร้อมกับรายการปกติ โดยอาศัย
ช่วงเวลาของสัญญาณควบคุมท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์มาใชส่้งขอ้มูลข่าวสารและอุปกรณ์ก าเนิดตวัอกัษร 
และมีคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการเก็บขอ้มูล 
  5.3)  โทรสาร (Fax) เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถถอดส าเนาออกมาเหมือนกบัตน้ฉบบั
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถใช้ทั้งรับและส่งขอ้มูลในรูปแบบตวัอกัษรและภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปัจจุบนัสามารถใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ มีความสามารถ
ในการส่งขอ้มูลต่างๆ ได ้โดยใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานใหแ้ก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใหเ้ป็นแฟกซ์ไดด้ว้ย 
  5.4)  การประชุมทางไกล หรือการประชุมแบบเห็นภาพ เป็นการส่ือสารระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงอยู่คนละสถานท่ี แต่สามารถส่ือสารกนัได้ทั้งภาพและเสียงในลกัษณะ
โตต้อบกนัได ้ซ่ึงสามารถประหยดัเวลาในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการประชุมและปลอดภยัในเร่ือง
ของขอ้มูล สามารถน าไปใชไ้ดทุ้กสถานท่ี 
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  5.5)  วดีิโอเทก็ซ์ เป็นระบบส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยผา่นสารโทรศพัทท่ี์ผูใ้ช้
และผูใ้ห้บริการขอ้มูลสามารถส่งและรับขอ้มูลไดใ้นเวลาเดียวกนัทัว่ประเทศ ผูใ้ชส้ามารถเลือกใช้
บริการต่างๆ ตามตอ้งการได ้เช่น เลือกดูสินคา้ โฆษณา ข่าวสารความเคล่ือนไหว การคน้ควา้หา
ขอ้มูล การสั่งซ้ือสินคา้ หรือแมแ้ต่การน ามาใชใ้นเร่ืองการเรียนการสอน 
   5.6)  ดาวเทียม เป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถส่ือสารส่งขอ้มูลต่างๆ ทั้งภาพและ
เสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถส่ือสารข้อมูลได้ทุกพื้นท่ีของโลกและสามารถส่งสัญญาณ
ครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ัว่ถึงมากกวา่การส่ือสารระบบอ่ืนๆ ไม่มีขอ้จ ากดั 
  5.7)  ส่ือห้างสรรพสินคา้  เช่น ในลิฟต์ บนัไดเล่ือน จะมีการน าเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่ร้านคา้ ผลิตภณัฑข์องหน่วยงานต่างๆ 
  5.8)  ป้ายจราจรหรือป้ายอจัฉริยะ  จะพบเห็นบ่อยในกรุงเทพฯ เน่ืองจากเป็น
สถานท่ีท่ีมีการจราจรคบัคัง่ ตามจุดท่ีมีป้ายจราจรจะมีขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์แทรกอยู ่เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็น เพิ่มความจดจ าองคก์รไดม้ากข้ึน 
  5.9)  ข้อความท่ีอยู่บนตึกสูง สามารถเล่ือนเคล่ือนไหวไปมาได้ ท าให้ผูท่ี้ขบัข่ี
ยวดยานบนทอ้งถนนใหค้วามสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
  5.10)  สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น เป็นสถานท่ีท่ีคนในกกรุงเทพ จะตอ้งมาใช้บริการ 
เพราะตอ้งการเล่ียงการจราจรทีแออดั ดงันั้น ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งพบเห็น
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ไม่สามารถหลบเล่ียงส่ือดงักล่าวได ้
  5.11)  นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบนัไดมี้การผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
มาทาางระบบอินเทอร์เน็ตและให้ผูส้นใจเขา้ไปดูได ้และไดรั้บความสนใจเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเขา้ไปดูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
 ปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาเกิดส่ือใหม่ข้ึนคือ การน าคอมพิวเตอร์ 
เทเลคอมมูนิเคชัน่ โทรศพัทแ์ละดาวเทียม เขา้มาบูรณาการกบัส่ือท่ีมีอยู่เดิม จึงท าให้เกิดส่ือใหม่ๆ 
ข้ึน ส่ือใหม่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตราบใดท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารมีความทนัสมยัและพฒันาอย่าง 
ไม่ยดุน่ิง 
 
 จากการศึกษาความหมายและรูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์ พบวา่ส่ือประชาสัมพนัธ์
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัและมีบทบาทต่อการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยส่ือแต่ละรูปแบบ
คือ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือใหม่ ต่างก็มีลกัษณะเด่นหรือ
ขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจเลือกใช้ส่ือในการประชาสัมพนัธ์ จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงความ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์วา่เป็นการประชาสัมพนัธ์ภายในหรือ
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ภายนอกองคก์ร ตลอดจนวตัถุประสงค ์ความมุ่งหมายท่ีหน่วยงาน สถาบนั องคก์ร ตอ้งการเผยแพร่
เพื่อจะไดส้ามารถก าหนดส่ือท่ีจะใช้และรูปแบบของการเผยแพร่ให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน 
 
 ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รูปแบบ 
ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานของเอกสารใบมะกอก คือ รูปแบบ 
ของส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
  รูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” คือ เอกสาร “ใบมะกอก”  
มีลกัษณะเป็นเอกสาร A4  จ านวน 2-4 หนา้ จดัพิมพข้ึ์นเพื่อแจกให้กบับุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงาน ดา้นรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีปรากฏพบวา่ การด าเนินงานของเอกสารใบมะกอกยงั
ใช้รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไม่เต็มรูปแบบ เน่ืองจากลักษณะการด าเนินงาน ผูผ้ลิตเอกสาร  
“ใบมะกอก” ได้จดัพิมพเ์ป็นเอกสาร A4 รูปแบบ PDF ไฟล์ แล้วน าไฟล์ไปเผยแพร่ในเว็บไซต ์
www.pharm.su.ac.th เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น   
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงใหค้วามส าคญักบัการศึกษารูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อจะท าให้ผูศึ้กษาเกิด
ความเขา้ใจลกัษณะรูปแบบของเอกสารใบมะกอกไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยผูศึ้กษาจะศึกษาขอ้มูลใน
ประเด็นของความหมายของส่ือส่ิงพิมพ ์และรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ ์ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
   

1) ความหมายของส่ือส่ิงพมิพ์ 
  มีเอกสารและนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของส่ือส่ิงพิมพไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของศัพท์ท่ี
เก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์คือ 
  ส่ือ (2554 : 1240) หากเป็นค ากริยา หมายถึง ติดต่อให้ถึงกนั เช่น ส่ือความหมาย 
ชกัน าใหรู้้จกักนั ในกรณีท่ีเป็นค านาม หมายถึง ผูห้รือส่ิงท่ีติดต่อใหถึ้งกนัหรือชกัน าใหรู้้จกักนั 
  ส่ิงพิมพ ์(2554 : 1231) เป็นค านาม หมายถึง สมุด แผน่กระดาษ หรือวตัถุใดๆ ท่ี
พิมพข้ึ์น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนท่ี แผนผงั แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่น 
เสียง หรือส่ิงอ่ืนใดอนัมีลกัษณะเช่นเดียวกนั 
  รวมความแลว้ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ส่ือส่ิงพิมพ ์
จึงหมายถึง ส่ิงท่ีพิมพ์ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวตัถุใดๆ ด้วยวิธีการต่างๆ จนเกิดเป็น

http://www.pharm.su.ac.th/


27 

 

ช้ินงานท่ีมีลกัษณะเหมือนตน้ฉบบัข้ึนหลายส าเนาในปริมาณมากเพื่อเป็นส่ิงท่ีใช้ติดต่อหรือชกัน า
ใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้ห็นหรือทราบขอ้ความต่างๆ 
 
  นลินี  เสาวภาคย ์(2542 :141) ใหค้วามหมายของส่ือส่ิงพิมพ ์คือ ส่ิงท่ีใชติ้ดต่อ 
ส่ือสารท าความเขา้ใจกนัดว้ยการเขียนหรือพิมพ ์โดยลกัษณะการเขียนหรือพิมพจ์ะตอ้งผลิตออกมา
เป็นจ านวนมาก เพื่อแจกจ่ายให้ผูอ่้านโดยทัว่ถึงกนั ซ่ึงอาจจดัท าออกมาในรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น 
นิตยวาร จุลสาร ใบปลิว แผน่พบั โปสเตอร์ หนงัสือ คู่มือ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
  เสรี วงษม์ณฑา (2546 : 79) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือส่ิงพิมพ ์ไวว้า่ เป็นเอกสารท่ี
องค์กรจดัท าข้ึนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั มีเน้ือหา ความยาว และรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป เป็น
เอกสารท่ีสามารถเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายอยา่งจ ากดัและมีประสิทธิภาพ สามารถให้รายละเอียด
ขององคก์ร สินคา้ และบริการไดอ้ยา่งละเอียด 
 
  ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ส่ือส่ิงพิมพ์ คือ ส่ิงท่ีพิมพ์ข้ึนหรือเขียนข้ึน จากแผ่นกระดาษหรือ
วตัถุใดๆ เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสาร การผลิตส่ือส่ิงพิมพจ์ะผลิตออกมาจะเหมือนตน้ฉบบั จ านวน
มากหลายส าเนา เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารจากองคก์ร ไปสู่ประชาชนกลุ่เป้าหมาย 
 

2)   รูปแบบของส่ือส่ิงพมิพ์ 
   นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชนได้แบ่งรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ไวแ้ตกต่างกัน  
ผูศึ้กษาไดเ้ลือกน าขอ้มูลของนกัวิชาการ 2 คนท่ีกล่าวถึงรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพไ์วห้ลากหลายมาก
ท่ีสุด ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี  
   บุษบา สุธีธร (2535 : 390 - ) ไดน้ าเสนอขอ้มูลการแบ่งรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพไ์ว ้
8 รูปแบบ คือ 1) หนังสือพิมพ ์2) หนงัสือเล่ม 3) โปสเตอร์ 4) แผ่นพบั 5)ใบปลิว 6) จดหมายส่ง
โดยตรง 7) จดหมายข่าว 8) จุลสาร 
  เสรี วงษม์ณฑา  (2546 : 79-98)  ไดแ้บ่งรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพไ์ว ้11 รูปแบบ คือ 
1) รายงานประจ าปี 2) สมุดเล่มเล็ก 3) เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า 4) แคตตาล็อก  
5) หนังสืออธิบายรายละเอียดบริษัท 6) การจัดท า เอกสารเพื่อให้ข้อเท็จจริง 7) แผ่นพับ  
8) วารสาร 9) ใบปลิว 10) คู่มือการใชสิ้นคา้ และ 11) จดหมายข่าว 
 
   จากการแบ่งรูปแบบส่ือส่ิงพิมพข์องนกัวิชาการทั้งสองท่านดงัขอ้มูลขา้งตน้ มีการ
แบ่งรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมือนและต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปรวมไดว้า่ รูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ ์
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มีทั้งหมด 15 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) แผ่นพบั 2) ใบปลิว 3) จดหมายข่าว 4) โปสเตอร์ 5) แคตตาล็อก 6)
หนงัสือพิมพ ์7) หนงัสือเล่ม : รายงานประจ าปี 8) จดหมายส่งโดยตรง  9) จุลสาร 10) สมุดเล่มเล็ก 
11) เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินคา้ 12) คู่มือการใช้สินคา้ 13) หนงัสืออธิบายรายละเอียดบริษทั 
14) การจดัท าเอกสารเพื่อใหข้อ้เทจ็จริง 15) วารสาร ตามการน าเสนอขอ้มูลต่อไปน้ี 
 

2.1) แผน่พบั  
นพภาภรณ์  เอ่ียมพนัธ์ุ (2548 : 42)  ไดใ้หค้วามหมายของแผน่พบั คือ เป็น 

ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใช้กระดาษเผยแพร่ขอ้มูลเพียงแผ่นเดียว อาจมีขอ้มูลเพียงหน้าเดียวหรือ 2 หน้าก็ได ้
และมีการพบักระดาษทบกนัตั้งแต่ 2 บทข้ึนไป หรืออาจมีการออกแบบใหมี้ความแปลกใหม่ได ้เช่น 
พบัเป็นรูปวงกลม รูปรถยนต ์รูปบา้น เป็นตน้ 
  วตัถุประสงค์ของแผ่นพบั คือ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ คู่มือสินค้า 
ตวัอยา่งของแผน่พบั  เช่น แผน่พบัแนะน าสินคา้ แผน่พบัแนะน าการบริการ  แผน่พบัแนะน าองคก์ร 
แผน่พบัแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว แผน่พบัแจง้ข่าวสาร แผน่พบัรับสมคัรสมาชิก แผนท่ี เป็นตน้ 
   ขอ้ดีของแผน่พบั คือ สามารถออกแบบ  จดัหนา้ จดัภาพ ไดโ้ดยอิสระ โดย
เน้นให้ดึงดูดความสนใจให้คนหยิบมาอ่าน นอกจากน้ียงัใส่รายละเอียดของเน้ือหาท่ีต้องการ
ประชาสัมพนัธ์ได้ ผูท่ี้สนใจยงัสามารถติดต่อไปยงัองค์กรได้ตามท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี
ปรากฏในแผน่พบันั้นไดโ้ดยสะดวก 
   ขอ้จ ากดัของแผ่นพบั คือ ผูไ้ด้รับแผ่นพบัไม่สนใจอ่าน หากแผ่นพบัไม่มี
ความดึงดูดเพียงพอ หรือผูไ้ดรั้บไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจึงไม่สนใจ หรือผูรั้บไม่สามารถอ่านได ้การท่ีผู ้
ไดรั้บไม่สนใจอ่านหรืออ่านไม่ได ้ลว้นแต่ท าใหก้ารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยส่ือประเภทน้ีลม้เหลว 
  
    ดงันั้นผูจ้ดัส่ือส่ิงพิมพ์รูปแบบแผ่นพบั จ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้จ ากดัดงักล่าว
และหาทางป้องกนัแกไ้ข มิฉะนั้นแผน่พบัท่ีลงทุนไปดว้ยงบประมาณจ านวนมาก อาจกลายเป็ฯขยะ
ท่ีไม่มีค่าและเป็ฯการสูญเปล่าอยา่งน่าเสียดาย 
 

2.2) ใบปลิว   
บุษบา สุธีธร (2535 : 451) ไดใ้หค้วามหมายของใบปลิว คือ ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใช ้

กระดาษเพียงแผน่เดียวมีเน้ือหาสาระในการน าเสนอขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ไดแ้ก่  
ค าแถลง ประกาศ ช้ีแจง ข้อความท่ีใช้ในใบปลิว จะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อแจกจ่ายไปย ัง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
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   ลกัษณะของใบปลิว มกัจะพิมพ์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว คุณภาพไม่ค่อยดี 
วตัถุประสงค์เพื่อให้อ่านแล้วทั้งไปได้ไม่ตอ้งเก็บ ขนาดของใบปลิวไม่ก าหนดแน่นอนแล้วแต่
เน้ือหา ส่วนใหญ่เป็นขนาดเอ 4 เพราะเป็นขนาดท่ีประหยดัท่ีสุด  ใบปลิวจะมีลกัษณะแบบเปิดเผย
แหล่งท่ีมา เช่น ใบปลิวโฆษณาสินค้า และใบปลิวท่ีมีลกัษณะปกปิด ไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมา เช่น 
ใบปลิวโจมตีทางการเมือง 
  เน้ือหาของใบปลิว ประกอบดว้ย ส่วนส าคญั 4 ส่วน คือ 

1) พาดหวั  
  ขอ้ดีของใบปลิว คือ เล็กกระทดัรัด พกพาไดส้ะดวก ไม่จ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ี
ในการเผยแพร่ติดประกาศ  เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและค่อนขา้งทัว่ถึงเหมาะกบัการเผยแพร่
ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ทนัสมยั ขอ้ความเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 
  ข้อจ ากัดของใบปลิว คือ ให้รายละเอียดเน้ือหาเพียงคร่าวๆ ไม่สามารถ
มองเห็นในระยะไกลๆ ภาพไม่ค่อยสวยงาม ไม่น่าสนใจ เป็นส่ือราคาถูก หากผูจ้ดัท าขาดทกัษะและ
ศิลปะในการผลิตจะเกิดผลเสีย  และท าใหเ้กิดความสกปรกถา้ผูอ่้านไม่สนใจและทิ้งใบปลิวดงักล่าว 
 

2.3) จดหมายข่าว   
บุษบา สุธีธร (2535 : 458) ใหค้วามหมายของจดหมายข่าวหรือใบบอก คือ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึน เพื่อใช้เป็นส่ือแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลข่าวสาร จูงใจให้
พนกังานมีความผูกพนักบัองค์กร ให้ความรู้สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน และเป็นส่ือเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  นพภาภรณ์  เอ่ียมพนัธ์ุ (2548 : 42)  ไดใ้ห้ความหมายของจดหมายข่าว คือ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึนเพื่อแจง้ข่าวสารไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ด้วย
ความสม ่าเสมอ โดยมีการเขียนตามรูปแบบของการเขียนข่าว และการออกแบบท่ีสวยงาม และถือ
เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
 
  จากการให้ความหมายของจดหมายข่าวของนกัวิชาการดงักล่าว จึงสรุปได้
วา่ จดหมายข่าว คือ ส่ือส่ิงพิมพท่ี์หน่วยงานจดัท าข้ึน เพื่อใช้เป็นส่ือเสนอข่าวสารขององค์กร  ให้
บุคลากรภายในและภายนอกองคก์รไดรั้บทราบ โดยมีวาระการด าเนินงานท่ีชดัเจนสม ่าเสมอ 
   ลักษณะของจดหมายข่าว ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนท้าย ส่วนหัว 
หมายถึง ส่วนบนของหนา้จดหมายข่าว ประกอบดว้ยช่ือหน่วยงาน ตราสัญลกัษณ์ รายละเอียดวนัท่ี
ออกจดหมาย ฉบบัท่ี เดือน พ.ศ.ท่ีออก ส่วนท้ายจดหมายข่าวคือ บอกช่ือหน่วยงาน สถานท่ีตั้ ง 
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หมายเลขโทรศพัท์ ขอ้ความระบุเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ รายละเอียดส่วนน้ีจะบอกในส่ิงท่ีไม่ค่อยมีการ
เปล่ียนแปลง มีการจดัแบ่งคอลมัน์ในส่วนของเน้ือหาและมีภาพประกอบ จ านวนหนา้ของจดหมาย
ข่าวจะมีตั้งแต่ 2 หนา้ ข้ึนไปแต่ท่ีนิยมจะเป็น 4-8 หนา้ มีการจดัท าอยา่งปราณีตในเร่ืองของตวัอกัษร 
รูปภาพ สีสันและสัญลกัษณ์ต่างๆ 
  ขอ้ดีของจดหมายข่าว คือ เป็นส่ือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารท่ีใชง่้าย สะดวก 
รวดเร็ว และประหยดัเม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืน มีรูปแบบสวยงาม ท่ีส าคญัในปัจจุบนัสามารถส่งจดหมาย
ข่าวทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์ (e-mail) ท าให้เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและประหยดั
งบประมาณ 
  ขอ้จ ากดัของจดหมายข่าว คือ ตอ้งหาบุคลากรช่วยแจกจ่าย หากผูจ้ดัท าขาด
ทกัษะและศิลปะในการผลิตจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี  เขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากผูรั้บไม่
ตอ้งการ ไม่สนใจ  
 

2.4) โปสเตอร์  
บุษบา สุธีธร (2535 : 438) ไหค้วามหมายของโปสเตอร์ คือ ส่ือส่ิงพิมพ ์

ขนาดใหญ่พิมพบ์นกระดาษแผน่เดียว ออกแบบเพื่อให้ติดหรือแขวน จดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ท่ีไม่ตอ้งการรายละเอียดมากนกั  แต่ให้ไดเ้น้ือหาในภาพรวมโดยสรุป โปสเตอร์อาจเป็นภาพพิมพ์
หรือภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ  
   วตัถุประสงคข์องโปสเตอร์ คือ 

1) ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
2) เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รก าหนดข้ึน 
3) โนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมายใหค้ลอ้ยตาม 
4) เพื่อปลุกเร้าใหก้ลุ่มเป้าหมายตระหนกัถึงประเด็นใดประเด็นหน่ึง เช่น  

ปลุกเร้าใหเ้ห็นภยัของยาเสพติด ปลุกเร้าใหต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบร่วมกนัของสังคม 
5) เพื่อย  ้าเตือนกลุ่มเป้าหมายใหร้ะลึกถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น ย  ้าเร่ือง 

หนา้ท่ีของการเสียภาษี ย  ้าเตือนใหช่้วยกนัรักษาความสะอาด 
6) เพื่อสร้างความจดจ าใหเ้กิดข้ึน เช่น โปสเตอร์ของนกัการเมืองในช่วง 

การเลือกตั้ง 
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  ลกัษณะของโปสเตอร์  มีหลายขนาด ทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอน 
ตั้งแต่ขนาดเล็กใชแ้ขวนปิดตามบอร์ด ผนงัห้อง ตูโ้ชวสิ์นคา้ ไปถึงขนาดใหญ่มากติดตามถนนหรือ
บนผนงัตึกใหญ่ ๆ โปสเตอร์จะมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ส่วนท่ีเป็นพาดหวั  
2) ส่วนท่ีเป็นขอ้ความ 
3) ส่วนท่ีเป็นภาพ 
4) ส่วนท่ีเป็นช่ือหรือสัญลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์รผูเ้ผยแพร่ 

 
 โปสเตอร์เป็นส่ิงพิมพ์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในวงการต่างๆ โปสเตอร์แผ่นหน่ึงมี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนขา้งสูง ผูผ้ลิตจะตอ้งใช้ความพิถีพิถนัในการออกแบบภาพ สร้างสรรค์
ถอ้ยค าขอ้ความท่ีส่ือความหมายตามวตัถุประสงค ์เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะท า
ใหโ้ปสเตอร์นั้นเป็นส่ิงพิมพท่ี์มีประสิทธิภาพ 
 

2.5) แคตตาล็อก  
เสรี วงษม์ณฑา (2546 : 84-85 ) ใหค้วามหมายของแคตตาล็อก คือ ส่ือ 

ส่ิงพิมพ ์ท่ีใช้เผยแพร่ข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ของสินคา้โดยเอาภาพประกอบค าบรรยายจดัท าเป็น
รูปเล่มน าเสนอสินคา้ท่ีจ  าหน่ายอยูใ่ห้เกิดความน่าสนใจ ใชส้ าหรับการแนะน าสินคา้ท่ีออกใหม่ ใช้
ประกอบสินค้าท่ีไม่อาจน าสินค้าทั้ งหมดมาตั้งแสดง เช่น เคร่ืองเรือ อญัมณี นอกจากนั้นยงัใช้
ประกอบการขายตรงของสินคา้ต่างๆ  

การจดัท าแคตตาล็อก ตอ้งผลิตอยา่งมีคุณภาพเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให ้
กบัสินคา้ ส่ิงท่ีน าเสนอตอ้งมีจ าหน่ายไม่สร้างความผดิหวงัใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
   ขอ้ดีของแคตตาล็อก คือ สามารถเลือกกลุ่มลูกคา้ได ้สามารถจดัส่งขอ้มูล
จ านวนมากไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีคดัเลือกไว ้สามารถประเมินผลด้วยการตอบกลบัของลูกคา้ได ้
ชดัเจนและรวดเร็ว สร้างฐานลูกคา้ใหม่ได ้
    ขอ้จ ากดัของแคตตาล็อก คือ ข้อมูลท่ีส่งให้กบัลูกคา้อาจไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการ  ตน้ทุนในการผลิตสูง  
 

2.6) หนงัสือพิมพ ์
      บุษบา สุธีธร (2535 : 390) ให้ความหมาย หนงัสือพิมพ ์คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี
เนน้ดา้นการายงานข่าวสาร เพื่อให้ความรู้ ความบนัเทิงและส่ิงท่ีน่าสนใจประจ าวนั มีการผลิตตาม
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ระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป็นรายวนั รายสัปดาห์ ไม่เยบ็เล่ม ไม่มีปก เน้ือหาใน
หนังสือพิมพ์จะมีความหลากหลายของข่าวประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าวสังคม เศรษฐ์กิจ การเมือง 
อาชญากรรม อุบติัเหตุ การศึกษา กีฬา บนัเทิง รวมทั้งโฆษณาต่าง ๆ ดว้ย 
     เน้ือหาในหนงัสือพิมพ ์ประกอบดว้ย 

1) หวัหนงัสือพิมพ ์ประกอบดว้ย ช่ือหนงัสือพิมพ ์สัญลกัษณ์ของ 
หนงัสือพิมพ ์วนั เดือน ปีท่ีออก 

2) ข่าว ถือ เป็นหวัใจส าคญัของหนงัสือพิมพ ์โดยทัว่ไปแลว้ เน้ือหาของ 
หนงัสือพิมพจ์ะมีสัดส่วนเป็นข่าวถึงร้อยละ 60 

3) คอลมัน์ประจ า เช่น บทความท่ีตีพิมป์ระจ า โดยจะมีช่ือคอลมัน์และช่ือ 
ผูเ้ขียนก ากบัไว ้

4) การโฆษณา ถือเป็นรายไดส้ าคญัอยา่งหน่ึงของหนงัสือพิมพ ์โดยจะ 
แทรกอยูท่ ัว่ไปทั้งฉบบั 
 
  รูปแบบของหนงัสือพิมพ ์จะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) ขนาด มี 2 ขนาด คือ ขนาดมาตรฐาน ขนาดกวา้งประมาณ 14 น้ิว และ 
ยาว 23 น้ิว กบัขนาดยอ่ม ซ่ึงมีขนาดกวา้ประมาณ 11.5 น้ิว ยาว 14.5 น้ิว ท่ีนิยมมาคือขนาดยอ่ม 

2) จ านวนหนา้ จะมีจ านวนหนา้ท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่จะมีจ านวนหนา้ 
ตั้งแต่   8-24 หนา้  หากเป็นหนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์จะมีจ านวนหนา้ 15 หนา้ ถา้เป็นรายเดือนมีถึง  
24 หนา้ 

3) การจดัหนา้ จะมีการจดัเป็นคอลมัน์ ส่วนใหญ่หนงัสือพิมพข์นาด 
ยอ่มจะจดัแบ่งหนา้เป็น 5 คอลมัน์ ขนาดคอลมัน์ 1.5-2 น้ิว มีการพาดหวัเฉพาะ  ตวัข่าวไม่มีการพาด
หวั เตม็หนา้เหมือนหนงัสือพิมพท์ัว่ไป 
 
  ขอ้ดีของหนงัสือพิมพ ์คือ มีเน้ือหาค่อนขา้งมาก หลายประเภท ราคาไม่แพง 
สามารถหาซ้ือไดง่้าย เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้ั้วถึง ใกลชิ้ดกบัประชาชน  ใชภ้าพและขอ้ความ การ
ออกแบบตวัอกัษร รูปเล่มสวยงามน่าสนใจ มีวาระการออกสม ่าเสมอ   
  ขอ้จ ากดัของหนงัสือพิมพ ์ คือ มีตน้ทุนสูงในการผลิต ตอ้งมีความพร้อมใน
เร่ืองของงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความสามารถในการผลิต  ผูอ่้านจะเลือกแต่ส่ิงท่ีสนใจอ่าน
เท่านั้น และผลิตจากวสัดุ กระดาษท่ีมีคุณภาพไม่ค่อยดีนกัจึงท าใหห้นงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีมีอายสุั้น 
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2.7) หนงัสือเล่ม 
      บุษบา สุธีธร (2535 : 393) ให้ความหมายของหนังสือเล่ม คือ ส่ิงพิมพ์ท่ี
องค์กรจดัท าข้ึนเป็นคร้ังคราวตามโอกาสพิเศษ เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในองค์กรอย่างละเอียด  
มีเน้ือหาเฉพาะหรือเป็นเร่ืองเดียวกนัทั้งเล่ม มีการจดัพิมพเ์ยบ็เป็นรูปเล่มถาวร มีหลายขนาด ตาม
ความเหมาะสมของเน้ือหา  
   ประเภทของหนงัสือเล่ม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1)  ประเภทออกเป็นพิเศษ  เป็นหนงัสือเล่มท่ีจดัท าข้ึนเน่ืองในโอกาส 
พิเศษขององคก์ร เช่น ในโอกาสครอบรอบ 60 ปีขององคก์ร  โอกาสเปิดอาคาร  

2) ประเภทรายงาน เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเสนอผลงาน ส่วนใจความ 
เป็นรายงานประจ าปี ท่ีมุ่งเผยแพร่ความส าเร็จขององคก์รในรอบปีท่ีผา่นมา หนงัสือเล่มประเภทน้ี
ใหป้ระโยชน์ในการสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพราะมกัมีการสรุปเร่ืองราวต่างๆ 
อยา่งกระชบั มีภาพประกอบสวยงาม น่าสนใจ 
 
   ลกัษณะของหนงัสือเล่ม คือ 

1) เป็นส่ิงพิพมเ์ยบ็เล่ม ส่วนใหญ่เยบ็สันหรือเยบ็ติดปก 
2) มีหลายขนาดตามความเหมาะสมของเน้ือหาและโอกาส เช่น ขนาด 16  

หนา้ยก ขนาด 8 หนา้ยก ขนาดเอ 4 หรือขนาดพิเศษ 
3) มีรูปแบบต่างๆ เช่น แนวตั้ง แนวนอน  
4) มีการจดัรูปเล่มตามแบบหรือมาตรฐานของการจดัพิมพ ์คือ มีปก รอง 

ปก สารบญัเร่ือง สารบญัภาพ มีการแยกบท เป็นตอน เป็นเร่ือง 
5) จดัพิมพเ์ผยแพร่ในโอกาสพิเศษ หรือตามวาระ 
6) เน้ือเร่ืองในหนงัสือเป็นเร่ืองเดียวกนั โดยจดัล าดบัของเร่ืองใหส้อด  

คลอ้งกนั เช่น เร่ิมตน้ดว้ยการแนะน า ตอนกลางเป็นเน้ือหาสาระอย่างละเอียด และตอนทา้ยเป็น
สรุป 
 

2.8) จดหมายส่งโดยตรง   
บุษบา สุธีธร (2535 : 453) กล่าวถึงจดหมายส่งโดยตรง คือ จดหมายท่ีใช ้

เสนอสินคา้หรือบริการใหม่ๆ ลกัษณะการส่งจดหมายจะส่งเชิญชวนบุคคลให้เขา้ร่วมเป็นสมาชิก
องคก์รต่างๆ โดยมีเน้ือหาในการโนม้นา้วใจ เช่น เชิญร่วมบริจาคทรัพยสิ์นเพื่อการกุศล หรือการใช้
จดหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เชิญชวนใหม้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
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  จดหมายโดยตรงจะมีลักษณะเดียวกับจดหมายท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร
ส่วนตวัทัว่ไป จะแตกต่างในเร่ืองของจ านวนการผลิต และวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน  กระดาษและ
ซองท่ีใช้ส่งมกัจะตอ้งมีการออกแบบพิมพเ์ป็นพิเศษ เช่น มีสัญลกัษณ์ขององค์กรท่ีจดัท าข้ึน เพื่อ
สร้างความประทบัใจและดึงดูดความสนใจผูรั้บ 
  ขอ้ควรค านึงส าหรับการจดัท าจดหมายส่งโดยตรงคือ 

1) ค าข้ึนตน้จดหมาย ควรมีการระบุช่ือ นามสกุลท่ีถูกตอ้ง หรือใชค้  าข้ึน 
ตน้กวา้งๆ เช่น เรียนลูกคา้ทุกท่าน การระบุช่ือจะท าให้ผูรั้บรู้สึกวา่ผูส่้งให้ความสนใจและให้เกียรติ
วา่ผูรั้บคือบุคคลส าคญั 

2) ส่วนของเน้ือความในจดหมาย ควรระมดัระวงัในส่วนของการใชค้  า 
แสลง การแทรกอารมณ์ขนัหรือการใช้ค  าแสดงความคุน้เคยมากจนเกินไป เพราะผูรั้บมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัออกไป ย่อมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ภาษาท่ีใช้จึงควรพิจารณาให้เหมาะสม เป็น
กลาง ท่ีเหมาะสมกับบุคคลได้หลายๆ กลุ่ม และต้องตรวจพิจารณาความถูกต้องของตวัสะกด 
การันต ์การเขียนตามหลกัภาษาท่ีถูกตอ้ง ขอ้ความสั้นกระชบัไดใ้จความ 

3) ค าลงทา้ย ตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บและโอกาส เช่น จดหมาย 
ในโอกาสแสดงความยินดีการเล่ือนขั้นของพนักงานจากผูบ้ริหาร อาจใช้ค  าลงทา้ยว่า ด้วยความ
ปรารถนาดี หรือในดอกาสการแจง้ข่าวสารทัว่ไป ก็อาจใช้ค  าว่า ขอแสดงความนับถือ แต่ถ้าผูรั้บ
อาวุโสหรือต าแหน่งท่ีสูงกว่า ก็ควรใช้ค  าว่า ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง นอกจากนั้นตอ้งประบ
การใชภ้าษาตามฐานนัดรศกัด์ิของผูรั้บ เช่น ผูรั้บเป็นพระสงฆ ์ผูรั้บเป็นพระบรมวงศานุวงศ ์ก็ตอ้ง
ปรับให้ถูกตอ้ง นอกจากนั้นการลงช่ือทา้ยจดหมายถ้ามีจ  านวนไม่มาก การใช้วิธีการเซ็นช่ือด้วย
ตวัเองจะท าใหผู้รั้บประทบัใจกวา่การใชต้รายางประทบัแทนการเซ็นช่ือ 
  ขอ้ดีของจดหมายส่งโดยตรง 

1) ประหยดั ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยมาก 
2) สามารถส่งเจาะจงไปยงักลุ่มประชาชนเป้าหมายไดต้ามตอ้งการ  
3) ใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์และประทบัใจแก่ผูรั้บไดดี้ 
4) เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่ สนใจ  

   
  ขอ้จ ากดัของจดหมายส่งโดยตรง 

1) บางคร้ังจดหมายไม่ถึงมือผูรั้บ หรือจดหมายตกหล่น สูญหาย หาก 
ระบบการจดัส่งไม่ดีพอ 
 



35 

 

2.9) จุลสาร   
บุษบา สุธีธร (2535 : 461)  ใหค้วามหมายจุลสาร คือ เอกสารท่ีเยบ็เป็นเล่ม 

เล็กๆ พิมพสี์เดียว ส่วนใหญ่นิยมพิมพข์นาด 5*7 น้ิว หรือ 6/8 น้ิว แต่อาจจะออกแบบให้ใหญ่กว่า
หรือเล็กกวา่ก็ได ้มีหุ้มปกต่างหาก ในเล่มบรรจุรายละเอียดของเน้ือหาในเร่ืองต่างๆ ไม่พิถีพิถนัใน
การออกแบบจดัหนา้มากนกั กระดาษท่ีใชเ้ป็นกระดาษธรรมดา ส่วนมากมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น 
ใชเ้พื่อใหร้ายละเอียดเก่ียวกบันโยบายของหน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็นคู่มือของพนกังาน หรือคู่มือแนะน า
สินคา้ หรือจดัท าข้ึนเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าเกษตรกรรม   
 
   ขอ้ดีของจุลสาร คือ มีขนาดพกพาได้สะดวก  เป็นการสรุปเน้ือหา ความรู้
แนวปฏิบติั เขา้ใจง่าย มีภาพประกอบ 
    ขอ้จ ากดัของจุลสาร คือ  ไม่ค่อยน่าสนใจ เน่ืองจากใชสี้เดียวทั้งเล่ม 
 

2.10) สมุดเล่มเล็ก (Booklet)  
 เสรี วงศม์ณฑา (2546 : 82) กล่าวถึงสมุดเล่มเล็ก ไวว้า่ คือส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใช ้

เผยแพร่ข่าวสารความเป็นมาขององคก์ร หรือประวติัความเป็นมาของสินคา้ โดยการจดัท าเป็นสมุด
เล่มเล็ก เพื่อท าให้ผูรั้บเกิดความประทบัใจ  เช่น การจดัท าสมุดเล่มเล็กให้กบัแขกท่ีมาเยี่ยมเยียน
องคก์ร เน้ือหาในสมุดเล่มเล็กจะเสนอขอ้มูลท่ีถาวร เป็นอดีตไม่มีการเปล่ียนแปลง จะเป็นการเสนอ
เร่ืองราวแบบเล่าอดีตท่ีน่าช่ืนชม ท าให้องค์กรหรือสินคา้มีลกัษณะเด่นพิเศษไม่เหมือนใคร เป็น
สาระท่ีตอ้งการใหอ้ยูใ่นความประทบัใจของกลุ่มเป้าหมายตลอดไป เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้
องคก์รท่ีจะส่งผลถึงความน่าช่ืนชมในองคก์รหรือสินคา้ต่างๆ ท่ีเป็นผลิตภณัฑด์ว้ย 

 
2.11) เอกสารเผยแพร่สินคา้ (Brochures)  

 เสรี วงศม์ณฑา (2546 : 82) กล่าวถึง เอกสารเผยแพร่สินคา้ (Brochures) ไว ้
ว่า คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีใช้เผยแพร่ข่าวสารโดยการจัดท าเป็นเอกสารท่ีมีความยาวพอสมควรใส่
รายละเอียดและภาพอธิบายคุณลกัษณะของสินคา้อยา่งครบถว้นและน่าสนใจ 
    
   ขอ้ดีของเอกสารเผยแพร่สินคา้ (Brochures)  คือ สวยงามน่าสนใจ สามารถ
เลือกกลุ่มลูกค้าได้ สามารถจดัส่งข้อมูลจ านวนมากไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีคดัเลือกไว ้สามารถ
ประเมินผลดว้ยการตอบกลบัของลูกคา้ไดช้ดัเจนและรวดเร็ว สร้างฐานลูกคา้ใหม่ได ้ 
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    ขอ้จ ากดัของเอกสารเผยแพร่สินคา้ (Brochures) คือ ขอ้มูลท่ีส่งให้กบัลูกคา้
อาจไม่ตรงกบัความตอ้งการ  ตน้ทุนในการผลิตสูง  หากผูจ้ดัท าขาดทกัษะและศิลปะในการผลิตจะ
เกิดผลเสีย  และท าใหเ้กิดความสกปรกถา้ผูอ่้านไม่สนใจและทิ้งใบปลิวดงักล่าว 
 

2.12) คู่มือการใชสิ้นคา้ (Manual) 
 เสรี วงศม์ณฑา (2546 : 95) กล่าวถึง คู่มือการใชสิ้นคา้ (Manual) คือ ส่ือ 

ส่ิงพิมพท่ี์องคก์รผลิตข้ึนเพื่อแสดงภาพลกัษณ์ให้ลูกคา้เห็นวา่องคก์รให้ความห่วงใย ใส่ใจ ตอ้งการ
ให้ลูกค้าน าสินคา้ไปใช้ได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็ปกป้องภาพลักษณ์ช่ือเสียงของสินค้าของ
องคก์รดว้ย เพราะถา้ลูกคา้ใชสิ้นคา้ไดถู้กตอ้ง สินคา้ของบริษทัก็มีคุณภาพมากข้ึนเท่านั้น  
   ขอ้ดีของคู่มือการใช้สินคา้ (Manual)  มีรายละเอียดขอ้มูลของสินคา้ชดัเจน 
ครบถว้น 
    ขอ้จ ากดัของคู่มือการใชสิ้นคา้ (Manual) ลูกคา้ไม่อ่าน ไม่ให้ความสนใจท า
ให้สินคา้หลายชนิดถูกกล่าวหาว่าไม่มีคุณภาพ ไม่คุม้ราคา คู่มือขาดความพิถีพิถนั ผูบ้ริหารไม่ให้
ความส าคญัเพราะเอาแบบอยา่งคู่มือจากจ่างประเทศมาลอกและแปลขอ้ความเป็นภาษาไทย ท าให้
ไม่จูลใจ ไม่น่าอ่าน   
 

2.13) การจดัท าหนงัสืออธิบายรายละเอียดของบริษทั (Company Profile) 
 เสรี วงศม์ณฑา (2546 : 95) กล่าวถึง การจดัท าหนงัสืออธิบายรายละเอียด 

ของบริษทั (Company Profile) คือ ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเป็นเอกสารเพื่อการเผบแพร่
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา รายละเอียดต่างๆ ท่ีแสดงสถานภาพขององคก์รในปัจจุบนั 
     วาระการผลิต ไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัขอ้มูลความเปล่ียนแปลงขององคก์ร เช่น 
ปีละคร้ัง หรือหลายๆ ปี คร้ัง 
     รูปแบบ เป็นการน าเสนอขอ้มูลขององค์กรให้ประชาชนรู้จกั ให้เกิดความ
เช่ือถือศรัทธาและช่ืนชมในคุณงามความดี บอกรายละเอียดจุดเด่นของสินค้าและการบริการ ท่ี
บริษทัด าเนินการอยู ่ไม่ตอ้งแสดงเร่ืองราวของตวัเลขผลประกอบการ งบดุล บญัชี  
      หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษทั องค์กร คือเอกสารด่านแรกท่ีจะ
น าเสนอขอ้มูล ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัสู่ประชาชนเป้าหมาย ก่อนท่ีประชาชนจะเดินทางเขา้มาใน
บริษทัโดยตรง 
   ขอ้ดีของหนงัสืออธิบายรายละเอียดของบริษทั (Company Profile)  มีราย 
ละเอียดขอ้มูลของบริษทัชดัเจน ครบถว้น สวยงาม น่าสนใจ 



37 

 

    ขอ้จ ากัดของหนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษทั (Company Profile)   
หากผูจ้ดัท าขาดทกัษะและศิลปะในการผลิตจะเกิดผลเสีย   
 

2.14) การใชเ้อกสารเพื่อใหข้อ้เทจ็จริง 
 เสรี วงศม์ณฑา (2546 : 88) กล่าวถึง การใชเ้อกสารเพื่อใหข้อ้เทจ็จริง คือ  

ส่ิงพิมพ์ ท่ีให้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ โดย
แสดงขอ้มูลเพื่อใหสิ้นคา้นั้น ๆ น่าเช่ือถือและมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  
   ขอ้มูลท่ีน าเสนอในเอกสารเพื่อให้ขอ้เท็จจริง คือ ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ 
จากการทดลอง ตวัเลขท่ีแสดงคุณสมบติับางอยา่ง และตวัเลขท่ีแสดงสถิติท่ีน่าเช่ือถือ สินคา้ท่ีนิยม
ใชส่ื้อประเภทน้ี คือ  เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์รถยนต ์อุปกรณ์ไฟฟ้า  
   เม่ือใดก็ตามท่ีสินค้ามีจุดเด่นทางสถิติ มีข้อมูลทาวิทยาศาสตร์ มีผลการ
ทดลองท าให้คนอ่ืนช่ืนชม เช่น สถิติการซ้ือ การใช้วถัตุดิบ สถิติการจ่ายเงินเดือนพนกังาน สถิติ
ยอดขายสินคา้ สถิติการเจริญเติบโตของสินคา้ องคก์รสามารถใชส้ถิติดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีชดัเจนข้ึน 
 

2.15) วารสาร  
    วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 306) ให้ความหมายวารสาร (Journal) คือ ส่ือ
ส่ิงพิมพท่ี์องค์กรจดัท าข้ึนเป็นรูปเล่ม เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลความรู้หรือ
สารประโยชน์ รวมทั้งการเผยแพร่ให้ทราบนโยบาย การด าเนินงานขององค์กร การบริการต่างๆ  
ให้กบัประชาชนภายในและภายนอกองคก์ร  มีระยะเวลาออกแน่นอนและต่อเน่ือง จะมีผลกระทบ
ทางด้านช่วยย  ้าเตือนความทรงจ าและสร้างความประทบัใจแก่ประชาชนเป้าหมาย  นอกจากน้ี
ภายในเล่มของวารสารยงัสามารถใส่เน้ือหา เร่ืองราวต่างๆ ได้มากมายหลายประเภทตามความ
ประสงค์ของสถาบนั หรืออาจมีข้อเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองราวต่างๆ ท่ี
น่าสนใจรวมอยูด่ว้ย  
  
    ขอ้ดีของวารสาร  

1) เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้ามประสงค ์
2) สร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจไดดี้ 
3) จดัท าข้ึนโดยสม ่าเสมอ ท าใหผู้รั้บไดรั้บข่าวสารติดต่อกนั 
4) มีเน้ือหาเพียงพอท่ีจะส่ือสารหรือช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ไดอ้ยา่ง 
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สมบูรณ์ 
5) มีตน้ทุนในการจดัพิมพ ์
6) มีความยดืหยุน่ เพราะอาจมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหา รูปเล่มใหเ้ป็นไป 

ตามความตอ้งการและงบประมาณขององคก์ร 
 
   ขอ้จ ากดัของวารสารวชิาการ 

1) ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร เพราะบางคร้ังผูจ้ดัท าไม่ไดเ้สนอ 
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 

2) งบประมาณจ ากดั ขาดผูร่้วมมือในการจดัท า 
3) มีแนวโนม้ท่ีจะยบุเลิกไดง่้าย หมายถึง วารสารอาจยบุเลิกไปเน่ืองดว้ย 

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมกัจะถูกยุบเลิกเสมอเม่ือองค์กรประสบปัญหาดา้นงบประมาณ หรือเม่ือ
ประสบกบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 

4) หากวารสารท่ีผลิตไปแลว้ไม่ตอบสนองนโยบายองคก์ร หรือตอบ 
สนองความตอ้งการของประชาชน ก็นบัวา่ไร้ประโยชน์และสูญเปล่า 

5) หากวารสารท่ีผลิตออกมามีวตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจน หรือขาดความรู้ท่ี 
น่าสนใจและสาระประโยชน์โดยแท้จริงแล้ว วารสารนั้นก็อาจไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม 
เป้าหมายได ้
 
 จากการศึกษารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ ตามท่ีผูศึ้กษาน าเสนอข้อมูล พบว่าการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ขององค์กร ส่ิงส าคญัและจ าเป็นคือ การบอกกล่าว ช้ีแจงข้อมูลให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเขา้ใจในองคก์รอยา่งถูกตอ้ง การประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งอาศยั
การเผยแพร่หรือการกระจายข่าวสาร เร่ืองราว เก่ียวกบันโยบาย วตัถุประสงค ์กิจกรรม ผลงาน และ
การด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนเร่ืองราวความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รให้ประชาชนไดรั้บ
ทราบและเขา้ใจ เพื่อสร้างความนิยม ศรัทธา และเรียกร้องความร่วมมือสนบัสนุนจากประชาชน  
 ดงันั้นในการติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์ พบวา่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น แผ่นพบั  
ใบปลิว  จดหมายข่าว  โปสเตอร์  แคตตาล็อก หนังสือพิมพ์  หนังสือเล่ม  รายงานประจ าปี  
จดหมายส่งโดยตรง   จุลสาร  สมุดเล่มเล็ก เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินคา้   คู่มือการใช้สินคา้   
หนงัสืออธิบายรายละเอียดบริษทั   การจดัท าเอกสารเพื่อให้ขอ้เท็จจริง และวารสาร จากรูปแบบ
ประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวจะมีข้อดีและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกนั ดังนั้นผูด้  าเนินงานประชาสัมพนัธ์
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จะตอ้งเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 
 
 จากขอ้มูลความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ พบวา่ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการประสัมพนัธ์จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ คือ
การบอกกล่าวช้ีแจงเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อทราบ การป้องกนัและการแกไ้ขความเขา้ใจผิด และการรักษา
และฟ้ืนฟูช่ือเสียงขององคก์รให้คงอยู ่ โดยจะตอ้งมีแนวทางการปฏิบติัคือ การวิจยัและรับฟังความ
คิดเห็น การวางแผนและการตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร และการประเมินผล ซ่ึงแนวการปฏิบติั
ดงักล่าวมีความส าคญัเท่าเทียมกนั จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไม่ได ้เพราะจะท าให้กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ไม่สมบูรณ์ ทั้ ง น้ีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะเกิดประสิทธิภาพได้นั้ น  
ผูด้  าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์จะตอ้งศึกษารูปแบบของส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีความหลากหลายให้
เหมาะสมกบัองคก์ร ดงัขอ้มูลท่ีน าเสนอ  ซ่ึงผูศึ้กษาพบวา่รูปแบบส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีความสอดคลอ้งกบั
เอกสารใบมะกอก มากท่ีสุด คือ รูปแบบจดหมายข่าว ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจะได้
น าไปเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์รูปแบบและเน้ือหาของเอกสารใบมะกอก ในล าดบัต่อไป 
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บทที ่3 

การด าเนินงานการจัดท าเอกสาร “ใบมะกอก” 
 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีการด าเนินงานในการเผยแพร่และประชา 
สัมพนัธ์ ใหข้อ้มูลความรู้ ผลงานและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบั
หน่วยงาน ปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ มีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือ
ใหม่ ส่ือในแต่ละรูปแบบต่างก็มีลกัษณะเด่นหรือขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจเลือกใชส่ื้อใน
การประชาสัมพนัธ์ จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะของการประชา 
สัมพนัธ์วา่เป็นการประชาสัมพนัธ์ภายในหรือภายนอกองคก์ร ตลอดจนวตัถุประสงค ์ความมุ่งหมาย
ท่ีตอ้งการเผยแพร่  เพื่อจะไดส้ามารถก าหนดส่ือและรูปแบบของการเผยแพร่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 จากรูปแบบการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ท่ีมีความ
หลากหลาย ตามท่ีกล่าวนั้น ผูศึ้กษาพบวา่ยงัมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ชดัเจน ในช่วง
เวลาหน่ึงคือการจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก” ซ่ึงเอกสารดงักล่าวเป็นการด าเนินงานในการเผยแพร่
ประชา สัมพนัธ์  นโยบาย ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวท าใหผู้ศึ้กษา
สนใจในประเด็นความเป็นมา ผูรั้บผดิชอบ การด าเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ ตาม
ขอ้มูลต่อไปน้ี 
  
3.1   ความเป็นมา 
 
  โครงสร้างการท างานของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบดว้ยบุคลากรหลายส่วน ประกอบ 
ดว้ยอาจารย ์บุคลากร ลูกจา้ง และนกัศึกษา จ านวนรวมกวา่ 1,000 คน ซ่ึงบุคลากรดงัท่ีกล่าวมาจะมี
ความหลากหลายในบทบาท หนา้ท่ี วยั วุฒิภาวะ ดงันั้นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย
ในการด าเนินงานไดป้ระเด็นหน่ึงคือ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ เพราะการส่ือสารท่ีดี จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจในนโยบายของผูบ้ริหาร ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคลากรในองค์กร และท าให้การ
ปฏิบติังานต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาจดัตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั
เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัศิลปากร (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2528 เม่ือ วนัท่ี 5 มิถุนายน 2528 
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 102 ตอนท่ี 78 ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2528) และประกาศ
มหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ืองการจดัตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากบัมหาวิทยาลยัศิลปากร (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550 มีการแบ่งส่วนราชการเป็นดงัน้ี 

1. ส านกังานเลขานุการคณะ 
2. ภาควชิาชีวเภสัชศาสตร์ 
3. ภาควชิาเภสัชกรรม 
4. ภาควชิาเภสัชกรรมชุมชน 
5. ภาควชิาเภสัชเคมี 
6. ภาควชิาเภสัชวทิยาและพิษวทิยา (ช่ือเดิมเภสัชวทิยา ) 
7. ภาควชิาเภสัชเวท 
8. ภาควชิาเทคโนโลยเีภสัชกรรม (ช่ือเดิมเภสัชอุตสาหกรรม) 
9. ภาควชิาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หน่วยงานในก ากบัของรัฐ ไดรั้บ 

อนุมติัใหจ้ดัตั้งจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2550) 
  มีหน่วยงานธุรกรรมหรือวสิาหกิจเชิงวชิาชีพท่ีจดัตั้งตามประกาศมหาวทิยาลยั 
ศิลปากร เร่ืองการจดัตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากบัของมหาวทิยาลยัศิลปากร (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี  
17 พฤศจิกายน 2553 มี 3 หน่วยงานคือ   

1. สถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน“เภสัชศาลา” 
2. หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานารถ” 
3. หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ  เปล่งวทิยา” 

 
 ทั้ งน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับเปล่ียนสถานภาพจากหน่วยงานราชการเป็น
หน่วยงานในก ากบัของรัฐ   ตามพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกบัการ
แบ่งหน่วยงานภายในของคณะเภสัชศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ืองการแบ่งส่วน
งานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 
2559  ดงัน้ี 

1. ส านกังานคณบดี 
1.1   งานการบริหารจดัการทัว่ไป 
1.2 งานการบริหารการเงินและพสัดุ 
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1.3 งานการจดัการการศึกษา 
1.4 งานการวเิคราะห์นโยบาย แผนงาน และการงบประมาณ 
1.5 งานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1.6 งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิคการศึกษาวทิยาศาสตร์ 
1.7 งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ 
1.8 งานกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 

2. ภาควชิาชีวเภสัชศาสตร์ 
3. ภาควชิาเทคโนโลยเีภสัชกรรม  
4. ภาควชิาเภสัชกรรม 
5. ภาควชิาเภสัชกรรมชุมชน 
6. ภาควชิาเภสัชเคมี 
7. ภาควชิาเภสัชวทิยาและพิษวทิยา  
8. ภาควชิาเภสัชเวท 
9. ภาควชิาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  
10. สถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” 

คลินิกเวชกรรมอบอุ่น ศิลปากร 
11. หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
12. หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวทิยา” 

 
  จากลักษณะการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ทั้ ง 2 ช่วง ดังท่ีน าเสนอข้อมูล 
จะปรากฏเป็นโครงสร้างการบริหารงาน ตามรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร (2555 : 11)  ดงัน้ี 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงสร้างการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ ตั้ งแต่เร่ิมมีการจดัตั้ งหน่วยงานถึงการ
ปรับเปล่ียนสถานภาพจากหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานในก ากับ ตามพระราชบัญญัติ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ.2559 พบวา่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชดัเจน 2 ส่วน คือ ส านกังานคณบดี 
และต าแหน่งผูบ้ริหาร  
 ส่วนแรก *ส านักงานคณบดี มีผูก้  ากับดูแลคือ ต าแหน่งผูบ้ริหาร (เลขานุการคณะ 
เภสัชศาสตร์)  เดิมใชช่ื้อส านกังานเลขานุการคณะ มีผูก้  ากบัดูแลคือ ต าแหน่งเลขานุการคณะ     
 ส่วนท่ีสอง  ต าแหน่งรองคณบดี 7 ฝ่าย พบว่า มีต าแหน่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงสลบักนั  
2 ฝ่าย  คือ **รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาต่อเน่ือง กบั **รองคณบดีฝ่ายทรัพยากร

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณบดี 

รองคณบดี (7 ฝ่าย) 
ผูช่้วยคณบดี (4 ฝ่าย) 

ภาควชิา 

หัวหน้าภาควิชา 

 (8 ภาควชิา) 

*ส านกังานคณบดี
ผู้บริหาร (เลขานุการคณะ) 

(8 งาน) 
 (8 ภาควชิา) 

หน่วยงานวสิาหกิจ
เชิงวชิาชีพ 

หัวหน้าหน่วยงาน 

(3 หน่วยงาน) 
(8 งาน)

- คณะกรรมการประจ าคณะ 

- คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเภสชัศาสตร์ 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรในลกัษณะโครงการพิเศษ
คณะเภสชัศาสตร์ 

- คณะกรรมการบริหารคณะเภสชัศาสตร์ 

- คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

- สถานปฏิบติัการเภสัช
กรรม 
  ชุมชน “เภสัชศาลา”  
- หน่วยเครือข่ายเภสัช 
  สนเทศ “ประชานาถ” 
- หน่วยภูมิปัญญาทาง 
   เภสัชศาสตร์  
  “ประโชติ เปล่งวิทยา” 
 

- งานการบริหารจดัการทัว่ไป 
- งานการบริหารการเงินและพสัดุ 
- งานการวิเคราะห์นโยบาย 
  และแผน 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
- งานกิจการนกัศกึษาและศิษยเ์ก่า 
  สมัพนัธ ์
- งานการบริการและสนบัสนุน 
  เทคนิคทางการศึกษาสารสนเทศ 
- งานการบริการและสนบัสนุน  
  เทคนิคทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ 
- งานการจดัการการศึกษา 

-  ชีวเภสัชศาสตร์ 
-  เภสัชกรรม 
-  เภสัชกรรมชุมชน 
-  เภสัชเคมี 
-  เภสัชวทิยาและพิษวิทยา 
-  เภสัชเวท 
-  เทคโนโลยเีภสัชกรรม 
-  สารสนเทศศาสตร์ทาง
สุขภาพ 

รองคณบดี 7 ฝ่าย 
- ฝ่ายบริหาร  
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายวิชาชีพ  
- ฝ่ายวิจยั  
- ฝ่ายวางแผนและประกนั 
  คุณภาพ  
- ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า 
  สมัพนัธ ์ 
- **ฝ่ายบริการวิชาการและ 
  การศึกษาต่อเน่ือง 
-** ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

ผูช่้วยคณบดี 4 ฝ่าย 
- ฝ่ายวิชาการ (บณัฑิตศึกษา) 
- ฝ่ายวิชาการ (ปริญญาบณัฑิต)   
- ฝ่ายวิชาชีพ  
- ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า
สมัพนัธ ์ 
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บุคคล ทั้งน้ีต าแหน่งรองคณบดีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงช่ือต าแหน่งพบจ านวน 6 ฝ่าย คือ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาชีพ รองคณบดีฝ่ายวิจยั รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกนัคุณภาพ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์  
 
 จากโครงสร้างการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ดงัท่ีน าเสนอ จะเห็นไดว้่าโครงสร้าง
การบริหารงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบดว้ย คณบดี รองคณบดี ผูช่้วย
คณบดี หัวหน้าภาควิชา ส านกังานคณบดีหรือส านกังานเลขานุการคณะ และหน่วยงานวิสาหกิจ 
เชิงวชิาชีพ  ซ่ึงโครงสร้างดงักล่าวเป็นโครงสร้างท่ีมีระดบัขั้นลดหลัน่กนัลงมาและมีความซบัซ้อน 
แต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงานยงัประกอบด้วยบุคลากรจ านวนมากและท างานหลากหลายประเภท 
ดงันั้นการด าเนินงานดา้นการส่ือสารกนัในองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เพื่อจะท าให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจตรงกนั ให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะน าความส าเร็จมาสู่หน่วยงาน 
การด าเนินงานท่ีจะท าให้บุคลากรในองคก์รทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้และความเขา้ใจตรงกนัไดน้ั้น 
จึงจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานท่ีดูแลและรับผดิชอบ ซ่ึงหน่วยงานนั้นคือหน่วยประชาสัมพนัธ์ สังกดังาน
บริหารจดัการทัว่ไป ภายใตส้ านกังานคณบดีหรือส านกังานเลขานุการคณะ 
 ส านกังานคณบดีหรือส านกังานเลขานุการคณะ เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการ
ด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ใหมุ้่งสู่เป้าหมายตามพนัธกิจของคณะอยา่งมีประสิทธิภาพโดยท าหนา้ท่ี
ประสานงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วเิคราะห์กลัน่กรองใหก้ารบริหารงาน เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ ตามโครงสร้างการบริหารส านกังาน ประกอบดว้ย 8 
หน่วยงาน  คือ งานการบริหารจดัการทัว่ไป งานการจดัการศึกษา งานการบริหารการเงินและพสัดุ 
งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิคการศึกษาวทิยาศาสตร์ งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิค
ทางการศึกษาและสารสนเทศ  งานการประกนัคุณภาพการศึกษา งานการวเิคราะห์นโยบายแผนงาน
และงบประมาณ และงานกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ ซ่ึงในแต่ละงานจะประกอบดว้ย
หน่วยงานยอ่ยตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
  งานการบริหารจดัการทัว่ไป มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบการปฏิบติังาน ในส่วนของงาน 
ธุรการ การบรรจุแต่งตั้ง  โอนยา้ย  การลาออก  บ าเหน็จบ านาญ  การพิจารณาความดีความ 
ชอบ  การพิจารณาสอบสวนวนิยัของบุคลากร  การรักษาความปลอดภยั  การบ ารุงรักษา  การใช้
อาคารสถานท่ี  การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ มีหน่วยงานในสังกดัคือ 
หน่วยการเจา้หนา้ท่ี หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ หน่วยสารบญั และหน่วยประชาสัมพนัธ์  
 งานการจดัการศึกษา มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การปฏิบติังานในดา้นการสอบคดัเลือก
เขา้ศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ อาจารยพ์ิเศษ จุลนิพนธ์ การเลือกกลุ่มสาขา การลงทะเบียน การ
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เพิ่ม-ถอนรายวชิา การลาพกั การลาออก การเปิด-ปิดรายวิชา การจดัท าขอ้สอบ การจดัท าและพฒันา
หลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการ การสอบวทิยานิพนธ์ การศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี ในระดบั
ปริญญาบณัฑิต และระดบับณัฑิตศึกษา มีหน่วยงานในสังกดัคือ หน่วยปริญญาบณัฑิต หน่วย
บณัฑิตศึกษา หน่วยวชิาชีพ และหน่วยผลิตเอกสาร 
 งานการบริหารการเงินและพสัดุ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบปฏิบติังานในดา้นการบริหาร
จดัการทางดา้นการเงินและพสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และหรือตามท่ีคณะเภสัช
ศาสตร์ก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย งานการเบิกจ่าย  การยมืเงิน การจดัซ้ือ จดัหา จดัจา้ง จา้งเหมา
บริการ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา วสัดุและครุภณัฑค์รุภณัฑ์ทุกประเภท การคุมยอดการใชเ้งิน รวมถึง
การติดต่อประสานงานกบับริษทั หา้งร้าน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  โดยมีหน่วยงานในสังกดั คือ หน่วย
การเงินและบญัชี และหน่วยการบริหารจดัการพสัดุ 
  งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิคการศึกษาวทิยาศาสตร์ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
การปฏิบติังานในดา้นเตรียมปฏิบติัการรายวชิาต่าง ๆ การบริหารจดัการการใชง้านและบ ารุงรักษา
เคร่ืองม่ือวทิยาศาสตร์ การบริหารจดัการสารเคมี เคร่ืองแกว้และวสัดุทางดา้นวทิยาศาสตร์ การ
บริการสนบัสนุนและใหค้วามรู้นกัศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาเทคนิคทางดา้นปฏิบติัการ การจดัท า 
ควบคุมดูแลฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการใหบ้ริการทางดา้นปฏิบติัการวทิยา 
ศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกดั คือ หน่วยห้องปฏิบติัการทางเภสัชศาสตร์ 
  งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ มีหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ งานดา้นการผลิต การจดัหา การควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ งาน
บริการฐานขอ้มูลและระบบเครือข่าย และงานบริการคอมพิวเตอร์ มีหน่วยงานในสังกดั คือ หน่วย
ผลิตส่ือและโสตทศันูปกรณ์ หน่วยฐานขอ้มูลและระบบเครือข่าย และหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ 
  งานการประกนัคุณภาพการศึกษา มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการด าเนินการประกนัคุณภาพ มี
หน่วยงานในสังกดัคือ หน่วยประกนัคุณภาพ และหน่วยวิจยั 
  งานการวเิคราะห์นโยบายแผนงานและงบประมาณ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานดา้น
การวางแผน การติดตามขอ้มูล การรายงานการผลการปฏิบติังานและการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติ 
ต่าง ๆ 
  งานกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนกิจกรรม โครงการท่ีด าเนินงานโดยนกัศึกษา (ทุกระดบัปริญญา) การจดักิจกรรม / 
โครงการเพื่อพฒันานกัศึกษาท่ีด าเนินงานโดยคณะเภสัชศาสตร์ (ทุกระดบัปริญญา) การจดัสรร
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ทุนการศึกษา การจดัสรรเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา งานสวสัดิการนกัศึกษา งานศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ และ
งานหอ้งเอกสารอา้งอิง มีหน่วยงานในสังกดัคือ หน่วยกิจการนกัศึกษา และหอ้งเอกสารอา้งอิง 
 
  จากขอ้มูลการด าเนินงานในส านกังานคณบดีหรือส านกังานเลขานุการคณะ จะแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็นหน่วยงาน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมีการด าเนินงานตามหนา้ท่ี โดยอยูใ่นการ
ก ากบัดูแลของหวัหนา้งานและผูบ้ริหาร (เลขานุการคณะฯ) ซ่ึงจะเป็นผูก้  ากบัดูแลในภาพรวม
ทั้งหมด ทั้งน้ีการด าเนินงานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะใหก้บับุคลากรภายในและภายนอกคณะไดท้ราบ คือ หน่วยประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
เล็ก ๆ  สังกดังานบริหารจดัการทัว่ไป  ตามโครงสร้างการบริหารส านกังานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
โครงสร้างการบริหารส านกังานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานคณบดี 

ผูบ้ริหาร (เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์)
คณะ 

งานการบริหาร 

จดัการทัว่ไป 

หัวหนา้งาน 
 
 

- หน่วยการเจา้หนา้ท่ี 

- หน่วยอาคารสถานท่ี 

- หน่วยสารบญั 

- หน่วยประชาสัมพนัธ์ 

 

งานการบริหาร
การเงินและพสัดุ 

หัวหนา้งาน 
 
 
- หน่วยกรเงินและบญัชี 

- หน่วยการบริหาร
จดัการพสัด ุ

 

งานการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนา้งาน 

 
 
- หน่วยประกนัคุณภาพ 

- หน่วยวิจยั 

งานการวเิคราะห์
นโยบายแผนงาน
และงบประมาณ 

หัวหนา้งาน 

 
- หน่วยวิเคราะห์
นโยบายแผนงาน 

 

งานกิจการนกัศึกษา
และศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 

หัวหนา้งาน 

 
 
- หน่วยกิจการนกัศึกษา 

- ห้องเอกสารอา้งอิง 

งานการจดัการศึกษา 

หัวหนา้งาน 
 
 

- หน่วยปริญญาบณัฑิต 

- หน่วยบณัฑิตศึกษา 

- หน่วยวิชาชีพ 

- หน่วยผลิตเอกสาร 

 

งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิค
ทางการศึกษาและสารสนเทศ 

หัวหนา้งาน 

 
- หน่วยผลิตส่ือและโสตทศันูปกรณ์ 

- หน่วยฐานขอ้มูลและระบบเครือข่าย 

- หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ 

 

งานการบริการและสนบัสนุนเทคนิค
การศึกษาวทิยาศาสตร์ 

หัวหนา้งาน 

 

-  หน่วยห้องปฏิบติัการทางเภสชัศาสตร์ 

ท่ีประชุมหวัหนา้งานและผูช้  านาญการคณะ 
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จากแผนผงัการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 2 โครงสร้าง คือ  โครงสร้างการบริหาร 
งานคณะเภสัชศาสตร์ และโครงสร้างการบริหารส านกังานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จะเป็นโครงสร้างท่ีมีระดบัขั้น แต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงานยงัประกอบดว้ยบุคลากรจ านวน
มาก  ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารกนัในองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น อีกทั้งจะตอ้งมีรูปแบบ
และวิธีการท่ีดี เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจตรงกัน ให้ความร่วมมือซ่ึงกัน 
และกนั ซ่ึงจะน าความส าเร็จมาสู่หน่วยงาน  

จากโครงสร้างการบริหารงานตามท่ีปรากฏ  ประกอบกบัคณะเภสัชศาสตร์ให้ความ 
ส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ หน่วยประชาสัมพนัธ์ สังกดังาน
บริหารจดัการทัว่ไป ส านักงานคณบดี หรือส านักงานเลขานุการคณะ มีบทบาทหน้าท่ีในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะให้กบับุคลากรภายในและภายนอกคณะไดท้ราบ 
โดยมีรูปแบบส่ือท่ีหลากหลายตามวตัถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์  ทั้งน้ี
รูปแบบการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ท่ีเป็นระบบ ชดัเจน ในช่วงเวลาหน่ึงคือการด าเนินงาน
ในการจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก”   
 
   การจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก” มีการก าหนดวตัถุในการด าเนินการไวใ้นการประชุม
คณะกรรมการจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร คร้ังท่ี 1/2552 
วนัท่ี 23 มกราคม 2552 คือ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ใหแ้ก่บุคลากร อาจารย ์นกัศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั   
 
3.2   ผู้รับผดิชอบ 
 
 การด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์นั้น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิง่ คือ บุคลากรผูรั้บผดิชอบ องคก์รต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์  

การด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของคณะเภสัชศาสตร์จะมีลกัษณะการด าเนินงาน
ตามโครงสร้างการบริหาร   หน่วยประชาสัมพนัธ์ สังกัดงานบริหารจัดการทั่วไปส านักงาน
เลขานุการคณะ มีผูรั้บผิดชอบหลกั คือ นกัประชาสัมพนัธ์ หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ผ่านการก ากับดูแลของหัวหน้างาน ผูบ้ริหาร (เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์) และรองคณบดีท่ี
รับผดิชอบ  
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การด าเนินงานเอกสาร “ใบมะกอก” ในช่วงเร่ิมตน้มีนักประชาสัมพนัธ์เป็นผูจ้ดัท า
ข้อมูล และมีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาเป็นผู ้ออกแบบและผลิตเอกสาร ต่อมาจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนการด าเนินงาน เน่ืองจากนักประชาสัมพนัธ์ลาออก ผูรั้บหน้าท่ีการจัดท าเอกสาร  
“ใบมะกอก” แทน มีทั้งนกับริหารทัว่ไป และนกัวชิาการศึกษา ซ่ึงไม่ใช่ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งยงัตอ้งรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีประจ าของตนเองดว้ย การจดัท าเอกสาร “ใบ
มะกอก” จึงไม่ต่อเน่ือง แต่คณะกรรมการจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก” เห็นวา่เอกสารมีความส าคญั
ต่อการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ จึงไดพ้ยายามจดัสรรบุคลากรและขอ้มูลต่างๆ 
ให้แก่คณะกรรมการร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้เอกสาร “ใบมะกอก” ด าเนินงานต่อไปได้และ
ด าเนินงานจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก” ต่อเน่ืองกนั 50 ฉบบั  

จากลกัษณะการด าเนินงานดงักล่าว พบว่า การประชาสัมพนัธ์ในคณะเภสัชศาสตร์ 
ด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร และนโยบายของผูบ้ริหาร ดา้นผูป้ฏิบติังาน พบวา่ไม่ใช่ผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ประกอบกบัตอ้งรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีประจ าของตนเอง 
จากข้อมูลดังกล่าวจึงพบว่า ผู ้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ของคณะ 
เภสัชศาสตร์ จะมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัตามหน้าท่ีตามระบบราชการและเป็นไปตามนโยบายของ
ผูบ้ริหาร 
 
3.3   การด าเนินงาน 
 
 การด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์  เป็นความพยายามท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ 
อนัดีระหวา่งองคก์รกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มประชาชนภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อ
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ 
การวจิยัและรับฟังความคิดเห็น การวางแผนและตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร และการประเมินผล  
 
  ลกัษณะการด าเนินงานของเอกสาร “ใบมะกอก” จะมีขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายของผูบ้ริหาร ในรูปของคณะกรรมการ มีผูป้ฏิบติังานตามความรู้ ความสามารถ ไม่มีการ
วจิยัและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายก่อนด าเนินงาน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานโดยใชรู้ปแบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดข้ึน ดงัขั้นตอนการด าเนินงาน
ท่ีปรากฏ คือ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร ตามค าสั่งท่ี 19/2552 ลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2552 
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2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร คร้ังท่ี 1/2552 วนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2552  ตามสาระท่ีไดจ้ากการประชุม 
ดงัน้ี 
  2.1) วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน คือ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารของคณะ 
เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ใหแ้ก่บุคลากร อาจารย ์ นกัศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวทิยาลยั  

2.2) วาระการเผยแพร่เอกสาร เผยแพร่ทุกสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน  
2.3) เน้ือหา กรอบการน าเสนอขอ้มูลเป็นคอลมัน์ คือ  

- คอลมัน์มุมผูบ้ริหาร เป็นการน าเสนอขอ้มูลจากคณะผูบ้ริหารท่ีจะ 
ถ่ายทอดขอ้มูลในมุมต่างๆ ใหก้บับุคลากรภายในองคก์รและภายนอกองคก์รไดรั้บทราบ 

- คอลมัน์มุมความรู้ เป็นการน าเสนอขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ  
ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพร หรือความรู้ทัว่ ๆ ไป ท่ีน่าสนใจ โดยขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากอาจารย์
ในคณะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูล 

- คอลมัน์ปฏิทินกิจกรรม หรือข่าวคราวของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นการ 
น าเสนอขอ้มูลเร่ืองราว ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือก าลงัจะเกิดข้ึนของคณะเภสัช
ศาสตร์ ใหก้บับุคลากรภายในและภายนอกองคก์รไดท้ราบ  
 
  ลกัษณะการเผยแพร่เอกสาร “ใบมะกอก” แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ช่วง  คือ 

1) เอกสารช่วงท่ี 1 จดัพิมพเ์ผยแพร่เป็นเอกสาร A4  จ านวนทั้งส้ิน 27 ฉบบั  คือ  
เอกสารปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 – เอกสารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 27 ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2554 

2) เอกสารช่วงท่ี 2 จดัพิมพเ์ป็นเอกสาร A4 รูปแบบ PDF ไฟล ์น าไปเผยแพร่ใน 
เวบ็ไซต ์ www.pharm.su.ac.th จ  านวนทั้งส้ิน 23 ฉบบั คือ เอกสารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 28 ประจ าเดือน
มิถุนายน 2554 – เอกสารปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 50 ประจ าเดือนเมษายน 2556 
 ต่อมาเอกสาร “ใบมะกอก” ท่ีไดเ้ผยแพร่เป็นเอกสารขนาด A 4 ในช่วงท่ี 1 ผูจ้ดัท าได้
น าไปเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์www.pharm.su.ac.th ในรูปแบบ PDF ไฟลด์ว้ย  
 
 จากการศึกษาขอ้มูลการด าเนินงานของเอกสาร“ใบมะกอก”ผูศึ้กษาพบวา่การด าเนิน 
งานดงักล่าวมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

http://www.pharm.su.ac.th/


50 

 

 ขอ้ดี คือ 
1. มีผูรั้บผดิชอบชดัเจน ตามนโยบายของผูบ้ริหารท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด าเนินงานจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบดว้ยหวัหนา้งานทั้ง 8 งาน ซ่ึง
โครงสร้างคณะท างานดงักล่าว จะเป็นบุคคลท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลหรือเป็นผูป้ระสานงานเพื่อน าขอ้มูล
ในดา้นต่าง ๆ มาประกอบการจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ไดโ้ดยสะดวก เช่น ขอ้มูลดา้นการจดั
การศึกษา  ขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป  ขอ้มูลดา้นกิจการนกัศึกษา เป็นตน้ 

2. มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน คือ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของคณะเภสัช 
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ใหแ้ก่บุคลากร อาจารย ์ นกัศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวทิยาลยั ไดท้ราบ ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน ท าใหก้ารด าเนินงานมี
แนวทางท่ีชดัเจน 
 
 ขอ้จ ากดั คือ 

1. วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้มจ้ะมีความชดัเจนแต่ไม่ไดด้ าเนินการครบตามวตัถุ 
ประสงคต์ามหลกัการประชาสัมพนัธ์ คือ พบวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานเพียงประการเดียวคือ 
การบอกกล่าว ช้ีแจง เผยแพร่ ให้ทราบ ไม่พบขอ้มูลดา้นการป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิด และ
ขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ไม่พบการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงไม่มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

2. การไดข้อ้มูลในเอกสาร ขอ้มูลบางคอลมัน์ จะไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลจาก 
ผูบ้ริหารและคณาจารย์  ซ่ึงแต่ละท่านจะมีภารกิจหน้าท่ี ความรับผิดชอบทั้งงานบริหาร งานการ
เรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ หลายด้าน จึงท าให้เอกสารบางฉบบัต้องเผยแพร่ล่าช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด  
 
3.4  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
  การด าเนินการของเอกสาร “ใบมะกอก”  ตามขอ้มูลท่ีน าเสนอ ผูศึ้กษาพบปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 

1. ดา้นบุคลากร ผูศึ้กษาพบวา่ บุคลากรท่ีมาด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ 
คณะเภสัชศาสตร์ คือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายและตอ้งปฏิบติังานควบคู่กบังานประจ าในหนา้ท่ีของ
ตนเอง จึงท าใหง้านขาดความต่อเน่ืองและอาจเกิดความล่าชา้ รวมถึงขอ้จ ากดัดา้นความรู้ ความ 
สามารถท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 
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  แนวทางการแกไ้ข จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาเห็นวา่ หน่วยงานควรใหค้วามส าคญักบั
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นดงักล่าว มีการระบุภาระงานท่ีชดัเจนเพื่อความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน 

2. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผูป้ฏิบติังาน 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ยงัขาดความรู้และทกัษะในการด าเนินงาน ท าใหก้าร
ด าเนินงานไม่สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการประชาสัมพนัธ์ เช่น ยงัขาดขอ้มูลในส่วนของการ
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายวา่มีความตอ้งการหรือขอ้มูลในดา้นใดบา้งท่ีตอ้งการทราบ
จากหน่วยงาน และยงัขาดขอ้มูลดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อจะท าใหก้ารด าเนินงานดา้น
การประชาสัมพนัธ์มีความสมบูรณ์ 
  แนวทางการแกไ้ข จากปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาเห็นวา่หน่วยงานควรมีแนวทางในการ
จดัการความรู้ใหก้บับุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติม เช่น การอบรมใหค้วามรู้  
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผูป้ฏิบติังานจะไดเ้กิดความเขา้ใจใน
หลกัการประชาสัมพนัธ์ ในดา้นวตัถุประสงคแ์ละการด าเนินงานท่ีชดัเจนและการปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมมากข้ึน รวมถึงเพื่อความส าเร็จขององคก์รในดา้นของการสร้างภาพลกัษณ์และเป็นท่ีรู้จกั
ของประชาชนทัว่ไป   

3. ดา้นงบประมาณ การด าเนินการดา้นการจดัสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 
จะมีขอ้จ ากดั และตอ้งจดัสรรตามล าดบัความส าคญัและความจ าเป็น ดงัจะเห็นไดว้า่ การด าเนินงาน
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะฯ สนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เช่น หมึกพิมพ ์
กระดาษ เคร่ืองพิมพ ์ เป็นหลกั ในดา้นงบประมาณการประชาสัมพนัธ์จะจดัสรรตามวาระการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจ  
  แนวทางการแกไ้ข จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาเห็นวา่หน่วยงานจะตอ้งมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ จากการใหค้วามส าคญักบัรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์ ตามท่ีคณะใหก้าร
สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในต่าง ๆ ตามขอ้มูลท่ีน าเสนอ คณะควรปรับเปล่ียนรูปแบบส่ือประชา 
สัมพนัธ์ ใหมี้ความทนัสมยั น่าสนใจตามช่วงเวลา  เช่น ส่ือออนไลน์ เพราะในปัจจุบนั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารมีศกัยภาพมากข้ึน มีช่องทางในการคน้หา
ขอ้มูลข่าวสารหรือพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัไดง่้ายและมีอิสระมากข้ึนกวา่ในอดีต  ท าให้
หน่วยงานต่าง ๆ ไดน้ าส่ือออนไลน์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ เพราะส่ือออนไลน์
สามารถผลิตและจดัท าขอ้มูลต่าง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ไดท้นัที ท าใหผู้รั้บสารสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล ไดส้ะดวกรวดเร็ว ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และประหยดังบประมาณในการด าเนินการดว้ย 
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  จากขอ้มูลการศึกษาการด าเนินงานการจดัท าเอกสาร “ใบมะกอก”  พบวา่การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์  ในหน่วย
ประชาสัมพันธ์  สังกัดงานบริหารจัดการทั่วไป ส านักงานคณบดี มีผู ้รับผิดชอบหลัก คือ  
นักประชาสัมพนัธ์ หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ผ่านการก ากบัดูแลของหัวหน้างาน 
เลขานุการคณะ และรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ  ลักษณะการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ 
ในภาพรวมยงัไม่สอดคลอ้งตามหลกัการประชาสัมพนัธ์  สืบเน่ืองจากผูป้ฏิบติังาน ขาดขั้นตอนการ
ด าเนินงานวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานท่ีพบมุ่งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยไม่มีการส ารวจความ
คิดเห็นความตอ้งการของของกลุ่มเป้าหมายและไม่มีการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อการปรับปรุง
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ี การด าเนินงานในลกัษณะดงักล่าวสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานให้มี
ความทนัสมยั น่าสนใจและประหยดังบประมาณได้ โดยหน่วยงานตอ้งสนับสนุนให้บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานไดรั้บความรู้เร่ืองการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์
หรือการแลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  เพื่อน ามาพฒันางานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทที ่4 

รูปแบบงานเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก” 
 

 จากการศึกษารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ ตามท่ีผูศึ้กษาน าเสนอขอ้มูลในบทท่ี 2  พบวา่
รูปแบบการติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในส่ือส่ิงพิมพ ์โดยทัว่ไปจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
แผน่พบั  ใบปลิว  จดหมายข่าว  โปสเตอร์  แคตตาล็อก หนงัสือพิมพ ์ หนงัสือเล่ม  รายงานประจ าปี  
จดหมายส่งโดยตรง   จุลสาร  สมุดเล่มเล็ก เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินคา้   คู่มือการใช้สินคา้   
หนงัสืออธิบายรายละเอียดบริษทั   การจดัท าเอกสารเพื่อให้ขอ้เท็จจริง และวารสาร ซ่ึงรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ดังกล่าวจะมีข้อดีและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน ตามท่ีผูด้  าเนินงานประชาสัมพนัธ์
จะตอ้งเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 
 รูปแบบส่ือส่ิงพิมพท่ี์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์
ท่ีมีความชดัเจน เป็นระบบเป็นระยะเวลาหน่ึงคือเอกสาร “ใบมะกอก”  
 ในบทน้ี ผูศึ้กษาจึงน าเสนอขอ้มูลในส่วนของรูปแบบงานเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก”  
ในดา้นการออกแบบกระดาษ  คอลมัน์ และรูปแบบตวัอกัษรสีและรูปภาพ เพื่อจะท าให้ผูศึ้กษา
ทราบว่ารูปแบบงานเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก” มีความสอดคล้องกับรูปแบบงานเขียนใน 
ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทใด ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
4.1 การออกแบบกระดาษ 

  เอกสาร“ใบมะกอก” จะมีการออกแบบกระดาษท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกฉบบั ประกอบ  
ดว้ยหวักระดาษและทา้ยกระดาษ 
 

  บุษบา สุธีธร (2535 : 458) กล่าวถึงหวักระดาษและทา้ยกระดาษ ไวด้งัน้ี 
 หวักระดาษ คือ ส่วนบนของกระดาษ ประกอบดว้ยช่ือ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ของ 

องคก์ร และรายละเอียดวนัท่ี ฉบบัท่ี เดือน พ.ศ.ท่ีออก  
 ทา้ยกระดาษ คือ ส่วนท่ีบอกช่ือหน่วยงาน สถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้ความระบุ
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ 
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 4.1.1  หัวกระดาษ 
   หวักระดาษท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” จะมีการออกแบบหวักระดาษอยูบ่ริเวณ
ดา้นบนของเอกสารทุกฉบบั มีขนาดกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
  ตวัอยา่งท่ี 1  หวักระดาษ เอกสารประชาสัมพนัธ์ “ใบมะกอก”  ช่วงท่ี 1 
 

 
 
 
 
 

(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2552 - ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 9 ตลุาคม 2552) 

 
  ตวัอยา่งท่ี 2  หวักระดาษ เอกสารประชาสัมพนัธ์ “ใบมะกอก” ช่วงท่ี 2 
 
 
 
 
 

 

 (ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 9 ตลุาคม 2552 - ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 50 เมษายน 2556) 

 
  หวักระดาษท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก”  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 สัญลกัษณ์พระพิฆเนศวรแบบจ าลองเลียนแบบตราพระพิฆเนศวรของมหา 
วทิยาลยัศิลปากร มีลายเส้นเป็นแบบการ์ตูนสีเขียว วางอยูบ่ริเวณมุมบนดา้นซา้ย   สัญลกัษณ์
ดงักล่าวส่ือวา่เอกสาร “ใบมะกอก” เป็นเอกสารของคณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานใน
มหาวทิยาลยัศิลปากร และมีลกัษณะไม่ไดเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
 
 
 
 



55 

 

 
 
 
 
 
 
 คู่มือนกัศึกษา (2559 : 15) ใหข้อ้มูลสัญลกัษณ์พระพิฆเนศวร  หมายถึง  เทพประจ า
มหาวทิยาลยัศิลปากรซ่ึงเป็นเทพแห่งความส าเร็จ ทั้งยงัเป็นเทพแห่งศิลปวทิยากรและการประชา 
สัมพนัธ์ พระหตัถข์วาบนถือตรีศูล พระหตัถข์วาล่างถืองาชา้ง พระหตัถซ์า้ยบนถือปาศะ (เชือก) 
พระหตัถซ์า้ยล่างถือครอบน ้า ประทบับนบลัลงักเ์มฆท่ีเขียนดว้ยลายกนก ภายใตอ้กัษรวา่ 
“มหาวทิยาลยัศิลปากร” โดยประกาศใชเ้ม่ือเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2494  
 
 ส่วนท่ี 2  ตวัอกัษรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

- ช่ือเอกสาร “ใบมะกอก”  ใชรู้ปแบบตวัอกัษรแบบไม่เป็นทางการ วาง 
อยูบ่นใบมะกอกสีเขียวกา้นใบสีเขียวเขม้  ทั้งน้ีใบมะกอก เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของคณะเภสัชศาสตร์ 

- ขอ้ความ ข่าวคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร (ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1  
กุมภาพนัธ์ 2552 - ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 9 ตุลาคม 2552) และขอ้ความ ข่าวคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมระดบัน าของประเทศ (ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 9 
ตุลาคม 2552 - ปี ท่ี  5 ฉบับท่ี  50 เมษายน 2556)  เป็นส่วนท่ีแสดงเน้ือหาภายในเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ “ใบมะกอก” และเป็นขอ้ความแสดงวสิัยทศัน์ของคณะเภสัชศาสตร์ คือ เป็นองคก์ร
สร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมระดบัน าของประเทศ  มีลกัษณะเป็นตวัอกัษรสีด าอยูบ่ริเวณมุม
บนขวา ใช้รูปแบบตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 พอยต์ ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก เม่ือเทียบกบัช่ือ
เอกสาร “ใบมะกอก” 

- ขอ้ความ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 7 ประจ าเดือน สิงหาคม 2552  เป็นส่วนท่ีแสดง 
ขอ้มูลรายละเอียดวาระการผลิตเอกสาร “ใบมะกอก” ใช้รูปแบบตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 
พอยต ์ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก เม่ือเทียบกบัช่ือเอกสาร “ใบมะกอก” 
 
 4.1.2  ท้ายกระดาษ 
   ทา้ยกระดาษท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” จะมีการออกแบบท้ายกระดาษอยู่
บริเวณด้านล่างหน้าสุดทา้ยของเอกสารทุกฉบบั มีขนาดความกวา้ง 1 เซนติเมตร ความยาว 19 

สญัลกัษณ์ในเอกสาร “ใบมะกอก” สญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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เซนติเมตร มีรายละเอียดบอกช่ือหน่วยงาน สถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร และ
เวบ็ไซตห์น่วยงาน ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
  ตวัอยา่งท่ี 1  ทา้ยกระดาษ เอกสารประชาสัมพนัธ์ “ใบมะกอก”  
 

 
 

จากขอ้มูลการออกแบบกระดาษในเอกสาร “ใบมะกอก” พบวา่มีการออกแบบกระดาษ
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหวักระดาษ และส่วนทา้ยกระดาษ 

 
จากข้อมูลการออกแบบกระดาษท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” จะพบลักษณะการ

ออกแบบท่ีชดัเจน 2 ส่วน คือ ส่วนหวักรดาษและทา้ยกระดาษ 
หัวกระดาษ จะมีขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตรและความยาว 21 เซนติเมตร 

ประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วน คือ ตราสัญลกัษณ์ของหน่วยงานและตวัอกัษรขอ้ความ
แสดงรายละเอียด ด้านตราสัญลกัษณ์ของหน่วยงานจะเป็นสัญลกัษณ์พระพิฆเนศวรแบบจ าลอง
เลียนแบบตราพระพิฆเนศวรของมหาวิทยาลยัศิลปากร มีลายเส้นเป็นแบบการ์ตูนสีเขียว วางอยู่
บริเวณมุมบนดา้นซา้ย   ส่วนท่ี 2  คือ ตวัอกัษรช่ือเอกสาร “ใบมะกอก” วางอยูบ่นใบมะกอกสีเขียว 
ทั้งสองส่วนใช้รูปแบบตวัอกัษรแบบไม่เป็นทางการและมีขนาดใหญ่ เห็นชดัเจน สะดุดตา  ส่วน
ต่อมาคือตวัอกัษรแสดงถึงวตัถุประสงค์ของการผลิตเอกสารและขอ้มูลรายละเอียดวาระการผลิต
เอกสาร ซ่ึงอยู่บริเวณดา้นบนและดา้นล่างดา้นขวาซ่ึงใช้รูปแบบตวัอกัษรขนาดเล็ก  สีท่ีใชใ้นส่วน
หวักระดาษจะใชพ้ื้นสีขาว แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่าย สะอาด ท าให้รูปภาพและตวัหนงัสือเด่น 
สีเขียว หมายถึง สีเขียวมะกอก  แสดงถึงสีประจ าคณะเภสัชศาสตร์ และตวัหนงัสือสีค า ส่ือถึงความ
ชดัเจน  

ทา้ยกระดาษ จะพบอยู่บริเวณด้านล่างหน้าสุดทา้ยของเอกสารทุกฉบบั มีขนาดความ
กวา้ง 1 เซนติเมตร ความยาว 19 เซนติเมตร มีรายละเอียดบอกช่ือหน่วยงาน สถานท่ีตั้ง หมายเลข
โทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร และเวบ็ไซตห์น่วยงาน 

 
4.2 คอลมัน์ 

 คอลมัน์หรือการก าหนดกรอบ เป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งก าหนดในการจดัท าเอกสารเพราะ 
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เป็นส่วนแสดงจุดเร่ิมตน้หรือจุดส้ินสุดของเน้ือความ เพื่อความสะดวกในการสังเกตของผูอ่้าน 
คอลมัน์หรือกรอบจะช่วยให้การจดัหนา้ท าไดง่้ายและสะดวกข้ึน และยงัช่วยในการรวบรวมเร่ืองท่ี
มีลกัษณะเดียวกนัไวใ้นกรอบเดียวกนัดว้ย 
 การจดัคอลัมน์ท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” จะมีการจดัแบ่งคอลัมน์ในแต่ละหน้า
ประมาณ 2-3 คอลมัน์ ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัเน้ือความท่ีปรากฏ ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี  
 ช่วงท่ี 1  เอกสาร “ใบมะกอก”  จดัพิมพ์เป็นเอกสารขนาดเอ 4 จ านวน 2 หน้า พบ
รูปแบบคอลมัน์ ดงัน้ี 
  หนา้ 1 คอลมัน์มุมผูบ้ริหาร คอลมัน์เกร็ดความรู้  
  หนา้ 2 คอลมัน์ข่าวคราวชาวเภสัช คอลมัน์ปฏิทินกิจกรรม  
         คอลมัน์กิจกรรมท่ีผา่นมา เกร็ดความรู้ 
 
  ช่วงท่ี 2 จดัพิมพเ์ป็นเอกสารขนาดเอ 3 พบัคร่ึง จ  านวน 4 หนา้ พบรูปแบบคอลมัน์ ดงัน้ี 
  หนา้ 1 คอลมัน์มุมผูบ้ริหาร ข่าว บทร้อยกรอง 

   หนา้ 2 คอลมัน์โครงการและกิจกรรม คอลมัน์ข่าวคราวชาวเภสัช  
        คอลมัน์คนเก่งชาวเภสัช เกร็ดความรู้   

  หนา้ 3 คอลมัน์ข่าวคราวชาวเภสัช คอลมัน์โครงการและกิจกรรม  
         คอลมัน์คนเก่งชาวเภสัช 
  หนา้ 4 คอลมัน์โครงการและกิจกรรม คอลมัน์ข่าวคราวชาวเภสัช 
 
 จากขอ้มูลการจดัคอลมัน์ท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” พบวา่มีรูปแบบการเขียนแบ่งได้
เป็น ข่าว บทความ บทร้อยกรอง และเกร็ดความรู้ ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี   
 

4.2.1 ข่าว 
  ข่าว   คือ การรายงานขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความคิดเห็น

ของบุคคลส าคญั ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ประชาชนให้ความส าคญั รวมทั้งมีผลกรทบต่อผูค้น 
จ านวนมาก  

  ปุณณรัตน์ พิงคานนท ์(2548 : 10) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของข่าวหรือประเด็น
เน้ือหาสาระของข่าวจะตอ้งประกอบด้วยส่วนส าคญั  11 ประการ คือ ความเร็ว ความใกล้ชิดต่อ
เหตุการณ์ ความส าคัญและความเด่นของบุคคลสถานท่ีส่ิงของและสถานการณ์ ความแปลก
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ประหลาด ความขดัแยง้ ความมีเง่ือนง า อารมณ์ ผลกระทบ เพศ ความกา้วหนา้หรือความส าเร็จใน
การศึกษาทดลองหรือคน้พบ และความเสียหายและภยัภิบติั 
   นรินทร์ น าเจริญ (2549 : 187) ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างของข่าวประกอบดว้ยส่วน
ส าคญั 4  ส่วน คือ หวัข่าว ความน า ส่วนเช่ือม และเน้ือหาหรือข่าว   

1) หวัข่าว (headline) คือการน าประเด็นส าคญัของข่าวมาพาดหวัเพื่อให้ 
ผูอ่้านทราบสาระส าคญัของข่าวและพิจารณาเลือกอ่านรายละเอียดข่าวท่ีตนสนใจ 

2) ความน าหรือวรรคน า (Lead) คือ สาระส าคญัของเน้ือหาข่าวท่ีเขียนโดย 
ยอ่เพื่อสร้างความเขา้ใจทัว่ ๆ ไปแก่ผูอ่้าน 

3) ส่วนเช่ือม (Neck Bridge)  คือขอ้ความสั้น ๆ ท่ีเช่ือมระหวา่งความน าข่าว 
กบัเน้ือเร่ือง เพื่อใหก้ารเขียนข่าวนั้นมีความเช่ือมโยงอยา่งต่อเน่ือง 

4) เน้ือหาหรือข่าว (Body หรือ Detail) คือส่วนท่ีอธิบายหรือขยาย 
รายละเอียดของส่วนประกอบอ่ืนๆ ขา้งตน้ เพื่อใหผู้อ่้านทราบเร่ืองราวและเขา้ใจล าดบัความส าคญั
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน 
  ลกัษณะส าคญัของการเขียนข่าวจะตอ้งมีเน้ือหาท่ีตอบค าถามพื้นฐาน 5 W และ 1 H คือ
ข่าวจะตอ้งบอกวา่ใคร (Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือใด (When) เพราะอะไร (Why) 
และท าอยา่งไร (How) 
 
 รูปแบบข่าวในเอกสาร “ใบมะกอก” พบว่ามีโครงสร้างของข่าวไม่ครบถว้น พบเป็น  
3 ลกัษณะ คือ ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน และข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน  
ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
  4.2.1.1 ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน  
    ลกัษณะรูปแบบข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบดว้ย หวัข่าว ความน า 
และเน้ือหา 
     หัวข่าว ใช้ตวัอกัษรท่ีแตกต่างจากตวัอกัษรในความน าและเน้ือหา หรือ
ตวัอกัษรรูปแบบเดียวกบัความน าและเน้ือหาแต่เพิ่มความเขม้ วางอยู่บนแถบสีเพื่อความโดดเด่น 
ชดัเจน ในส่วนของความน าและเน้ือหาจะใชต้วัอกัษรสีด าหรือสีเขม้บนพื้นสีขาวหรือสีอ่อน ๆ  และ
มีภาพประกอบ 
    ทั้งน้ีข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วนจะปรากฏอยู่ในคอลมัน์ ท่ีมีกรอบชัดเจน 
ขนาดความกวา้งและความยาวของกรอบข้ึนอยูก่บัขนาดเน้ือหาข่าว แต่การจดัวางตวัอกัษรในกรอบ
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จะไม่มีพื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวา  พบทั้งหมด 53 ข่าว   
ดงัตวัอยา่ง 
 

ตวัอยา่งท่ี 1  ข่าวสัมมนาประจ าปี 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 15 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2553) 
 

ตวัอย่างท่ี 1 มีรูปแบบการน าเสนอข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน พบในคอลมัน์โครงการ
และกิจกรรม  มีเส้นกรอบชดัเจน มีหัวข่าวโดยใชต้วัอกัษรรูปแบบเดียวกบัความน าและเน้ือหาแต่
เพิ่มความเข้ม วางอยู่บนแถบสีเพื่อความโดดเด่น ชัดเจน ในส่วนของความน าและเน้ือหาใช้
ตวัอกัษรสีด าบนพื้นสีขาว การจดัวางตวัอกัษรไม่มีพื้นท่ีวา่งระหวา่งตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ทั้ง
ดา้นซ้ายและดา้นขวา และภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพถ่ายท่ีมีความชดัเจนพร้อมมีค าอธิบาย 
ใตภ้าพ 

 
 

คอลมัน์ 

หวัข่าว 

เน้ือหา 

ความน า 
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ตวัอยา่งท่ี 2  ข่าวนกัศึกษา ป.เอก ควา้รางวลั OUTSTANDING ORAL PRESENTATION 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 26 ประจ าเดือนเมษายน 2554) 
 

ตวัอย่างท่ี 2 มีรูปแบบการน าเสนอข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน พบในคอลัมน์ คนเก่ง 
“เภสัชฯ มศก.”  มีเส้นกรอบชดัเจน มีหัวข่าว โดยใช้รูปแบบตวัอกัษรและสีท่ีแตกต่างกบัความน า
และเน้ือหาและเพิ่มความเขม้ วางอยู่บนแถบสีเพื่อความโดดเด่น ชัดเจน ความน าและเน้ือหาใช้
ตวัอกัษรสีด าบนพื้นต่างสีท่ีแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกสีม่วงอ่อน ช่วงท่ี 2 สีเหลืองอ่อน และช่วงท่ี 
3 สีเขียวอ่อน การจดัวางตวัอกัษรไม่มีพื้นท่ีวา่งระหวา่งตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ทั้งดา้นซ้ายและ
ดา้นขวา ดา้นภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพถ่ายท่ีมีความชดัเจน 

   
 
 
 
 
 
 
 

คอลมัน์ 
หวัข่าว 

เน้ือหา 

ความน า 
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ตวัอยา่งท่ี 3 ข่าวคืนเหยา้เยอืนเรือนปี 2553 ตอนสบายๆ สไตลศิ์ลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 13 ประจ าเดือนมีนาคม 2553) 
 

ตวัอย่างท่ี 3 มีรูปแบบการน าเสนอข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน พบในคอลมัน์ โครงการ
และกิจกรรม  มีเส้นกรอบชัดเจน มีพาดหัวข่าว โดยใช้รูปแบบตวัอกัษรแบบเดียวกบัความและ
เน้ือหาเพิ่มความเขม้ วางอยูบ่นแถบสีเพื่อความโดดเด่น ชดัเจน ความน าและเน้ือหาใชต้วัอกัษรสีด า
บนพื้นสีขาว การจดัวางตวัอกัษรไม่มีพื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ทั้งดา้นซ้ายและ
ดา้นขวา ดา้นภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพถ่ายท่ีมีความชดัเจน 

 
 จากข้อมูลรูปแบบข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน ซ่ึงประกอบด้วย หัวข่าว ความน าและ
เน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” พบว่าลักษณะรูปแบบของการน าเสนอข่าวจะพบใน
คอลมัน์ โครงการและกิจกรรม  คอลมัน์คนเก่งชาวเภสัชฯ  
 ลกัษณะคอลมัน์มีการตีกรอบชดัเจน มีหัวข่าวซ่ึงมีลกัษณะความแตกต่างจากความน า
และเน้ือหา คือ ใชรู้ปแบบตวัอกัษรและสีท่ีแตกต่าง หรือเพิ่มความเขม้ของตวัอกัษร วางอยูบ่นแถบ
สีเพื่อความโดดเด่น ชดัเจนหรือวางอยูบ่นพื้นสีเดียวกนักบัความน าและเน้ือหา  ในส่วนของเน้ือหา
ข่าวใชต้วัอกัษรสีด าบนพื้นขาวหรือพื้นสีอ่อน การจดัวางตวัอกัษรไม่มีพื้นท่ีวา่งระหวา่งตวัอกัษรกบั
กรอบคอลมัน์ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาหรือถา้มีพื้นท่ีวา่งก็นอ้ยมาก ดา้นภาพประกอบมีลกัษณะเป็น
ภาพถ่ายท่ีมีความชดัเจน  

 
 

หวัข่าว 

เน้ือหา 

ความน า 
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  4.2.1.2 ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน  
    ลักษณะรูปแบบข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน ประกอบด้วย หัวข่าว และ 
ความน า 
     หัวข่าว ใช้ตวัอกัษรท่ีแตกต่างจากตัวอกัษรในความน า หรือตัวอักษร
รูปแบบเดียวกบัความน าแต่เพิ่มความเขม้ วางอยู่บนแถบสีเพื่อความโดดเด่น ชดัเจน ในส่วนของ
ความน าจะใชต้วัอกัษรสีด าหรือสีเขม้บนพื้นสีขาวหรือสีอ่อน ๆ  และมีภาพประกอบ 
    ทั้งน้ีข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วนจะปรากฏอยู่ในคอลมัน์ ทีมีกรอบชัดเจน 
ขนาดความกวา้งและความยาวของกรอบข้ึนอยูก่บัขนาดเน้ือหาข่าว แต่การจดัวางตวัอกัษรในกรอบ
จะไม่มีพื้นท่ีวา่งระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวา  พบทั้งหมด 331 ข่าว   
ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 1 ข่าวเรียนอยา่งมีทิศทาง 

 

 
 
 
 
 

 
(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 17 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2553) 

 

ตวัอย่างท่ี 1 มีรูปแบบการน าเสนอข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน พบในคอลมัน์โครงการ
และกิจกรรมมีเส้นกรอบชดัเจน มีหวัข่าว โดยใชรู้ปแบบตวัอกัษรแบบเดียวกบัความน าแต่เพิ่มความ
เขม้วางอยู่บนแถบสีเพื่อความโดดเด่น ชัดเจน ความน าใช้ตวัอกัษรสีด าบนพื้นสีขาว การจดัวาง
ตวัอกัษรมีพื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์น้อยมาก  ดา้นภาพประกอบมีลกัษณะเป็น
ภาพถ่ายท่ีมีความชดัเจน  

 
 
 
 
 
 
 

คอลมัน์ 
หวัข่าว 

ความน า 
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ตวัอยา่งท่ี 2   โครงการแนะแนวอาชีพและพบปะหน่วยงานวชิาชีพ  
    ส าหรับนกัศึกษาเภสัชศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 23 ประจ าเดือนมกราคม 2554) 
 

ตวัอย่างท่ี 2 มีรูปแบบการน าเสนอข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน พบในคอลมัน์ โครงการ
และกิจกรรมมีเส้นกรอบชดัเจน มีหวัข่าว โดยใชรู้ปแบบตวัอกัษรแบบเดียวกบัความน าแต่เพิ่มความ
เขม้เพื่อความโดดเด่น ชดัเจน ความน าใชต้วัอกัษรสีด าบนพื้นสีขาว การจดัวางตวัอกัษรมีพื้นท่ีวา่ง
ระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์น้อยมาก  ด้านภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพถ่ายท่ีมีความ
ชดัเจน  

 

ตวัอยา่งท่ี 3   โครงการมอบเส้ือกาวน์สั้น : สร้างความภาคภูมิใจในวชิาชีพเภสัชกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 37 ประจ าเดือนมกราคม 2555) 
 

ตวัอย่างท่ี 3 มีรูปแบบการน าเสนอข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน พบในคอลมัน์โครงการ
และกิจกรรมมีเส้นกรอบชดัเจน มีหวัข่าว โดยใชรู้ปแบบตวัอกัษรแบบเดียวกบัความน าแต่เพิ่มความ
เขม้เพื่อความโดดเด่น ชดัเจน ความน าใชต้วัอกัษรสีเขียวบนพื้นสีเขียวอ่อน การจดัวางตวัอกัษรมี

หวัข่าว 

ความน า 

หวัข่าว 

ความน า 
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พื้นท่ีวา่งระหวา่งตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์น้อยมาก  ดา้นภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพถ่ายท่ีมี
ความชดัเจน  

 
 จากขอ้มูลข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย หัวข่าวและความน า ท่ีปรากฏใน
เอกสาร “ใบมะกอก” พบว่าลกัษณะรูปแบบของการน าเสนอข่าวจะพบในคอลมัน์ โครงการและ
กิจกรรม  คอลมัน์คนเก่งชาวเภสัชฯ  
 ลกัษณะคอลมัน์มีการตีกรอบชดัเจน มีหัวข่าวซ่ึงมีลกัษณะความแตกต่างจากความน า 
คือ ใชรู้ปแบบตวัอกัษรและสีท่ีแตกต่าง หรือเพิ่มความเขม้ของตวัอกัษร วางอยูบ่นแถบสีเพื่อความ 
โดดเด่น ชัดเจนหรือวางอยู่บนพื้นสีเดียวกนักบัความน า   ในส่วนของความน าใช้สีตวัอกัษรและ
พื้นท่ีมีความแตกต่าง เช่น ตวัอกัษรสีด าบนพื้นขาวหรือพื้นสีอ่อน หรือตวัอกัษรสีเดียวกบัพื้นแต่เพิ่ม
ความเขม้ หรือตวัอกัษรสีขาวบนพื้นสีชมพู สีเขียว สีม่วง สีฟ้า  หรือตวัอกัษรสีเหลือง สีเขียว บน
พื้นสีฟ้า  การจัดวางตวัอกัษรไม่มีพื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกับกรอบคอลัมน์ทั้งด้านซ้ายและ
ดา้นขวาหรือถา้มีพื้นท่ีวา่งก็นอ้ยมาก ดา้นภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพถ่ายท่ีมีความชดัเจน  

 
  4.2.1.3 ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน 
     ลกัษณะรูปแบบข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน จะปรากฏในส่วนของความน า
เท่านั้น เป็นการบอกใหท้ราบวา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ไม่มีการขยายความใหร้ายละเอียด  
      พบในคอลมัน์ โครงการและกิจกรรมหรือข่าวคราวชาวเภสัช   ลกัษณะ
ของคอลมัน์ จะประกอบดว้ย ช่ือคอลมัน์ มีเส้นกรอบชดัเจน 
     รูปแบบการน าเสนอจะมีลกัษณะเขียนต่อเน่ืองกนัไป โดยใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน ( / , )  หรือการยอ่หนา้ในการแบ่งเน้ือหาข่าว  ในส่วนของรูปแบบตวัอกัษรจะพบเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงแรก จะใชต้วัอกัษรสีด าหรือสีเขม้บนพื้นสีขาวหรือสีอ่อน ๆ ช่วงหลงั พบวา่ มีการใช้
ตวัอกัษรและสีพื้นท่ีหลากสี เช่น ตวัอกัษรสีน ้ าเงิน สีแดง สีขาว บนพื้นสีเขียว หรือตวัอกัษรสีขาว
บนพื้นสีชมพหูรือสีด า เป็นตน้ พบทั้งหมด 783 ข่าว  ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่งท่ี 1       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 8 ประจ าเดือนกันยายน 2558) 
 

ตวัอย่างท่ี 1 เป็นข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน ปรากฏอยู่ในคอลมัน์ ข่าวคราวชาวเภสัช  
เน้ือหาข่าวท่ีปรากฏจะมีในส่วนของความน า บอกให้ทราบว่าใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่านั้น  
มีรูปแบบการเขียนข่าวแบบเขียนต่อเน่ืองกนัไป มีการแบ่งเน้ือหาข่าวโดยใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 
คือ // ขั้นในแต่ละข่าว การจดัวางตวัอกัษรไม่มีพื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกับกรอบคอลัมน์ทั้ง
ดา้นซา้ยและดา้นขวา 

 

ตวัอยา่งท่ี 2       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 31 ประจ าเดือนกันยายน 2554) 
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ตวัอย่างท่ี 2 เป็นข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน ปรากฏอยู่ในคอลมัน์ ข่าวคราวชาวเภสัช  
เน้ือหาข่าวท่ีปรากฏจะมีในส่วนของความน า บอกให้ทราบว่าใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่านั้น 
และมีการแบ่งเน้ือหาข่าว โดยใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน คือ o พร้อมกบัการข้ึนบรรทดัใหม่   
 

ตวัอยา่งท่ี 3       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 01 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2552) 
 

ตวัอย่างท่ี 3 เป็นข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน ปรากฏอยู่ในคอลมัน์ ข่าวคราวชาวเภสัช  
เน้ือหาข่าวท่ีปรากฏจะมีในส่วนของความน า บอกให้ทราบว่าใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่านั้น 
และมีการแบ่งเน้ือหาข่าว โดยใชก้ารยอ่หนา้ การจดัวางตวัอกัษรไม่มีพื้นท่ีวา่งระหวา่งตวัอกัษรกบั
กรอบคอลมัน์ 

 
 จากขอ้มูลรูปแบบของข่าวท่ีมีโครงการ 1 ส่วน ท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” พบวา่
ลกัษณะรูปแบบของการน าเสนอจะพบในคอลมัน์ คราวข่าวชาวเภสัช ลกัษณะเน้ือหาข่าวท่ีปรากฏ
เป็นการสรุปข่าวโดยบอกให้ทราบว่าใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่านั้น ไม่มีการขยายความให้
รายละเอียด มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการเขียนความน าของข่าวท่ีมีเพียงสาระส าคญัเท่านั้น 
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 ลกัษณะคอลัมน์มีการตีกรอบชัดเจน ตวัหนังสือท่ีอยู่ในคอลมัน์ไม่มีช่องว่างระหว่าง
ตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์หรือถา้มีช่องวา่งก็นอ้ยมาก   
  ดา้นเน้ือหาข่าวจะใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน ( / , )  หรือการย่อหน้าในการแบ่งเน้ือหา
ของข่าว 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลการจดัคอลมัน์ในเอกสาร “ใบมะกอก” ในส่วนแรกจะพบรูปแบบ
ของข่าว ซ่ึงรูปแบบข่าวท่ีพบจะแบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 
2 ส่วน และข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน 

  ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วนและข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน จะพบในคอลมัน์คนเก่งชาวเภสัช
และคอลมัน์โครงการและกิจกรรม  
 ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน จะพบในคอลัมน์ ข่าวคราวชาวเภสัช และคอลัมน์ปฏิทิน
กิจกรรม  
  ลกัษณะการน าเสนอข้อมูลข่าวทั้ง 3 โครงสร้าง จะปรากฏอยู่ในคอลัมน์มีเส้นกรอบ
ชัดเจน ตวัหนังสือท่ีอยู่ในคอมลัมน์ไม่มีช่องว่างระหว่างตวัหนังสือกบักรอบคอลมัน์หรือถ้ามี
ช่องวา่งก็นอ้ยมาก 

  โครงสร้างข่าวท่ีพบมากท่ีสุดในเอกสาร “ใบมะกอก” คือโครงสร้างข่าว 1 ส่วน รองลงมา
คือ โครงสร้างข่าว 2 ส่วน และโครงสร้างข่าว 3 ส่วน  ตามล าดบั  
 ลกัษณะการเขียนข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน พบวา่มีหวัข่าว ความน า เน้ือหา และมีรูปภาพ
ประกอบ  ลกัษณะการเขียนข่าวไม่ไดเ้ขียนข่าวตามหลกัการเขียนข่าวในหนงัสือพิมพ ์คือไม่มีส่วน
เช่ือม แต่จะเป็นการกล่าวถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนวา่ผูใ้ดเป็นผูร่้วมกิจกรรมและมีรายละเอียดกิจกรรมวา่
มีลกัษณะอยา่งไร  จึงเป็นลกัษณะของการน าเสนอข่าวเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น  
 ดา้นการเขียนข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน พบว่าท่ีมีเพียงหัวข่าวกบัความน า  จะมีลกัษณะ
การเขียนข่าวแบบมีสาระส าคญัของเน้ือข่าวโดยยอ่เพื่อความเขา้ใจ และมีรูปภาพประกอบ  ลกัษณะ
การเขียนข่าวไม่ไดเ้ขียนข่าวตามหลกัการเขียนข่าวในหนงัสือพิมพ ์คือไม่มีส่วนเช่ือมและเน้ือหา แต่
จะเป็นการกล่าวถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนว่าผูใ้ดเป็นผูร่้วมกิจกรรมและมีรายละเอียดกิจกรรมว่ามี
ลกัษณะอย่างไร  จึงเป็นลกัษณะของการน าเสนอข่าวเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น 
 
 



68 

 

 ดา้นการเขียนข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน พบวา่ท่ีมีเพียงความน าเท่านั้น จะมีลกัษณะการ   
เขียนข่าวแบบสรุป โดยบอกใหท้ราบวา่ใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่านั้น และมีการแบ่งเน้ือหา 
ข่าว โดยใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนหรือการยอ่หนา้  

 
4.2.2 บทความ (article) 
  วชิรนที  วงศศิ์ริอ านวย (2552 : 1) ให้ความหมายของ บทความ (article) หมายถึง 

ความเรียงหรืองานเขียนร้อยแก้วประเภทหน่ึงท่ีเขียนข้ึนเพื่อมุ่งเสนอข้อเท็จจริง ความรู้ หรือ
ความคิดอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกนั แทรกดว้ยขอ้เสนอแนะเชิงวิจารณ์และแนวคิด
สร้างสรรค ์ 

  รูปแบบของการเขียนบทความ ประกอบไปดว้ย ช่ือเร่ือง ความน า เน้ือเร่ือง และ
ความสรุป ดงัน้ี 

1) ช่ือเร่ือง เป็นส่วนแรกท่ีผูอ่้านเห็น จึงตอ้งมีจุดเด่น สะดุดตา และมีความหมาย 
ท่ีคลุมเน้ือหา มีความกระทดัรัด  

2) ความน า คือการการเปิดเร่ืองเพื่อบอกใหผู้อ่้านทราบวา่บทความน้ีมีเน้ือเร่ือง 
เก่ียวกบัเร่ืองอะไร เป็นตอนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะจะตอ้งเขียนให้ผูอ่้านเกิดความสนใจ
ติดตามเร่ืองต่อไป  

3) เน้ือเร่ือง เน้ือหาของบทความจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือขอ้คิดท่ี 
สมเหตุสมผล เขียนโดยผา่นการไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ และมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้ยติุท่ีเป็นไปได ้
การจดัระบบความคิดเห็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูเ้ขียนควรตระหนกั ในลกัษณะวา่ ปัญหาคืออะไร สาเหตุ
มาจากไหน มีขอ้มูลหลกัฐานอะไรประกอบอยูบ่า้ง และวธีิการแกไ้ขหรือเสนอแนะมีอะไรบา้ง  

4) ความสรุป เป็นการเขียนท่ีมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบัส่วนท่ีเนน้เร่ืองตอน 
สรุปหรือบทลงทา้ยมีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ความน า เพราะเป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนอาจจะแนะน า
หรือเสนอวธีิการแกปั้ญหา หรือขอความร่วมมือ หรือตอกย  ้าความคิดเห็นท่ีเสนอมาแลว้ในส่วนของ
เน้ือเร่ือง  
   อวยพร พานิช และคณะ (2543 : 219)  ได้แบ่งประเภทของบทความไว ้ 5 
ประเภท คือ 

1) บทความทางวชิาการ  เป็นบทความท่ีมุ่งใหค้วามรู้ทางวชิาการเป็นจุดส าคญั    
สามารถใชใ้นการอา้งอิงขอ้มูลต่างๆ ได ้ภาษาท่ีใชเ้ขียนมีลกัษณะเป็นวชิาการ   

2) บทความก่ึงวชิาการ เป็นบทความท่ีมุ่งใหค้วามรู้ แต่อาจมีความคิดเห็น 
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ขอ้เสนอแนะแทรกบา้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายกวา่เชิงวิชาการ ภาษาท่ีใชไ้ม่ใชค้  าศพัทท์างวิชาการมาก
นกั พยายามใชภ้าษาท่ีค่อนขา้งก่ึงทางการ เพื่อใหผู้อ่้านท่ีไม่ใช่นกัวชิาการเขา้ใจ  

3) บทความประเภทปัญหาโตแ้ยง้ หรือถกเถียงในสังคม บทความประเภทน้ี 

ผูเ้ขียนตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในปัญหาเร่ืองนั้นๆ อย่างแทจ้ริง บทความแนวน้ีมกัเป็นเร่ือง
ปัญหาต่างๆ ในสังคมและประเทศชาติ 

4) บทความเชิงสัมภาษณ์  เป็นบทความท่ีเขียนจากเร่ืองราวต่างๆ ท่ีไดท้ั้งความรู้ 

และความบนัเทิง ใชภ้าษาเขียนท่ีง่ายและชดัเจนสามารถถ่ายทอดจากค าพดูไดเ้ป็นอยา่งดี 

5) บทความประเภทแสดงความคิดเห็น  เป็นบทความท่ีเขียนจากเร่ืองราวต่างๆ  
หรือส่ิงละอนัพนัละนอ้ย มีทั้งสาระและความคิดเห็นแทรกอยู ่

 
 ลกัษณะของบทความท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” แบ่งตามวตัถุประสงค์ พบ 2 
ประเภท คือบทความแสดงความคิดเห็น และบทความก่ึงวชิาการ ดงัน้ี 

 
4.2.2.1 บทความแสดงความคิดเห็น    

    บทความแสดงความคิดเห็น เป็นบทความท่ีเขียนจากเร่ืองราวต่าง ๆ 
ท่ีมีสาระและความคิดเห็นแทรกอยู ่   

 

    ลกัษณะบทความแสดงความคิดเห็น ท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” 
จะพบในคอลัมน์ท่ีมีเส้นกรอบชัดเจน คอลัมน์ท่ีพบคือ คอลัมน์มุมผูบ้ริหาร โดยลักษณะของ
บทความท่ีพบ จะประกอบดว้ย ช่ือบทความ เน้ือหาบทความ ช่ือผูน้ าเสนอ และรูปภาพประกอบ ใน
ส่วนของรูปแบบเน้ือหาท่ีพบจะใชต้วัอกัษรสีด าหรือสีเขม้บนพื้นสีขาวหรือสีอ่อน ๆ   ตวัอกัษรท่ีอยู่
ในคอมลมัน์ไม่มีช่องวา่งระหวา่งตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์ พบทั้งหมด 47 บทความ  ดงัตวัอยา่ง 

 

     ลกัษณะบทความแสดงความคิดเห็น จะมีรูปแบบการน าเสนอใน
ลกัษณะมีกรอบคอลมัน์ชดัเจน มีช่ือบทความ ช่ือผูน้ าเสนอ และรูปภาพประกอบ พบทั้งหมด 47 
บทความ  ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่งท่ี 1 บทความมุมมองทางความคิด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มมุมองทางความคิด 

 
ศักยภาพ ความสามารถท่ีรอการกระตุ้นและพัฒนา 
 เม่ือวนัท่ี 9 – 10 ตลุาคม 2552 ท่ีผ่านมาผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานและผู้ช านาญการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารคณะวิชาด้วยมีความคิดท่ีว่าการพัฒนาองค์กรจ าเป็นต้อง
พัฒนาคนและเห็นควรต้องพัฒนาคนในระดับหัวหน้าหรือผู้น าเพ่ือให้มีความพร้อมทุกด้านท้ัง
ในด้านความเข้าในคนและงานเพ่ือน าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ 
 ศักยภาพคือ ภาวะแฝง, อ านาจหรือ คุณสมบัติท่ีมีแฝงอยู่ในส่ิงต่างๆอาจท าให้
พัฒนาหรือให้ปรากฏ เป็นส่ิงท่ีประจักษ์ได้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ) 
ซ่ึงเม่ือทราบความหมายของศักยภาพแล้วน้ันกเ็ช่ือได้ว่าคนทุกคนล้วนมีศักยภาพด้วยกันท้ังส้ิน
แต่การท่ีจะท าให้บุคคลใดได้แสดงออกในด้านพฤติกรรมและความคิดท่ีถูกต้องพึงประสงค์จน
เป็นศักยบุคคลน้ันคงมาจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายเพ่ือการกระตุ้นให้บุคคล  
น้ัน ๆ แสดงความสามารถออกมาเป็นท่ีประจักษ์และยอมรับของสังคมและการกระตุ้นดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามธรรมชาติโดยปราศจากการบังคับหรือตีขอบเขตอาจแตกต่างไปตามบุคคลและ
สภาพแวดล้อมซ่ึงผู้ ท่ีเป็นหัวหน้าหรือผู้ บังคับบัญชาควรเข้าใจและตระหนักรู้เพ่ือพร้อมท่ีจะ
ยอมรับความแตกต่างและสนับสนุนชีน้ าหรือเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 กว่า 25 ปีของการท างานท้ังภาครัฐและเอกชนของผมน้ันได้ถูกจัดวางให้
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้างานทุกท่ีซ่ึงในแต่ละองค์กรก็มีการบริหารจัดการและเคร่ืองมือ

ช่ือเร่ือง 

ความน า 

เน้ือเร่ือง 
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ส าหรับการด าเนินการน้ันกต่็างกันโดยส้ินเชิง เอกชนในยคุเม่ือย่ีสิบปีก่อนจะเน้นในการก ากับ
ควบคุมคนให้ปฏิบัติงานโดยเอาตัวงานและเงินเป็นรางวัลจูงใจ โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนท าอย่างไรให้ได้ผลผลิตท่ีต้องการท้ังปริมาณและคุณภาพเป็นพอส่วนราชการน้ัน
จะให้ความส าคัญกับระเบียบและขัน้ตอนจนเป็นท่ีมาของค าว่า เต่าล้านปีในวงเสวนาของคนใน
แวดวงของคนท างานเอกชน 
 ปัจจุบันนีห้ลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้ความส าคัญกับคน โดยมี
แนวความคิดท่ีว่างานท่ีมีคุณภาพมาจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ศักยภาพของการ
กระตุ้นและพัฒนาศักยภาพจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยความสุข 
กล่าวคือได้ท้ังคนและงาน 
 เม่ือศักยภาพถกูกระตุ้นและพัฒนาอย่างถูกต้องและต่อเน่ืองบุคคลน้ันๆ กจ็ะเตม็
ไปด้วยความเข้าใจในกิจการท่ีตนมีส่วนในการรับผิดชอบและสานต่อถ่ายทอดเพ่ือให้บุคคล
รอบข้างเข้าใจในบริบทของตนและองค์กรเพ่ือน าพาไปสู่การสร้างเครือข่ายแห่งการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
หัวหน้างานการบริการและสนับสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ 

(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 10 ประจ าเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2552) 
 

ตวัอยา่งท่ี 1 รูปแบบการน าเสนอบทความแสดงความคิดเห็น ลกัษณะท่ีพบคือบทความ
อยูใ่นกรอบท่ีมีเส้นกรอบชดัเจน มีช่ือบทความอยูด่า้นบนใชต้วัอกัษรสีด ารูปแบบเดียวกบัเน้ือความ
แต่เพิ่มขนาดและความเขม้วางอยูบ่นแถบสีเขียวอ่อนเพื่อเพิ่มความชดัเจน  ส่วนของเน้ือหาบทความ
ใช้ตวัอกัษรสีด าบนพื้นสีเทาอ่อน มีการย่อหน้าแบ่งเน้ือหาชดัเจน การจดัวางตวัอกัษรมีพื้นท่ีว่าง
ระหวา่งตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ ในดา้นช่ือผูน้ าเสนอระบุอยูใ่นส่วนทา้ยบทความ ส่วนสุดทา้ยคือ
ภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพการ์ตูน 

 

บทความท่ีน าเสนอ ตามโครงสร้างของบทความในส่วนของเน้ือหามีการแสดงความ
คิดเห็นของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสไปเขา้ร่วมโครงการการพฒันาศกัยภาพหวัหนา้งาน
และผูช้  านาญการ มีการน าเสนอเน้ือหาขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บประกอบกบัประสบการณ์ของผูเ้ขียน  
มีโครงสร้างของการเขียนบทความครบ คือช่ือเร่ืองเป็นช่ือเร่ืองท่ีตรงประเด็นชดัเจนในเร่ืองท่ี
ตอ้งการน าเสนอ ในส่วนของความน า ผูเ้ขียน เขียนความน าเพียง 1 ยอ่หนา้ ดว้ยการกล่าวสรุปถึง
การประชุมโครงการการพฒันาศักยภาพหัวหน้างานและผูช้  านาญการของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือกล่าวน าแล้วก็เขา้สู่เน้ือเร่ือง และ คือเน้ือเร่ือง  โดย อธิบาย
ความหมายศกัยภาพตามหลกัวิชาการและเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ของผูเ้ขียนในในส่วน
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ของ และเป็นความสรุปแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนไดก้ระตุน้ เตือน ถึงการท าความเขา้ใจและการ
ปฏิบติัตนตามศกัยภาพของตนเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
จากบทความแสดงความคิดเห็นดงักล่าว พบว่าเป็นบทความท่ีไม่ปรากฏช่ือคอลมัน์ มี

ช่ือบทความ  ในดา้นรูปแบบการน าเสนอมีเส้นกรอบคอลมัน์ชดัเจน ตวัหนงัสือท่ีอยูใ่นคอลมัน์แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน มีช่องวา่งระหวา่งตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์  ท่ีมีองคป์ระกอบครบ คือ ความน า 
เน้ือเร่ืองและสรุป  ในด้านช่ือผูน้ าเสนอระบุอยู่ในส่วนท้ายบทความ และในบทความมีรูปภาพ
การ์ตูนประกอบ  

 
ตวัอยา่งท่ี 2       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มมุผู้บริหาร 
 สวัสดีครับทุกท่าน ในต าแหน่งผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาราชการแทน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผมมีภารกิจท่ีส าคัญท่ีจะพยายามพัฒนาการจัดการศึกษาในคณะวิชาของ
เราให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสุด งานวิชาการน้ันเป็นงานท่ีมีท้ังปริมาณงานและ
รายละเอียดปลีกย่อยสูง รวมถึงต้องประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายในระดับมาก อย่างไรกต็าม
ในฐานะผู้บริหารมือใหม่ท่ีเพ่ิงมาท างานด้านวิชาการเป็นคร้ังแรกจะพยายามท าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ดีท่ีสุดและเตม็ก าลงัความสามารถ งานจัดการศึกษาในคณะเราน้ันจะมีการพัฒนา
ไปไม่ได้ถ้ามีเพียงแต่นโยบายอันสวยหรูแต่ไร้ผู้ปฏิบัติให้ส าเร็จ ดังน้ันบุคลากรของคณะทุก
ท่านจะต้องช่วยกันร่วมแรงแขง็ขันเพ่ือพัฒนาคณะต่อไป ตามท่ีท่านทราบว่ามีตัวชี้วัดหลายตัว

ความน า 
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ท่ีคณะวิชาต้องด าเนินการเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการศึกษา เช่น อัตราการสอบใบประกอบ
วิชาชีพผ่าน การพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาคุณภาพต าราและส่ือ
การสอน การปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น ซ่ึงอาจารย์มีบทบาทท้ังเป็นผู้น าและผู้สนับสนุนให้
กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึน้ ตัวอย่างกิจกรรมในระยะแรก เช่น การสอบรวบยอดเชิงบูรณาการซ่ึง
สามารถน ามาใช้ประกอบการประเมินผลของนักศึกษา ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้ งแต่ปีนี้เป็นต้นไป 
นอกจากนี้คณะวิชาจะควบคุมคุณภาพนักศึกษาตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาท่ีจะเข้ามาเรียนใน
คณะ และฝากเหล่าคณาจารย์ทุกท่านช่วยกันในเร่ือง การเรียนการสอนให้เป็นบูรณาการความรู้ 
การกระตุ้นนักศึกษาให้ใส่ใจในเนือ้หาวิชา และการพัฒนาข้อสอบท้ังในการสอนรายวิชาและ
การช่วยออกข้อสอบส่วนกลางของสภาเภสัชกรรมให้มีคุณภาพ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีช่วยกัน
ดูแลนักศึกษาจะท าให้กลไกต่างๆ เหล่านีช่้วยส่งเสริมกันและกัน นอกจากนีห้ลกัสูตร 6 ปี ท่ีเร่ิม
รับนักศึกษาปีนี้เป็นปีแรก ในขณะนี้แหล่งฝึกงานส าหรับหลักสูตรดังกล่าวก็เป็นส่ิง ท่ีผม
ต้องการให้คณาจารย์ร่วมด้วยช่วยกันท้ังการจัดหาและพัฒนาแหล่งฝึกให้มีคุณภาพส าหรับ
นักศึกษาของเราผมกค็าดหวงัว่าในปีหน้าอาจจะเร่ิมเห็นผลท่ีพวกเราร่วมแรงร่วมใจในการ
พัฒนากระบวนการต่างๆ เหล่านีเ้พ่ือเป็นรากฐานของการน าคณะวิชาเข้าสู่องค์กรระดับน าทาง
เภสัชศาตร์ดังท่ีเหล่าบุคลากรของเราตั้งวิสัยทัศน์ไว้ต่อไป 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
 (ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 4 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2552) 

 
ตวัอยา่งท่ี 2 การน าเสนอบทความแสดงความคิดเห็นดงักล่าว พบอยูใ่นคอลมัน์ผูบ้ริหาร

มีเส้นกรอบชดัเจน ไม่มีช่ือบทความ เน้ือหาบทความใชต้วัอกัษรสีด าบนพื้นสีขาวเขียนต่อเน่ืองไม่มี
ยอ่หนา้ การจดัวางตวัอกัษรมีพื้นท่ีวา่งระหวา่งตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ ดา้นช่ือผูน้ าเสนอระบุอยู่
ในส่วนทา้ยบทความ ส่วนสุดทา้ยคือภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพทีมผูบ้ริหารวางอยู่ดา้นบน
บทความ 

 
 บทความท่ีน าเสนอน าเสนอ ตามโครงสร้างของบทความในส่วนของเน้ือหามีการแสดง
ความคิดเห็นของ ของผูบ้ริหารคณะเภสัชศาสตร์ ท่ีถ่ายทอดขอ้มูลการด าเนินงานทางดา้นวิชาการ 
กล่าวถึงนโยบายการจดัการดา้นการศึกษาโดยเนน้ท่ีบุคคลากรท่ีเป็นอาจารยว์า่มีความส าคญัมากต่อ
การท าให้หลักสูตรและนักศึกษามีคุณภาพ เป็นบทความท่ีไม่มี ช่ือเร่ือง ไม่มีย่อหน้า แต่มี
องค์ประกอบของบทความครบ คือ ความน า บอกให้ทราบว่าผูเ้ขียนตอ้งการกล่าวถึงการพฒันา
งานด้านการจดัการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ เน้ือเร่ือง กล่าวถึงนโยบายการจัดการด้าน
การศึกษาโดยเนน้ท่ีบุคคลากรท่ีเป็นอาจารยว์า่มีความส าคญัมากต่อการท าให้หลกัสูตรและนกัศึกษา
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มีคุณภาพ ในส่วนท่ีความสรุป จะกล่าวถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการพฒันาการศึกษาของคณะให้
เป็นผูน้ าทางดา้นเภสัชศาสตร์ 

จากบทความแสดงความคิดเห็นดงักล่าว พบว่าปรากฏอยู่ในคอลมัน์มุมผูบ้ริหาร ไม่มี
ช่ือบทความ ในดา้นรูปแบบการน าเสนอมีเส้นกรอบคอลมัน์ชดัเจน ตวัหนงัสือท่ีอยูใ่นคอลมัน์ไม่มี
ช่องว่างระหว่างตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์  บทความมีองค์ประกอบครบ คือ ความน า เน้ือเร่ือง
และสรุป  ในด้านช่ือผูน้ าเสนอระบุอยู่ในส่วนทา้ยบทความ และในบทความมีรูปภาพของคณะ
ผูบ้ริหารประกอบดว้ย  
 
 จากข้อมูลรูปแบบของบทความแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” 
พบวา่ลกัษณะรูปแบบของการน าเสนอจะพบในคอลมัน์ มุมผูบ้ริหาร และไม่ปรากกช่ือคอลมัน์ 
 ลกัษณะบทความท่ีปรากฏจะอยู่ในคอลมัน์หรือกรอบชดัเจน บทความท่ีพบในคอลมัน์ 
มุมผูบ้ริหารจะไม่ปรากฏช่ือบทความ ทั้งน้ีบทความท่ีมีช่ือพบวา่ช่ือบทความจะใชรู้ปแบบตวัอกัษร
และสีท่ีแตกต่างหรือเพิ่มความเขม้ของตวัอกัษรวางอยู่ด้านบน ในส่วนของเน้ือหาบทความใช้
ตัวอักษรสีด าบนพื้นขาวหรือพื้นสีอ่อน บางบทความมีการย่อหน้า ท าให้เ น้ือหาอ่านง่าย  
บางบทความมีลกัษณะเขียนเน้ือความต่อเน่ืองกนัไม่มีการย่อหน้า ไม่มีการข้ึนบรรทดัใหม่ ทั้งน้ี
เน้ือหาในบทความ องคป์ระกอบครบ คือ ความน า เน้ือเร่ืองและสรุป  การจดัวางตวัอกัษรท่ีพบไม่มี
พื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวาหรือถา้มีพื้นท่ีว่างก็น้อยมาก 
ดา้นภาพประกอบมีลกัษณะเป็นภาพถ่ายหรือภาพการ์ตูน 

 
4.2.2.2 บทความก่ึงวชิาการ    

     บทความก่ึงวิชาการ จะเป็นบทความท่ีมุ่งให้ความรู้ แต่อาจมีความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแทรกอยูด่ว้ย เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายกวา่เชิงวิชาการ ภาษาท่ีใชไ้ม่ใชค้  าศพัท์
ทางวิชาการมากนกั พยายามใช้ภาษาท่ีค่อนขา้งก่ึงทางการ เพื่อให้ผูอ่้านท่ีไม่ใช่นกัวิชาการเขา้ใจ 
  
      ลกัษณะรูปแบบบทความก่ึงวชิาการท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” 
จะพบในคอลมัน์ท่ีมีเส้นกรอบชัดเจน คอลัมน์ท่ีพบคือ คอลมัน์มุมผูบ้ริหาร คอลมัน์คนเก่งชาว 
เภสัชฯ และไม่ปรากฏคอลมัน์ โดยลกัษณะของบทความท่ีพบ จะประกอบดว้ย ช่ือบทความ เน้ือหา
บทความ ช่ือผูน้ าเสนอ และรูปภาพประกอบ ในส่วนของรูปแบบเน้ือหาท่ีพบจะใช้ตวัอกัษรสีด า
หรือสีเขม้บนพื้นสีขาวหรือสีอ่อน ๆ   ตวัอกัษรท่ีอยูใ่นคอมลมัน์ไม่มีช่องวา่งระหวา่งตวัหนงัสือกบั
กรอบคอลมัน์ พบทั้งหมด 18 บทความ  ดงัตวัอยา่ง 
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  ตวัอยา่งท่ี 1  บทความองคก์รคุณภาพเพื่อใคร   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์กรคณุภาพเพือ่ใคร 
 เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือเป็นจุดหมายให้บุคลากรทุก
ฝ่ายในองค์กรด าเนินตามคือ “เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมระดับน าของ
ประเทศ” การก าหนดเป้าหมายเช่นนี ้แสดงให้เห็นว่าคณะได้ก าหนดตัวเองให้เข้าสู่ภาวะของ
การแข่งขันและจะต้องประสบความส าเร็จ จึงใช้ค าว่า “สู่สังคมระดับน า” ซ่ึงการท่ีองค์กรจะอยู่
ในระดับน า ก็จ าเป็นต้องมีกระบวนการในการขับเคล่ือนองค์กรให้เข้าสู่องค์กรคุณภาพ แต่
คุณภาพท่ีกล่าวนีไ้ม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดขึน้โดยบังเอิญ จะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัยความพยาบยามมุ่งมั่นเอา
ใจใส่ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรท่ีจะน าเอาความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณภาพให้เกิดขึน้ในทุกๆ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพน้ัน ได้มีนักบริหารหลายท่าน
ได้สรุปไว้ว่า การเป็นองค์กรคุณภาพจะต้องประกอบด้วยหลกั 8 ประการ คือ 

1. เห็นความส าคัญของลกูค้า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ซ่ึงในท่ีนี้ 
    คือตลาดแรงงานท่ีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาต้องเข้าท างานน่ันเอง ว่าบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเป็น 
   ท่ี ต้องการมีคุณภาพและพึงพอใจต่อตลาดแรงงานหรือไม่ 

ความน า 

ช่ือเร่ือง 
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2. มีภาวะผู้น า ผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์สามารถก าหนดภาระกิจท่ีชัดเจน 
เพ่ือให้องค์กรเข้าสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ต้องสร้างสภาวะการท างานร่วมกันเป็นทีม 
   และ สร้างแรงจูงใจให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาองค์กรพร้อมท้ังลดแรงต่อต้าน 

4. การบริหารเชิงกระบวนการ มีการทบทวนและก าหนดกระบวนการและหน้าท่ี 
   ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน และก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้เพ่ือสู่เป้าหมาย 

5. การบริหารเชิงระบบ การจัดเตรียมการท างาน และขั้นตอนของกระบวนการต่างๆ  
   ให้สอดคล้องประสานกันท้ังองค์กร 

6. การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง องค์กรต้องมีระบบการตรวจสอบและน าผลท่ีได้มาใช้ 
   ในการปรับปรุงระบบและกระบวนการอย่างต่อเน่ืองและสม า่เสมอ 

7. การตัดสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีเป็นจริง มีการจัดเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
   และเป็นจริงพร้อมท้ังน าข้อมลูท่ีมีมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานขององค์กร 

8. การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกังองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์กรนักศึกษา องค์กรวิชาชีพ  
   และสถาบันแรงงาน เป็นต้น เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูและลดความเส่ีงในการด าเนินงาน และท่ี 
  ส าคัญจะต้องมีความเช่ือมโยงของกระบวนการท้ัง 8 เข้าด้วยกัน การปรับเปล่ียนใน 
  กระบวนการใดย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการอ่ืนๆ ด้วย 

 จากหลัก 8 ประการท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าส่ิงต่างๆ จะ
เกิดขึน้ได้ดีหรือไม่ล้วนเกิดจาก “คน” ในองค์กรเป็นส าคัญเพราะ “คน” จัดเป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีส าคัญท่ีสุดในองค์กร หากคนในองค์กรมมีคุณภาพ กระบวนการต่างๆ ก็สามารถ
ด าเนินได้ด้วยดี ปัญหาท่ีมกัพบในองค์กร คือ มีคนจ านวนหน่ึงคิดในเชิงลบว่า ท า (งาน) ท าไม 
ท าเพ่ือใคร หากคนในองค์กรไม่ว่าระดับใด คิดเช่นนีย่้อมเกิดความท้อถอย ขาดความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว้ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องสร้าง
แรงจูงใจ หรือสร้างผลตอบแทนเพ่ือให้คนในองค์กรมีความมุ่งมั่นและใช้ความสามารถท่ีมีใน
การท างาน แต่ส าหรับคนท่ีเห็นคุณค่าในตนเองมักจะท างานด้วยความสามารถ ตั้งใจ และผล
สะท้อนย่อมกลบัไปสู่องค์กรให้เป็นท่ียอมรับในสังคม สร้างความภาคภูมิใจของคนในองค์กร
น้ันๆ และสร้างคุณค่าของตนเองในผลงานท่ีเกิดขึน้ ดังน้ันค าตอบของตนเองน้ันก็น่าจะเป็น 
“เพ่ือตนเองและเพ่ือองค์กร” น่ันเอง 

รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรบคุคล 
 (ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 20 ประจ าเดือนตลุาคม 2553) 

 
  ตวัอย่างท่ี 1 รูปแบบการน าเสนอบทความก่ึงวิชาการดังกล่าว พบอยู่ในคอลัมน์มุม
ผูบ้ริหารมีเส้นกรอบชดัเจน ไม่มีช่ือบทความ เน้ือหาบทความใชต้วัอกัษรสีด าบนพื้นสีขาว การจดั
วางตวัอกัษรมีพื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ ดา้นช่ือผูน้ าเสนอระบุอยู่ในส่วนทา้ย
บทความ   

เน้ือเร่ือง 
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  บทความท่ีน าเสนอตามโครงสร้างของบทความในส่วนของเน้ือหาเป็นบทความ 
ก่ึงวชิาการท่ีมุ่งใหค้วามรู้และมีการแสดงความคิดเห็นสอดแทรกอยูใ่นเน้ือหา ท าให้เกิดความเขา้ใจ
เน้ือหาไดช้ดัเจนในเร่ือง องคก์รคุณภาพเพื่อใคร มีการอธิบายความจากนกับริหารถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเป็นองค์กรคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วยหลกั  8 ประการ การน าเสนอรูปแบบของบทความ มี
องคป์ระกอบของการเขียนบทความครบ คือช่ือเร่ืองเป็นช่ือเร่ืองท่ีตรงประเด็นชดัเจนในเร่ืองท่ี
ตอ้งการน าเสนอ ในส่วนของความน า ผูเ้ขียน เขียนความน าโดยมีเน้ือหากล่าวถึงเป้าหมาย
หน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือกล่าวน าแลว้ก็เขา้สู่ เน้ือเร่ือง  จะอธิบายความถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเป็นองค์กรคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั 8 ประการ ในส่วนของ เป็นความสรุป กล่าวถึง
หลกั 8 ประการ ท่ีจะเป็นส่วนท่ีน าพาองคก์รคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั ไปสู่จุดหมาย คือ “เป็น
องคก์รสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมระดบัน าของประเทศ” 

จากบทความก่ึงวิชาการดังกล่าว พบว่าปรากฏอยู่ในคอลัมน์มุมผูบ้ริหาร ไม่มีช่ือ
บทความ ในด้านรูปแบบการน าเสนอมีเส้นกรอบคอลมัน์ชัดเจน ตวัหนังสือท่ีอยู่ในคอลมัน์แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ไม่มีช่องวา่งระหวา่งตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์  เน้ือหาบทความมีองค์ประกอบ
ครบ คือ ความน า เน้ือเร่ืองและสรุป  ในด้านช่ือผูน้ าเสนอระบุอยู่ในส่วนท้ายบทความ และใน
บทความไม่มีรูปภาพประกอบ 
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 ตวัอยา่งท่ี 2  บทความ ยาปลอม (Counterfeil Drugs) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยาปลอม (Counterfeil Drugs) 
 
 ในการด าเนินธุรกิจผลิตสินค้าใดๆ เพ่ือจ าหน่ายน้ันผู้ประกอบการท่ัวไปย่อม
มุ่งหวังก าไร กล่าวคือราคาขายสินค้าต้องมากกว่าต้นทุนในการผลิต หากต้นทุนสินค้าสูงย่ิ ง
เป็นปัจจัยหนุนท่ีส่งผลต่อราคาขายของสินค้า นอกจากนีคุ้ณภาพของสินค้าเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ผู้ประกอบการใช้ในการกล่าวอ้างเสมอว่าท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง ดังน้ันการใช้ตรรกะ

ช่ือเร่ือง 
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ง่ายๆ ของความสัมพันธ์เหล่านี้จึงน ามาซ่ึงข้อสรุปว่า สินค้าท่ีมีคุณภาพดีย่อมมีราคาแพง 
ส าหรับผู้ บริโภคย่อมต้องการใช้สินค้าท่ี มีในท้องตลาดเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การ
ด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันท่ีน าการโฆษณามาใช้ในการตลาดสินค้าต่างๆ ย่ิงท า
ให้ผู้บริโภคมีความต้องการ (want) ในสินค้าเหล่าน้ันเพ่ิมมากขึ้น แต่ถ้าสินค้ามีราคาสูงเกิน
ความสามารถในการซ้ือของผู้บริโภค (demand) ผู้บริโภคก็มีสิทธิท่ีจะซ้ือสินค้าน้ันๆ ท าให้
ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ มีแนวคิดในการผลิตสินค้าปลอม หรือสินค้าเลียนแบบ ซ่ึงมีคุณภาพ
ต า่ลงกว่าสินค้าต้นแบบ (original product) เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิต ดังน้ันสินค้าปลอม
หรือสินค้าเลียนแบบจึงสามารถตั้งราคาขายได้ถกูว่าหรือใกล้เคียงกับราคาสินค้าต้นแบบขึน้กับ
ราคาสินค้าต้นแบบขึน้กับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ ด้วยเหตุนี้สินค้าท่ีมีราคา
แพงทุกชนิดจึงไม่อาจสะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าได้เสมอไป 
 จากการสืบทอดแนวคิดดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ บริ โภคท่ัวไปยอมรับ
สมมติุฐานหรือความเช่ือว่าสินค้าปลอมคือสินค้าท่ีด้อยคุณภาพ .ซ่ึงขยายผลต่อไปถึงอันตรายท่ี
ผู้บริโภคจักได้รับจากการใช้สินค้าปลอม หรือสินค้าเลียนแบบ โดยฉพาะสินค้าท่ีผู้บริโภคไม
สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ด้วยตนเองในขณะท่ีซ้ือสินค้าเหล่าน้ัน หรือสินค้าท่ีไม่ก่อให้เกิด
อันตรายชนิดเฉียบพลนัให้ผู้บริโภคได้รับทราบในทันทีทันใด เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านสุขภาพ ด้วยเหตนีุเ้พ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีใช้สินค้าต่างๆ รัฐบาลจึงได้มี
มาตรการในการควบคุมสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกันไป 
 ยาปลอม (Counterfeit Medication, Counterfeit Drugs) หมายถึ งยาหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึน้มาเพ่ือจ าหน่ายโดยมุ่งหมายหลอกลวง (deceptively represent) หรือท าให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดในประเดน็ของแหล่งก าเนิดของยา หรือความมีประสิทธิภาพของยาน้ันๆ  
หรือการได้รับรองให้จ าหน่ายได้ตามกฏหมาย รูปแบบยาปลอมท่ีพบ ได้แก่ มีปริมาณยาส าคัญ
ไม่เหมาะสม  (inappropriate quantities of active ingredients) มีสารส าคัญท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
ฉลาก หรือบรรจุในภาชนะท่ีมีฉลากไม่ถกูต้อง หรือเป็นฉลากปลอม ฉลากท่ีประสงค์ให้ข้อมูล
ท่ีผิดๆ กับผู้บริโภค ดังน้ันเม่ือพิจารณาจากนิยามของค าว่ายาปลอม จึงแบ่งประเภทของยา
ปลอมไว้เป็น 2 แบบ คือ 

1. ยาปลอมท่ีแท้จริง ได้แก่ ยาท่ีผู้ผลิตตั้งใจผลิตขึน้มาเลียนแบบยาต้นแบบแต่ไม่ 
   มีส่วนประกอบของตัวยาส าคัญเหมือนต ารายาต้นแบบ หรือมีตัวยาส าคัญในปริมาณท่ีต า่กว่ายา 
  ต้นแบบ เพ่ือหวงัผลก าไรในทางการค้า ซ่ึงท าให้ยาปลอมประเภทนีไ้ม่มีคุณภาพในการรักษา 
  โรคหรืออาการเจ็บป่วยท่ีระบุไว้ในสรรพคุณได้ 

2. ยาปลอมตามกฏหมายซ่ึงถือว่าผิดกฏหมาย (Illegal drugs) ได้แก่ ยาท่ีผู้ผลิต 
  ตั้งใจผลิตขึน้มาให้มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย แต่มิได้มีการด าเนินการให้ 
  เป็นไปตามกฏหมาย เช่น การไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการผลิตยา 
  ในแต่ละประเทศ (regulatory approval) การมีปริมาณตัวยาส าคัญมากหรือน้อยกว่าท่ีระบุไว้ 
  ในต ารับซ่ึงได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้ามาจ าหน่าย ดังน้ันยาปลอมประเภทนีจึ้งอาจเป็นยา 
 ท่ีมี 

เน้ือเร่ือง 

เน้ือเร่ือง 

ความน า 



80 

 

  คุณภาพในการรักษา หรืออาจไม่มีคุณภาพในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยตามท่ีระบุไว้ใน 
  สรรพคุณได้ อาทิเช่น ยาท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายในต่างประเทศหากน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 
  ไทยโดยมิได้รับอนุญาตกจั็ดว่าเป็นยาปลอมเช่นกัน หรือยาท่ีผลิตจากบริษัทท่ีได้รับอนุญาตแต่ 
  มีกรรมวิธีในการผลิตท่ีได้ดีท าให้เม่ือเวลาผ่านไปสารส าคัญมีการเล่ือมสลายไปจนปริมาณตัว 
  ยาส าคัญน้อยกว่าท่ีกฏหมายก าหนดไว้ ยาน้ันกก็ลายเป็นยาปลอมเช่นกัน 

 ดังน้ันในการส่ือสารท าความเข้าใจกับผู้บริโภคท่ัวไปจึงต้องตระหนักถึงพืน้
ฐานความรู้ของผู้บริโภคในเร่ืองนี้ด้วย เพราะเม่ือกล่าวถึงยาปลอมประชาชนท่ัวไปเข้าใจใน
ความหมายเหมือนสินค้าปลอม คือยาท่ีเลียนแบบท่ีไมมีคุณภาพในการรักษาโรค แต่ยาปลอม
ในความหมายของกฏหมายเป็นส่ิงค้านกับการรับรู้ของประชาชน โดยเฉพาะท่ีมีการลักลอบ
จากต่างประเทศน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ เพราะผู้บริโภคจะเข้าใจว่ายาน้ันน่าจะมีคุณภาพ
ในการรักษาเน่ืองจากสามารถจ าหน่ายได้ในต่างประทศ แต่เม่ือมิได้น าเข้าตามกระบวนการท่ี
ก าหนดในกฏหมายไทยกย่็อมจัดเป็นยาปลอมเช่นกัน 
 

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ  ฉลองสุข 
อ้างอิงภาพ http:// www.google.co.th/webhp 

 (ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 18 ประจ าเดือนสิงหาคม 2553) 

 
 บทความท่ีน าเสนอตามโครงสร้างของบทความในส่วนของเน้ือหาเป็นบทความ 
ก่ึงวชิาการท่ีมุ่งใหค้วามรู้และมีการแสดงความคิดเห็นสอดแทรกอยูใ่นเน้ือหา ท าให้เกิดความเขา้ใจ
เน้ือหาได้ชัดเจนในเร่ือง ยาปลอม (Counterfeil Drugs) มีการน าเสนอรูปแบบของบทความ มี
องคป์ระกอบของการเขียนบทความครบ คือช่ือเร่ืองเป็นช่ือเร่ืองท่ีตรงประเด็นชดัเจนในเร่ืองท่ี
ตอ้งการน าเสนอ ในส่วนของความน า ผูเ้ขียน เขียนความน าโดยมีเน้ือหากล่าวถึงสินคา้ท่ีมี
คุณภาพดียอ่มมีราคาแพงและเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าใหผู้ป้ระกอบการผลิตสินคา้ปลอมหรือ
สินคา้เลียนแบบข้ึนมา เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต จึงท าให้สินคา้ปลอมหรือสินคา้เลียนแบบ
สามารถขายไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่หรือใกลเ้คียงกบัราคาสินคา้ตน้แบบ จากเหตุดงักล่าวสินคา้ท่ีมีราคา
แพงจึงไม่อาจสะท้อนถึงคุณภาพของสินค้านั้นๆ ได้เสมอไป  เน้ือเร่ือง จะอธิบายความถึง
ความหมายขอยาปลอม คือ ยาหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อจ าหน่ายโดยมุ่งหมายหลอกลวงหรือ
ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดในประเด็นของแหล่งก าเนิดยา หรือความมีประสิทธิภาพของยานั้นๆ  และ
เน้ือหาในส่วนของลกัษณะยาปลอม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ยาปลอมท่ีแทจ้ริง 
คือ ยาท่ีผูผ้ลิตตั้งใจผลิตข้ึนมาเลียนแบบยาตน้แบบแต่ไม่มีส่วนประกอบของตวัยาส าคญัเหมือน
ต ารายาตน้แบบ หรือมีตวัยาส าคญัในปริมาณท่ีต ่ากวา่ยาตน้แบบ เพื่อหวงัผลก าไรในทางการคา้ ท า
ให้ยาปลอมไม่มีคุณภาพในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยท่ีระบุไวใ้นสรรพคุณยา  ประเภทท่ี

สรุป 

เน้ือเร่ือง 

http://www.google.co.th/webhp
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สอง คือ ยาปลอมตามกฏหมายซ่ึงถือวา่ผิดกฏหมาย ไดแ้ก่ ยาท่ีผูผ้ลิตตั้งใจผลิตข้ึนมาให้มีสรรพคุณ
ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย แต่ไม่ได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย เช่น ยาท่ี
อนุญาตให้จ  าหน่ายในต่างประเทศหากน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยโดยมิไดรั้บอนุญาตก็จดัวา่
เป็นยาปลอม เป็นตน้ ในส่วนของ เป็นความสรุป ในประเด็นของการส่ือสารท าความเขา้ใจกบั
ผูบ้ริโภคใหต้ระหนกัถึงความรู้ในเร่ืองยาปลอมเพื่อคุณภาพในการรักษา  

 
จากบทความก่ึงวิชาการดังกล่าว พบว่าไม่ปรากฏช่ือคอลัมน์ มีช่ือบทความ ในด้าน

รูปแบบการน าเสนอมีเส้นกรอบคอลมัน์ชัดเจน ตวัหนังสือท่ีอยู่ในคอลมัน์ไม่มีช่องว่างระหว่าง
ตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์  เน้ือหาบทความมีองค์ประกอบครบ คือ ความน า เน้ือเร่ืองและสรุป  
ในดา้นช่ือผูน้ าเสนอระบุอยูใ่นส่วนทา้ยบทความ และในบทความมีรูปภาพประกอบ 

 
 จากการศึกษาขอ้มูลการจดัคอลมัน์ในเอกสาร “ใบมะกอก” ในส่วนท่ีสองจะพบรูปแบบ
ของบทความ ซ่ึงรูปแบบของบทความท่ีพบจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ บทความแสดงความคิดเห็น
และบทความก่ึงวิชาการ รูปแบบของบทความท่ีพบจะปรากฏช่ือบทความอยูด่า้นบนมีลกัษณะการ
ใชต้วัอกัษรสีเขม้ ตวัหนา หรือใชรู้ปแบบของตวัอกัษรท่ีแตกต่างจากตวัอกัษรท่ีอยูใ่นเน้ือความ และ
ปรากฏช่ือผูเ้ขียนอยูด่า้นล่างของทุกบทความ  
  บทความแสดงความคิดเห็นและบทความก่ึงวิชาการ จะพบในคอลมัน์มุมผูบ้ริหาร คน
เก่งชาวเภสัชฯ หรือไม่ปรากฏช่ือคอลมัน์  
  ลกัษณะการน าเสนอขอ้มูลของบทความทั้ง 2 ลกัษณะ จะปรากฏอยู่ในคอลมัน์มีเส้น
กรอบชดัเจน ตวัหนงัสือท่ีอยูใ่นคอลมัน์ไม่มีช่องวา่งระหวา่งตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์หรือถา้มี
ช่องวา่งก็นอ้ยมาก 

  ลกัษณะการเขียนบทความ พบวา่มีองคป์ระกอบของบทความครบคือ ส่วนของความน า 
เน้ือเร่ืองและบทสรุป 

 
4.2.3 บทร้อยกรอง 

   ก าชยั ทองหล่อ (2533 : 433) ให้ความหมาย บทร้อยกรอง คือ ค าประพนัธ์ ถอ้ยค า
ท่ีเรียบเรียงข้ึน โดยมีขอ้บงัคบั จ  ากดัค าและวรรคตอนใหรั้บสัมผสักนัไพเราะ ตามกฏเกณฑ์ท่ีไดว้าง
ไวใ้นฉนัทลกัษณ์ บทร้อยกรองแบ่งเป็น 7 ชนิด คือ โคลง ร่าย ลิลิต กลอน กาพย ์ฉนัท ์และกลบท 

   บทร้อยกรองท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” จะพบเพียง 3 ชนิด คือ กลอน โคลง 
และกาพย ์
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   กลอน คือ ลักษณะค าประพนัธ์ท่ีเรียบเรียงเข้าเป็นคณะ มีสัมผสัตามลักษณะ
บญัญติัเป็นชนิดๆ แต่ไม่บงัคบัเอกโทและครุลหุ 

 โคลง คือ ค าประพนัธ์ชนิดหน่ึง มีจ านวนค าในวรรคสัมผสัและบงัคบัเอกโทตาม
ต าราฉนัทลกัษณ์ 
     กาพย ์คือ ค าประพนัธ์ชนิดหน่ึงซ่ึงมีก าหนดคณะ พยางค์ และสัมผสั มีลกัษณะ
คลา้ยกบัฉนัท ์แต่ไม่นิยมครุลหุเหมือนกบัฉนัท ์
 

  ทั้งน้ีบทร้อยกรองท่ีพบในเอกสาร  “ใบมะกอก” จะพบในหนา้แรกของเอกสารอยู่
ในกรอบคอลมัน์ ใช้ตวัอกัษรแบบไทย   เช่น TH Charm of AU  ปรากฏในโอกาสวนัส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และประเพณีต่าง ๆ มีรูปภาพประกอบ และมีช่ือ
ผูป้ระพนัธ์อยูด่า้นล่างของบทร้อยกรองทุกบท  โดยรูปแบบบทร้อยกรองท่ีพบ คือ กลอนแปด โคลง
ส่ีสุภาพ และกาพยฉ์บงั 16 ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี  

 
 ตวัอยา่งท่ี 1   สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  

     สิริโสภาพณัณวดี  ส้ินพระชนม ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าพระบาทเภสัชฯ ศิลปากร ลกูพระพิฆเคณศรสืบสาย 
 ส านึกพระกรุณาธิคุณมิรู้คลาย น้อมถวายส่งเสดจ็สู่วิมาน 
  ขอพระวิญญาณเจ้าขวญัแก้ว งานเพริศแพร้วสถิตย์ ณ ทิพย์สถาน 
 เป็นม่ิงขวญัคุ้มภัยไทยช่ัวกาล โลกขนานขัตติยนารี “ส่ีแผ่นดิน” 
 

(ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 29 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2554) 
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 แผนผงักลอนแปด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทร้อยกรองดงักล่าว  เป็นค าประพนัธ์ประเภทกลอนแปด จ านวน 2 บท เน่ืองในวาระ
ท่ีสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี ท่ีส้ินพระชนม ์เม่ือวนัพุธท่ี 27 
กรกฎาคม 2554 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็น
ผูป้ระพนัธ์ 

 
 ตวัอยา่งท่ี 2 วนัปิยมหาราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เภสัชศิลปากรร่วมน้อม สดดีุ 
  แด่องค์ปิยมหาราชภูมี กษัตริย์เจ้า 
  พระปรีชาสร้างสยาม เจริญล า้สมยัแฮ 
  บารมีธปกเกล้า เหล่าราษฏร์ ศานต์เกษม 
 

 (ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 44 ประจ าเดือนตลุาคม 2555) 
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  แผนผงัโคลงส่ีสุภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 บทร้อยกรองดังกล่าว เป็นค าประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพจ านวน 1 บท เน่ืองใน 
วาระวนัปิยมหาราช วนัท่ี 23 ตุลาคม อาจารย์ประจ าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นผูป้ระพนัธ์ 

 
 ตวัอยา่งท่ี 3 วนัมาฆบูชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพญ็สิบห้าค า่เดือนสาม ยลแสงจันทร์งาม 
ยามมาฆฤกษ์เรืองศรี 
 โอวาทปาติโมกข์วจี ธรรมพาที 
ก าเนิดปฐมอรหันต์ 
 สงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปรวมกัน ทุกท่านเหล่าน้ัน 
พระพทุธองค์อปุฌาย์ 
 ครบจาตรุงค์สันนิบาตเวียนมา ตั้งจิตศรัทธา 
ท าดีละช่ัวจิตผ่องใส 
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 กราบพระเวียนเทียนสุขใจ แผ่เมตตาให้ 
แด่สรรพสัตว์ท้ังมวล 
 เภสัชศิลปากรเชิญชวน สร้างกศุลล้วน 
เพ่ือบูชาพทุธองค์   

(ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 37 ประจ าเดือนมีนาคม 2555) 
 

  แผนผงักาพยฉ์บงั 16 
 
 
 
 
 
 
 บทร้อยกรองดังกล่าว เป็นค าประพนัธ์ประเภทกาพยฉ์บงั 16 จ  านวน 6 บท เน่ืองใน 
วนัมาฆบูชา อาจารย์ประจ าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น
ผูป้ระพนัธ์  

 
 จากการศึกษารูปแบบของบทร้อยกรองท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” พบวา่ไม่ปรากฏ
ช่ือคอลมัน์ รูปแบบการน าเสนอมีเส้นกรอบคอลมัน์ชดัเจน ต าแหน่งของบทร้อยร้อยกรองจะวางอยู่
ในหนา้แรกของเอกสาร “ใบมะกอก” ลกัษณะตวัอกัษรท่ีปรากฏจะใชต้วัอกัษร TH Charm of AU 
ซ่ึงมีลกัษณะรูปแบบตวัอกัษรเป็นแบบไทย     จะพบในโอกาสวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และประเพณีต่าง ๆ  รูปแบบบทร้อยกรองท่ีพบมากท่ีสุด คือบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนแปด จ านวน 12 บทกลอน  รองลงมาคือโคลงส่ีสุภาพ และกาพยฉ์บงั 16  ซ่ึงพบอยา่ง
ละ 1 ค าประพนัธ์  ผูแ้ต่งบทร้อยกรองจะเป็นอาจารยใ์นคณะเภสัชศาสตร์ท่ีมีความสนใจและเป็น
ความสามารถเฉพาะบุคคล ทั้งน้ีรูปแบบและฉนัทลกัษณ์ของบทร้อยกรอง จะไม่ตรงตามกฏเกณฑ ์ 
 

4.2.4   เกร็ดความรู้ 

    พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2554: 142) ให้ความหมายของค า
วา่เกร็ด  หมายถึง ส่วนยอ่ยหรือส่วนเบ็ดเตล็ด ซ่ึงเป็นเร่ืองสนุกสนานหรือน่าสนใจท่ีเล่าหรือเขียน
ถึงเหตุการณ์สั้นๆ ตอนใดตอนหน่ึง  
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ความรู้ (2554: 243) หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือ
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ เช่น ความรู้เร่ืองประวติัศาสตร์, ส่ิงท่ีไดรั้บ
มาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั เช่น ความรู้เร่ืองสุขภาพ  

ดงันั้น เกร็ดความรู้ จึงหมายถึง ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ หรือประสบการณ์ ท่ี
น ามาถ่ายทอด ในรูปแบบของการพดู หรือการเขียนเป็นประเด็นขนาดสั้น ๆ 

 
รูปแบบเกร็ดความรู้ท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก”  จะมีลกัษณะการน าเสนอขอ้มูลใน

คอลัมน์มีเส้นกรอบชัดเจน มีช่ือเร่ืองโดยใช้ตัวอกัษรรูปแบบท่ีแตกต่าง หรือมีขนาดใหญ่กว่า
ตวัอกัษรท่ีอยูใ่นขอ้ความ ขอ้ความท่ีปรากฏจะมีลกัษณะขอ้ความสั้น ๆ และมีรูปภาพประกอบ   

 
ตวัอยา่งท่ี 1 สัญลกัษณ์ Rx 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ Rx 
หลายท่านคงเคยได้เห็นสัญลักษณ์นี้ตามร้านขายยาหรือตามคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ กันมาบ้างแล้ว บางคนอาจสงสัยว่าความหมายของสัญลักษณ์ท่ีแท้จริง
หมายความว่าอย่างไร วนันีเ้ราจะมาไขช้อข้องใจกันค่ะว่าสัญลกัษณ์ Rx คืออะไร 

Rx มาจากภาษาละตินว่า Recipe แปลว่า ขอให้ท่านท า (take thou) ซ่ึงเป็นค าภาษา
ละติน ท่ีใช้เป็นค าส่ังขึน้ต้นในใบส่ังยา และ เป็นค าสรรเสริญเทพ Jupiter ซ่ึงเป็นเทพผู้อภิบาล
ผู้ป่วย “ / ” ท่ีหางของตัว R เช่ือว่าเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงดวงตาเทพเจ้าโฮรัส (Horus) หรือเทพ
จูปิเตอร์ (Jupiter) ซ่ึงเป็นเทพเจ้าแห่งการบ าบัดโรคของโรมนั   

 

(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2552) 
 

จากขอ้มูลเกร็ดความรู้ เร่ืองสัญลกัษณ์ Rx พบวา่มีการน าเสนอในคอลมัน์ท่ีมีเส้นกรอบ
ชดัเจน มีช่ือเร่ืองและภาพประกอบเพื่อท าให้ผูอ่้านเห็นภาพและเขา้ใจเร่ืองท่ีน าเสนอไดช้ดัเจนข้ึน 
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ช่ือเร่ืองมีการใช้รูปแบบตัวอักษรท่ีแตกต่างมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรท่ีบรรยายในข้อความ 
ตวัหนงัสือท่ีอยู่ในคอลมัน์พบวา่ไม่มีช่องวา่งระหว่างตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์ในดา้นซ้านและ
ดา้นขวา เน้ือความจะใชรู้ปแบบตวัอกัษร Cordia New ขนาด 12 พอยต ์  

 
ตวัอยา่งท่ี 2 สัญลกัษณ์ Rx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้วยตรวงยา (Conical measure) 
เป็นภาชนะท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี บริเวณปากภาชนะจะบากเป็นร่องเพ่ือให้เท

สารเคมีท่ีเป็นของเหลวออกมาได้สะดวกและด้านข้างมีขีดเคร่ืองหมายบอกปริมาตรของเหลวท่ี
บรรจุอยู่ด้วย 

ภาชนะเหล่านีอ้าจท าด้วยพลาสติก แก้ว หรือโบโรซิลิเกด (borosilicate) ถ้วยตวงยา 
(Measuring cups) ส าหรับผู้ ป่วยนิยมท าด้วยพลาสติก เพราะแตกเสียหายยาก ส่วนท่ีท าด้วยแก้ว
หรือโบโรซิลิเกตมกัใช้ในห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม 

 

(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 6 ประจ าเดือนกรกฎาคม2552) 
 

จากข้อมูลเกร็ดความรู้ ท่ีน าเสนอในเอกสาร“ใบมะกอก” ถ้วยตรวงยา (Conical 
measure) พบวา่มีการน าเสนอในคอลมัน์ท่ีมีเส้นกรอบชดัเจน มีช่ือเร่ืองและภาพประกอบเพื่อท าให้
ผูอ่้านเห็นภาพและเขา้ใจเร่ืองท่ีน าเสนอไดช้ดัเจนข้ึน ช่ือเร่ืองมีการใช้รูปแบบตวัอกัษรท่ีมีขนาด
ใหญ่และใช้สีเขม้และขีดเส้นใตเ้พื่อเป็นการเน้นค าให้เกิดความแตกต่างกบัตวัอกัษรท่ีบรรยายใน
ขอ้ความ ตวัหนงัสือท่ีอยูใ่นคอลมัน์พบวา่ไม่มีช่องวา่งระหวา่งตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์ในดา้น
ซา้นและขวา เน้ือความจะใชรู้ปแบบตวัอกัษร Cordia New ขนาด 12 พอยต ์  
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 จากการศึกษารูปแบบของเกร็ดความรู้ท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” พบวา่ไม่ปรากฏช่ือ
คอลมัน์ รูปแบบการน าเสนอมีเส้นกรอบคอลมัน์ชดัเจน ต าแหน่งของของเกร็ดความรู้จะวางอยูใ่น
หน้าแรกหรือหน้าท่ีสองดา้นล่างของเอกสาร “ใบมะกอก”  มีช่ือเร่ือง โดยใช้รูปแบบตวัอกัษรท่ีมี
ความแตกต่างหรือมีขนาดใหญ่ หรือใชสี้เขม้ขีดเส้นใต ้เพื่อเป็นการเนน้ค าให้เกิดความแตกต่างกบั
ตวัอกัษรท่ีบรรยายในขอ้ความ รูปแบบตวัอกัษรท่ีอยูใ่นคอลมัน์ จะใชรู้ปแบบ Cordia New ขนาด 
12 พอยต ์ การจดัวางตวัหนงัสือพบวา่ไม่มีช่องวา่งระหวา่งตวัหนงัสือกบักรอบคอลมัน์ในดา้นซ้าย
และดา้นขวา การน าเสนอขอ้มูลจะมีลกัษณะแบบสั้น มีรูปภาพประกอบท าให้ผูอ่้านเห็นภาพและท า
ให้เข้าใจเน้ือหาท่ีน าเสนอได้ชัดเจนยิ่งข้ึน เกร็ดความรู้ท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” พบขอ้มูล
ทั้งหมด จ านวน 12 เร่ือง     
 

 ทั้งน้ีจากการศึกษารูปแบบงานเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก” พบวา่รูปแบบท่ีปรากฏจะ
พบการออกแบบกระดาษท่ีมีหัวกระดาษและท้ายกระดาษชัดเจนทุกฉบบั  มีการจดัคอลมัน์ท่ีมี
รูปแบบของข่าว บทความ บทร้อยกรองและเกร็ดความรู้ ดา้นรูปแบบของตวัอกัษรสีและรูปภาพ   
พบว่ามีการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตวัอกัษรเป็นสีเขม้อยู่บนพื้นสีอ่อน มีรูปภาพ
ประกอบเป็นรูปบุคคลและรูปกิจกรรม ช่วงท่ี 2 ตวัอกัษรสีอ่อนอยูบ่นพื้นสีเขม้ รูปภาพประกอบจะ
เป็นรูปบุคคล รูปกิจกรรม รูปเลขาคณิต และรูปการ์ตูน ขนาดเอกสารจะเป็นกระดาษ เอ 4 จ านวน 
2-4 หน้า ซ่ึงการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวประกอบกับการศึกษาความรู้เก่ียวกับรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ในบทท่ี 2 ดา้นรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์พบวา่รูปแบบงานเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก” 
มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัรูปแบบส่ือส่ิงพิพมป์ระเภทจดหมายข่าว มากท่ีสุด ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

รูปแบบงานเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก” กบัส่ือส่ิงพมิพ์ประเภทจดหมายข่าว 
 

เอกสาร “ใบมะกอก” จดหมายข่าว 
1. รูปแบบกระดาษ มีหวักระดาษและทา้ย
กระดาษ ชดัเจน 

1. รูปแบบกระดาษ มีหวักระดาษและทา้ย
กระดาษ ชดัเจน 

2. การน าเสนอเน้ือหา จดัแบ่งเป็นคอลมัน์ 
เน้ือความท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” คือ 
ข่าว บทความ บทร้อยกรอง และเกร็ดความรู้ 

2. การน าเสนอเน้ือหา จดัแบ่งเป็นคอลมัน์  
เน้ือความท่ีปรากฏในจดหมายข่าว  ไดแ้ก่ ข่าว  
บทความ ขอ้เขียนอ่ืนๆ 

3. ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร 
รูปแบบตวัอกัษรภาษาไทยท่ี จะใชข้นาด 10-14
พอยท ์ส่วนภาษาองักฤษใชข้นาด 10 พอยท ์

3. ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร 
รูปแบบตวัอกัษรภาษาไทย ส่วนท่ีเป็นขอ้ความ 
จะใชข้นาด 14-18 พอยท ์ส่วนภาษาองักฤษ 
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เอกสาร “ใบมะกอก” จดหมายข่าว 
นิยมใชข้นาด 10-14 พอยท ์

4. ขนาด 2-4 หนา้ 4.  ขนาด 4-8 หนา้ 
5. พิมพด์ว้ยหมึกส่ีสี  
 

5. พิมพด์ว้ยหมึกสีเดียว 
ตวัอกัษรสีอ่อนบนพื้นสีเขม้ 

 
  จากตารางขา้งตน้ พบวา่ลกัษณะของเอกสาร “ใบมะกอก” มีลกัษณะท่ีเป็นไปตามรูปแบบ
ของส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทจดหมายข่าว ท่ีมีความสอดคลอ้งอยา่งชดัเจน คือ   

1. มีการก าหนดรูปแบบหวักระดาษและทา้ยกระดาษชดัเจนทุกฉบบั โดยรูปแบบดงักล่าว 
ส่ือให้ทราบวา่เอกสาร “ใบมะกอก” เป็นเอกสารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใช้
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ    

2. การน าเสนอเน้ือหาจดัเป็นคอลมัน์ มีเส้นกรอบคอลมัน์ชดัเจน ในรูปแบบของข่าว  
บทความ บทร้อยกรองและเกร็ดความรู้  
 

 ทั้งน้ีจากตางรางยงัพบขอ้มูลของเอกสาร “ใบมะกอก” ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
1. ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร พบวา่การออกแบบเอกสารไม่ไดย้ดึตามหลกัการออกแบบ 

การพิมพ ์ คือตวัอกัษรมีขนาดเล็กมาก คือ ใชต้วัอกัษรภาษาไทยขนาด 14 พอยท ์ส่วนภาษาองักฤษ
ใช้ขนาด 10 พอยท์ และไม่มีพื้นท่ีว่างระหว่างตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวา 
หรือถา้มีพื้นท่ีวา่งก็นอ้ยมาก ซ่ึงท าใหเ้อกสารไม่น่าสนใจ และอ่านยาก   

2. ขนาดกระดาษท่ีน าเสนอขอ้มูล จะมีขนาดเป็นเอกสารเอ 4 จ  านวน 2 – 4 หนา้  
3. การจดัพิมพเ์อกสารจดัพิมพด์ว้ยหมึกส่ีสี เพื่อความชดัเจน สวยงาม น่าสนใจ ตามสมยั   

 

  จากขอ้มูลการศึกษารูปแบบงานเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก” ดงัขอ้มูลท่ีน าเสนอ พบว่า
การด าเนินงานของเอกสาร “ใบมะกอก”  ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ จทั  าข้ึนเพื่อเป็นการเผยแพร่ “ข่าว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร” นั้น ผูศึ้กษาจึงเห็นวา่เอกสาร “ใบมะกอก”  ใชรู้ปแบบของ
ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทจดหมายข่าว   
 ทั้งน้ีการด าเนินงานของเอกสาร “ใบมะกอก”  ควรคงไวใ้นด้านรูปแบบของหัวกระดาษ 
และทา้ยกระดาษ ดา้นท่ีตอ้งมีการปรับเพื่อให้เกิดความชดัเจนและน่าสนใจคือ การจดัวางคอลมัน์
ควรเพิ่มพื้นท่ีวา่งระหวา่งตวัอกัษรกบักรอบคอลมัน์ การใชสี้ของตวัอกัษรกบัสีพื้นควรใชต้วัอกัษร
สีเขม้และพื้นท่ีอ่อนตามหลกัการใชสี้ และดา้นสุดทา้ยควรปรับการน าเสนอขอ้มูลโดยใช้รูปแบบ
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การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว สามารถ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารไดท้นัที และมีความน่าสนใจ ขอ้มูลท่ีน าเสนอมีการเคล่ือนไหวน่าติดตาม 
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บทที ่5 

การวเิคราะห์เนือ้หาในเอกสาร “ใบมะกอก” 
 
 ตามท่ีผูศึ้กษา ได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบงานเขียนสารในเอกสาร “ใบมะกอก”  พบว่า
รูปแบบของเอกสาร “ใบมะกอก” มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทจดหมายข่าว  
ดงัปรากฏในรูปแบบของการออกแบบหัวกระดาษและทา้ยกระดาษ คอลมัน์ท่ีมีรูปแบบของข่าว 
บทความ บทร้อยกรองและเกร็ดความรู้ ตวัอกัษร สี และรูปภาพ  
 ในบทน้ีผูศึ้กษาจะไดศึ้กษาในส่วนของเน้ือหาเอกสาร “ใบมะกอก”  มี 2 ประเด็น คือ  
1) เน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก”  และ 2) ด้านเน้ือหากับความสัมพันธ์ในด้าน
ความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
 
5.1   เนือ้หาทีป่รากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” 
 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2554: 596) ให้ความหมายของค าว่า
เน้ือหา คือ ใจความส าคญั ขอ้ความส าคญั สาระส าคญั  
  ดงันั้นเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” คือ ขอ้ความท่ีปรากฏในข่าว บทความ 
บทร้อยกรอง  และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ  โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 4 กลุ่ม คือ นโยบายผูบ้ริหาร การบริหาร
จดัการหลกัสูตร  กิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการ และการเชิดชูเกียรติ 
  

5.1.1  นโยบายผู้บริหาร 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2554 : 607) ใหค้วามหมายของค า 

วา่นโยบาย คือ หลกัและวธีิปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวด าเนินการ 
    ผูบ้ริหาร (2554 : 784)  คือ บุคคล ผูท่ี้ด าเนินการ จดัการ หรือผูป้ฏิบติัหน้าท่ีใน
ระดบันโยบายของหน่วยงาน 
  ทั้งน้ีผูบ้ริหารคณะเภสัชศาสตร์ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าดว้ยส่วน
งานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2559 ส่วนท่ี 3 ขอ้ 13 วรรค
ส่ี กล่าวถึง หวัหนา้ส่วนงาน เรียกวา่ “คณบดี” เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของคณะและ
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จะให้มีรองคณบดีหรือผู ้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้ งรองคณบดีและผูช่้วยคณบดี ท าหน้าท่ีและ
รับผดิชอบตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
  ดงันั้น นโยบายผูบ้ริหารคณะเภสัชศาสตร์ คือ  หลกัการและวิธีปฏิบติัท่ีถือเป็น
แนวทางด าเนินการของผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย คณบดี รองคณบดีและผูช่้วยคณบดี  
   ทั้งน้ีนโยบายผูบ้ริหารท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก”  พบเน้ือหาเป็น 3 กลุ่มคือ
แผนการด าเนินงาน  ขั้นตอนการด าเนินงาน และการายงานผลการด าเนินงาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
  ตวัอยา่งท่ี 1   
 

มมุผู้บริหาร 
... 
   นอกจากนีใ้นส่วนของฝ่ายวิชาการ ยงัมีอีกหลายโครงการท่ีได้วางแผน
ด าเนินการในงบประมาณ 2554 นี ้ เร่ิมจากการปรับปรุงหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ.2552 ท่ีได้เร่ิมด าเนินการไปบ้างแล้ว โดยมีผู้แทนจากทุกภาควิชาร่วมแรงร่วมใจ
ในการปรับปรุงรายวิชาของหลกัสูตร เพ่ือให้นักศึกษาของเราได้มีหลกัสูตรท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติย่ิงขึน้ โครงการท่ีสองเป็นการส ารวจ
ความพึงพอใจของนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงจะส าเร็จในเดือนมีนาคมนี ้ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนพฤษภาคม และโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือให้
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนและการน าเสนอ
ผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
... 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พัฒนาการเรียนการสอน) 
  (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 24  กมุภาพันธ์ 2554) 

 

 จากข้อมูลดังกล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงนโยบายผูบ้ริหาร ในขั้นตอนการวางแผนการ
ด าเนินงาน  คือ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พฒันาการเรียนการสอน) มีนโยบายการบริหารงานดา้น
งานวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์  ในเร่ืองของการปรับปรุงหลักสูตร การจัดโครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มพูนทกัษะใน
การเรียนและการน าเสนอผลงานวชิาการเป็นภาษาองักฤษ 
 
 ตวัอยา่งท่ี 2   

 

มมุผู้บริหาร 
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... 
 เป็นท่ีทราบกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้มีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารชุดใหม่หลงัการเกษียณอายรุาชการและครบวาระการด ารง
ต าแหน่งคณบดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.สินธ์ุชัย  แก้วกิติชัย ตั้งแต่วนัท่ี 2 พ.ย.2551 
และพวกเรายงัได้สูญเสียบุคลากรคนท่ีส าคัญท่านหน่ึงของคณะวิชา คือ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์วีระ  กสานติกลุ ซ่ึงได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเม่ือวนัท่ี 13 พ.ย.2551 ยงัความ
อาลยัแก่ครอบครัว ญาติมิตร และเพ่ือนร่วมงานของท่านเป็นท่ีย่ิง  
  ช่วงเปิดเทอมปลาย นอกจากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ภารกิจ
เบือ้งต้นของฝ่ายบริหาร คือ ต้องจัดท าค าส่ังคณะกรรมการชุดต่างๆ แจ้งเวียนออกมา
เป็นระยะ เพราะต้องมีการทบทวนเปล่ียนแปลงคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติราชการต่อเน่ืองโดยไม่ติดขัดและถกูต้องตามระเบียบราชการ รวมท้ังระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวข้องกบัการจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหลาย และสถานการณ์ด้านการเงินของคณะ
วิชา หัวหน้าภาควิชาท้ังหมายคงพอจะเห็นแล้วว่ากรรมการท่ีต้องเป็นโดยต าแหน่ง
มากน้อยแค่ไหน ไม่นับกรรมการท่ีต้องการตัวแทนจากภาควิชาและอ่ืนๆ 
   งานเร่งด่วนท่ีได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์เป็นอย่างดี เพราะจะมี
ผลกระทบต่อการรับนักศึกษา ได้แก่ การปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาเภสัชศาสตร
บัณฑิต 6 ปี ให้ทันในปีการศึกษา 2552 ซ่ึงยงัต้องฝ่าด่านอีกหลายขั้นตอน ฝ่าย
บัณฑิตศึกษากเ็ร่งตามงานในการปรับปรุงและการประเมินหลกัสูตรต่างๆ ฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพกเ็ตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส าหรับหลกัสูตร 6 ปี และเตรียมการ
ส าหรับหลกัสูตร 6 ปี เช่นกัน นอกจากนีค้ณะฯ ยงัได้ร่วมกันด าเนินการจัดสอบ 
Direct admission จนส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี และอยู่ในขั้นตอนสอบสัมภาณ์ซ่ึงต้อง
อาศันก าลงัของคณาจารย์อีกมากเพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
... 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 (ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1  กมุภาพันธ์ 2552) 

 
  จากข้อมูลดังกล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงนโยบายผูบ้ริหาร คือ นโยบายคณบดี ในด้าน
ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ ในฐานะท่ีคณบดีเพิ่งไดรั้บต าแหน่งต่อจากคณบดีท่านก่อน คือ การจดัท า
ค าสั่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานต่อเน่ือง งานการปรับปรุงหลกัสูตรและงานการ
จดัสอบรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ Direct admission 
 
  ตวัอยา่งท่ี 3   

 

มมุผู้บริหาร 
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... 
   วนัอาทิตย์ท่ี 12 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโรงงานต้นแบบผลิตวคัซีนไข้หวดัใหญ่ ซ่ึง
เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร โดยได้รับทุนสนับสนนุจากองค์การอนามยัโลก (WHO) และมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือพัฒนาการผลิตวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่ขึน้ใช้เองภายในประเทศ ในขั้นการ
ทดลองทางคลินิก เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับโรงงานผลิตวคัซีนในระดับอุตสาหกรรมท่ี
องค์การเภสัชกรรมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในวงเงิน 1,400 ล้าน
บาท ท่ีก าลงัจัดสร้างในพืน้ท่ีจังหวดัสระบุรี แต่เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ
ไข้หวดัสายพันธ์ุใหม่ 2009 ท่ัวโลก ท าให้โรงงานแห่งนีเ้ป็นความหวงัในการเพ่ิมก าลงั
การผลิตวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ในกรณีท่ีอาจเกิดการระบาดรุนแรง
มากขึน้ในอนาคต และหากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ กส็ามารถผลิต
วคัซีนพร้อมใช้งานได้ภายในปลายปีนี ้
 
 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 (ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 6  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2552) 

 

 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงนโยบายผูบ้ริหารดา้นการรายงานผลการด าเนินงาน 
คือ การเปิดโรงงานตน้แบบผลิตวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ในวนัอาทิตยท่ี์ 12 กรกฎาคม 2552 โดยท่าน
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงโรงงานดงักล่าวเป็นความร่วมมือระหวา่งองคก์ารเภสัชกรรมและคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการผลิตวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ข้ึนใชเ้องภายในประเทศ 
  
  จากการศึกษา พบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” ดา้นนโยบายผูบ้ริหาร จะ
น าเสนอเน้ือหาในดา้นของแผนการด าเนินงาน  ขั้นตอนการด าเนินงาน และการรายงานผลการ ทั้งน้ี 
เน้ือหาท่ีปรากฏจะพบในบทความท่ีมุ่งแสดงความคิดเห็น พบในคอลมัน์ “มุมผูบ้ริหาร” 
 

5.1.2  การบริหารจัดการหลกัสูตร 
 ดว้ยความส าคญัตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ส าหรับการผลิตบณัฑิตระดบัอุดมศึกษาให้เหมาะสม  ไดมี้การก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรเพื่อรองรับการบริหารจดัการหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างตามจุดเด่น
ของสาขาวิชาการและวิชีพต่าง ๆ  ตลอดจนการตอบสนองการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพสอดคลอ้ง
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กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความกา้วหน้าของศาสตร์และ
เทคโนโลย ีรวมทั้งบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไป  
   กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรประกอบดว้ย 

1) อาจารยป์ระจ า  
2) ปรัชญาและวตัถุประสงค ์
3) ระบบการจดัการศึกษา  
4) การคิดหน่วยกิต  
5) จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
6) โครงสร้างหลกัสูตร  
7) จ านวนคุณวฒิุและคุณสมบติัของอาจารย ์
8) คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน 
9) การลงทะเบียน 
10) เกณฑก์ารวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
11) ช่ือปริญญา 
12) การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
13) การพฒันาหลกัสูตร 

 
  จากขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามท่ีน าเสนอ พบว่าเอกสาร “ใบมะกอก”  
มีเน้ือหาในการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 4 ดา้น คือ 1) จ านวนคุณวฒิุและคุณสมบติัของ
อาจารย ์2) คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน 3) เกณฑก์ารวดัผลและการส าเร็จการศึกษา และ 4) การประกนั
คุณภาพของหลกัสูตร 
 

1) จ านวนคุณวฒิุและคุณสมบติัของอาจารย ์ 
คุณวฒิุและคุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ  จะ 

ก าหนดในไวคุ้ณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผูส้อน โดยมีข้อก าหนดว่าอาจารย์ทุกคนจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก” พบขอ้มูลท่ีน าเสนอ ดงัตวัอยา่ง                    
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   ตวัอยา่งท่ี 1 
... 
 จุดเด่นของภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมชุมชน เภสัชเคมี เภสัชเวท 
เทคโนโลยีเภสัชกรรมและสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพอยู่ ท่ีงานวิจัย โดยองค์ 
ประกอบท่ี 4 วิจัยได้รับการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก ส่วนภาควิชาเภสัชกรรม  
มีจุดเด่นท่ีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยในองค์ประกอบท่ี 5 ได้รับการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาและภาควิชาเภสัชเคมี มีผลการ
ประเมินในองค์ประกอบท่ี 9 ระบบกลไลการประเมินคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก 
นอกจากนี้ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมยังมีจุดเด่นคือการท่ีภาควิชามีคณาจารย์ท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอกถึง 100% และมีอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ประมาณ
ร้อยละ 60% ขณะท่ีภาควิชาเภสัชเคมีมีระบบการจัดเกบ็ข้อมลูท่ีดีถือว่าเป็นแนวปฏิบัติ
ท่ีน่าสนใจ ส่วนส านักงานเลขานุการคณะ มีจุดเด่นเร่ืองระบบการจัดเกบ็และน าเสนอ
เอกสารประกอบการประเมินท่ีกรรมการเห็นว่าสืบค้น ติดตามได้ง่าย...  
 

(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 5  ประจ าเดือนมิถนุายน 2552) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นจ านวนคุณวุฒิและ
คุณสมบติัของอาจารย ์  คือ อาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร มีคุณวฒิุปริญญาเอก 100% และมีอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยป์ระมาณ 
ร้อยละ 60% ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นท่ีมีความส าคญัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
 

 ตวัอยา่งท่ี 2 
 

ภก.รศ.ดร.มนัส  พงศ์ชัยเดชา รับรางวลั The Best Poster Presentation 
 ภก.รศ.ดร.มนัส  พงศ์ชัยเดชา อาจารย์ประจ าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมส่งผล
งานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation และได้รับรางวลั The Best Poster 
Presentation Award  จากงานวิจัยเร่ือง “RELATIONSHIP BETWEEN CYP3A5 
GENOTYPES. SERUM CARBAMZEPINE CONCENTRATIONS AND 
CLEARANCES IN THAI EPILEPTIC PATIENS” โดยมีนักวิจัยในภาคพืน้เอเซียส่ง
ผลงานเข้าร่วมแสดง ระหว่างวนัท่ี 14-16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 

(ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 35  ประจ าเดือนมกราคม  2555) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นจ านวนคุณวุฒิและ
คุณสมบติัของอาจารย ์  คือ อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ ท างานวจิยัและไปน าเสนอผลงานในการ
ประชุมระดบันานาชาติ 
 
 จากขอ้มูลการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นจ านวนคุณวุฒิและคุณสมบติัของอาจารย์
พบว่าคณะเภสัชศาสตร์มีอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเหมาะสมสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด รวมถึงมีผลงานวจิยัเป็นท่ียอมรับในระดบัสูง   
 

2) คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จ 

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน เน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก” 
พบขอ้มูลท่ีน าเสนอ ดงัตวัอยา่ง         

  

 ตวัอยา่งท่ี 1 
 

รับสมคัรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (ช่วงท่ี 2) วนัท่ี 5 มกราคม – 5 มีนาคม 2552 ดูราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pharm.su.ac.th 
 

(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1  ประจ าเดือนกมุภาพันธ์  2552) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นคุณสมบติัของผู ้
เขา้เรียน คือ คณะเภสัชศาสตร์มีการก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาทุกคน ดว้ยวธีิการสอบคดัเลือก
และมีการก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้เขา้สอบดว้ยทุกคร้ัง ตามรายละเอียดใน  www.pharm.su.ac.th 
 

3) เกณฑก์ารวดัผลและการส าเร็จการศึกษา  
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มีการก าหนดเกณฑก์าร 

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์จะต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม เน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก” พบขอ้มูลท่ีน าเสนอ ดงัตวัอยา่ง                    
 
 
 

http://www.pharm.su.ac.th/
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 ตวัอยา่งท่ี 1    
 บัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอแสดงความยินดีกบับัณฑิตเภสัช
ศาสตร์ รุ่นท่ี 20 ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เม่ือวนัจันทร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ศิลปวฒันธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ 
นครปฐม โดยบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ ปริญญาบัณฑิต 198 
คน ปริญญามหาบัณฑิต 21 คน และปริญญาดษุฎีบัณฑิต 3 คน... 
 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 17 ประจ าเดือนกรกฎาคม  2553) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการส าเร็จ
การศึกษา ของบณัฑิตคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีบณัฑิตท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร คือ 
ปริญญาบณัฑิต จ านวน 198 คน ปริญญามหาบณัฑิต จ านวน 21 คน และปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
จ านวน 3 คน 
 
 ตวัอยา่งท่ี 2 

 

บัณฑิตเภสัชฯ รุ่นท่ี 21 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉลยุผ่านถึง 95.42%  
  ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คร้ังท่ี 1/2554 ตามประกาศสภา
เภสัชกรรม ปรากฏว่านักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สอบผ่าน คิดเป็น 
95.42% จากผู้ เข้าสอบท้ังหมด 153 คนโดยมีจ านวนบัณฑิตเภสัชศาสตร์เข้าสอบจาก 
14 มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน 
... 

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 26  ประจ าเดือนเมษายน  2554) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการส าเร็จ
การศึกษา ของบณัฑิตคณะเภสัชศาสตร์ท่ีสอบผา่นใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม คิดเป็น 95.42% 
จากผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 153 คนเป็นอนัดบัท่ี 1  จากคณะเภสัชศาสตร์ของ 14 มหาวทิยาลยัทัว่ปรเทศ   
 
 จากขอ้มูลการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการส าเร็จการศึกษา พบวา่คณะเภสัชศาสตร์
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพจากจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาและสอบผา่นใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมใน
ระดบัสูง   
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4) การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร จะมีองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพ 

อยา่งนอ้ย 6 ดา้น คือ การก ากบัมาตรฐาน, บณัฑิต, นกัศึกษา, อาจารย,์ หลกัสูตรการเรียนการสอน 
การประเมินผูเ้รียน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ เน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก” พบขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
ดงัตวัอยา่ง                    
 
 ตวัอยา่งท่ี 1 

 

คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการประเมินผลงานวิจัยจาก สกว.ในระดับดีมาก 
   เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 2553 ท่ีผ่านมา  ส านักงานกองทุนสนับสนนุ
การวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของสถาบันอดุมศึกษาในประเทศไทย ปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่ง
ข้อมลูผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.2550-2551 เพ่ือรับการประเมิน 
โดยมีบทความวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 102 บทความ ได้รับผลการ
ประเมิน (rating) ในระดับ 4 (ดีมาก) จากเกณฑ์ 5 ระดับ 
 ผลการประเมินชีใ้ห้เห็นว่า คณะเภสัชศาสตร์มีผลงานวิจัยดีมากในเชิงปริมาณ
และดีเย่ียมในเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจาก impactt factor ซ่ึงการตีพิพม์เผยแพร่
ผลงานส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 60) เป็นการตีพิพม์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมลู Science Citation Index (ของ ISI) ท้ังนีจ้ านวนผลงานวิจัย
ต่อจ านวนอาจารย์ยงัอยู่เพียงระดบั 3 (ดี) ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของคณะเภสัชศาสตร์
ท้ังหมดเพียงเลก็น้อย  

 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 17  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2553) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร ส่วนของการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตร คือ คณะเภสัชศาสตร์จะตอ้งมีผลงานการ
วจิยัในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อจ านวนอาจารยใ์นคณะเภสัชศาสตร์ จากขอ้มูลพบวา่ผลงานวจิยั
ของคณะเภสัชศาสตร์ มีคุณภาพในระดบัดีและมีจ านวนค่าเฉล่ียต่อจ านวนอาจารยอ์ยูใ่นระดบัดี 
 
 ตวัอยา่งท่ี 2 

 

  นายบรรพต  กลุวิสุทธ์ิ  นางอัจฉรา มนต์แก้ว นางสาววรพิน  แก้วเกต ุ และ
นายอมรเทพ  อยู่สวสัด์ิ เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุน
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัปีท่ี 1 คร้ังท่ี 3 หัวข้อ “ปัญหาและการ



100 

 

ด าเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมสวสัด์ิ สุวรรณนที คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2553 

 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 12  ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2553) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าว มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร ส่วนของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ คือ คณะเภสัชศาสตร์ จดัส่งบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ไปเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรสาย
สนบัสนุนระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั หวัขอ้ “ปัญหาและการด าเนินงานของงานประกนั
คุณภาพการศึกษา” เพื่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการน าความรู้ท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
 จากขอ้มูลการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรพบวา่คณะ
เภสัชศาสตร์ มีการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตร ในดา้นผลงานการวจิยัในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อ
จ านวนอาจารยใ์นคณะเภสัชศาสตร์อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน และมีการสนบัสนุนการเรียนรู้ให้
บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ไปเขา้ร่วมอบรมความรู้ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาเพื่อน าความรู้กลบัมาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
 จากการศึกษา พบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” ดา้นการบริหารจดัการ
หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีเน้ือหาในการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 4 
ดา้น คือ  

1. จ านวนคุณวฒิุและคุณสมบติัของอาจารย ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
มีเหมาะสมสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด รวมถึงมีผลงานวจิยัเป็นท่ียอมรับในระดบัสูง   

2. คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน พบวา่คณะเภสัชศาสตร์มีการก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา 
ทุกคน ดว้ยวธีิการสอบคดัเลือกและมีการก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้เขา้สอบดว้ยทุกคร้ัง   

3. เกณฑก์ารวดัผลและการส าเร็จการศึกษา พบวา่คณะเภสัชศาสตร์มีการก าหนด 
เกณฑก์ารวดัผลการส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร และคณะเภสัชศาสตร์ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพจาก
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาและผลการสอบผา่นใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมในระดบัสูง   

4. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร  พบวา่คณะเภสัชศาสตร์ มีการก ากบัมาตรฐาน 
หลกัสูตร ในดา้นผลงานการวจิยัในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อจ านวนอาจารยใ์นคณะเภสัชศาสตร์ 
และมีการสนบัสนุนการเรียนรู้ใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ไปเขา้



101 

 

ร่วมอบรมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อน าความรู้กลบัมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
  5.1.3  กจิกรรมทีค่ณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการ 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554 : 128) ใหค้วามหมายของ 
ค า “กิจกรรม”   คือ การท่ีผูเ้รียนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อการเรียนรู้ 

 ดงันั้นกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคณะเภสัช 
ศาสตร์จดัข้ึนเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยลกัษณะกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
จดัข้ึนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใน และกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายนอก  
 
   5.1.3.1  กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในคณะเภสัชศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดั
ภายในสถานท่ีความรับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ เช่น ห้องประโชติ เปล่งวิทยา, ห้องจ าลอง  
สุวคนธ์ หอ้ง 110-111 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตวัอยา่งท่ี 1 
    

โครงการสัมมนาการใช้เคร่ืองทดสอบ Dissolution 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดโครงการสัมมนาการใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองการใช้เคร่ืองทดสอบ Dissolution ซ่ึงเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้วดั
การละลายของเมด็ยา โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอนในการท างาน
ของเคร่ืองรวมท้ังการดูแลรักษาเคร่ืองมือโดยได้รับเกียรติจาก คณุเอนก เวชพันธ์ุ จาก
บริษทั Water Doctor เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์ ช้ัน 4 อาคารน าร่อง 
ศูนย์ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์และสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2553 
 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 15 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2553) 
 

 จากเน้ือหาดังกล่าวพบว่า เป็นการน าเสนอข้อมูลเน้ือหาการจัดกิจกรรมท่ีคณะ 
เภสัชศาสตร์ด าเนินงานภายในคณะ ส่วนของการจดักิจกรรม อบรมให้ความรู้ให้กบับุคลากรภายใน
หน่วยงาน โดยมีวทิยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองของการใชเ้คร่ืองทดสอบ Dissolution ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
ท่ีใชว้ดัการละลายของเมด็ยา 
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 ตวัอยา่งท่ี 2 
    

ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Drug Information System) 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เภสัชกรรมคลินิกคร้ังทื 11/2553  ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical 
Drug Information System) เพ่ือฝึกอบรมเภสัชกรให้มีความรู้พืน้ฐานในการสืบค้น 
ประเมิน และทักษะในการให้บริการ พร้อมท้ังมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางเภสัชกรรมคลินิกให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 26-30 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมจ าลอง สุวคนธ์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 14 ประจ าเดือนเมษายน 2553) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบว่า เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหากิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินงานภายในคณะ ส่วนของการจดักิจกรรม อบรมใหค้วามรู้ให้แก่เภสัชกรผูส้นใจ ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเภสัชกรรมคลินิกคร้ังท่ี 11/2553  ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก 
(Clinical Drug Information System) เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้มีความรู้พื้นฐานในการสืบคน้ 
ประเมิน และทกัษะในการให้บริการ พร้อมทั้งมีแนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศทางเภสัช
กรรมคลินิกใหต้อบสนองต่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

 ตวัอยา่งท่ี 3 
    

ความรู้เร่ืองยาและการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น ระยะท่ี 2 และ 3 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดโครงการบริการวิชาการเร่ือง 
ความรู้เร่ืองยาและการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น ระยะท่ี 2 และ 3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรู้และความเข้าใจในการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเบือ้งต้นอย่างถกูต้อง และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวนั... 
 ส่วนโครงการฯ ระยะท่ี 3 เป็นการให้ความรู้แก่ครู อาจารย์และนักเรียน
ในจังหวดันครปฐมและจังหวดัใกล้เคียง ซ่ึงให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาให้ถกูต้องและ
เหมาะสม ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับโรคเบาหวานและโรคมะเร็ง และการจัดการกับ
ความเครียด โดย ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์  เจริญธีรบูรณ์ ภญ.อ.ดร.อินทิรา  กาญจนพิบูลย์ 
ภญ.อ.ดร.กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และ ดร.จิตรา ดษุฎี ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
ผู้บรรยาย ณ ห้องชลอ โสฬสจินดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือวนัท่ี 
18 มิถนุายน 2553 

   (ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 17 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2553) 
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 จากเน้ือหาดงักล่าวพบว่า เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหากิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินงานภายในคณะ ส่วนของการจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการบริการวิชาการเร่ือง 
ความรู้เร่ืองยาและการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ การให้ความรู้แก่ครู อาจารยแ์ละนักเรียนในจงัหวดั
นครปฐมและจงัหวดัใกล้เคียง มีเน้ือหาเร่ืองการใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสม ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัโรคเบาหวานและโรคมะเร็ง และการจดัการกบัความเครียด วทิยากรใหค้วามรู้ประกอบดว้ย
จากอาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และอาจารยจ์ากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 ตวัอยา่งท่ี 4 

 
 สถาบันหมวกนิรภัย หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่ง
วิทยา” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดโครงการอบรมรูปแบบการเกิด
อุบัติเหตคุวามปลอดภัยของหมวกนิรภัย เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของหมวกนิรภัย เน่ืองจากหมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวส าหรับ
ผู้ใช้จักรยานยนต์ท่ีจะป้องกันหรือลดความรุนแรงของการบาดเจบ็ได้ และได้รับ
ความรู้และวิธีการเลือกหมวกนิรภัยเบือ้งต้น โดยงานจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพันธ์ 
2554 ณ ขั้น 1 สถาบันหมวกนิรภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

  (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 24 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2554) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหากิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินงานภายในสถานท่ีของคณะ ส่วนของการจดัโครงการอบรมรูปแบบการเกิดอุบติัเหตุความ
ปลอดภยัของหมวกนิรภยั  เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหมวกนิรภยั 
เน่ืองจากหมวกนิรภยัเป็นอุปกรณ์เพียงอยา่งเดียวส าหรับผูใ้ชจ้กัรยานยนตท่ี์จะใชป้้องกนัหรือลด
ความรุนแรงของการบาดเจบ็ รวมถึงการใหค้วามรู้และวธีิการเลือกหมวกนิรภยัเบ้ืองตน้   
 
   5.1.3.2  กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดั
ข้ึนโดยใชส้ถานท่ีภายนอกความรับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ เช่น  ณ น ้ าพุร้อนหินดาด จงัหวดั
กาญจนบุรี, พื้นท่ีอ าเภอบางเลน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 ตวัอยา่งท่ี 1 
 
วารีบ าบัด 

     ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการ  
“วารีบ าบัด” กิจกรรมอาบน ้าแร่ แช่ผ่อนคลาย สบายหายโรค หลังการสอบของ
นักศึกษาให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ โดยจัดงานขึน้ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ณ น า้พุ
ร้อนหินดาด จ.กาญจนบุรี 
 

 (ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 20 ประจ าเดือนตลุาคม 2553) 
 
 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหากิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินงานภายในคณะ ส่วนของการจดัโครงการ “วารีบ าบดั” ส าหรับนกัศึกษาเพื่อความผอ่นคลาย
หลงัจากการสอบ 
  
 ตวัอยา่งท่ี 2     
 

 คณะฯ ร่วมผลิตเวชภัณฑ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย 
 คณะฯ เดินหน้าเร่งผลิตเวชภัณฑ์ยาขีผึ้ง้รักษาโรคน า้กัดเท้าและวาสลีน
ป้องกันฯ พร้อมด้วยจิตอาสาจากหลากหลายอาชีพช่วยติดสติกเกอร์และบรรจุกล่อง
เพ่ือจัดเตรียมส่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ือง  
 
 คณะฯ เดินทางมอบยาให้ผู้ประสบอุทกภัยอ าเภอบางเลน 

 รองคณบดีฝ่ายบรนิหารและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงาน 
ได้เดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ ยาขีผึ้ง้รักษาโรคน า้กัดเท้าและวาสลีนป้องกันโรค 
น า้กัดเท้า เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2554 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวปากท่า 
อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
 

  (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 32 ประจ าเดือนตลุาคม  2554) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหากิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินงานภายนอกคณะ ส่วนของการจดักิจกรรมการจดัท าเวชภณัฑย์าข้ีผึ้งรักษาโรคน ้ากดัเทา้และ
วาสลีนป้องกนัโรคน ้ากดัเทา้ พร้อมกบัน าผลิตภณัฑด์งักล่าวไปแจกในพื้นท่ีผูป้ระสบอุทกภยั ใน
พื้นท่ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
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 จากการศึกษา พบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” ด้านกิจกรรมท่ีคณะ 
เภสัชศาสตร์ด าเนินงาน เน้ือหาท่ีปรากฏจะพบในรูปแบบข่าว กิจกรรมท่ีจดัข้ึนแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในพื้นท่ีความรับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ และกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนภายนอกพื้นท่ีความรับผดิชอบของคณะเภสัชศาสตร์  
 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในพื้นท่ีความรับผิดชอบและภายนอกพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
คณะเภสัชศาสตร์ พบว่าผูจ้ดักิจกรรม คือ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประกอบดว้ยบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ ข้ึนอยู่กบั
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  

5.1.4   การเชิดชูเกยีรติ 
  การเชิดชูเกียรติ คือ การแสดงความยนิดี กบัอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรใน 

โอกาสไดรั้บรางวลัหรือเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นในดา้นต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 ตวัอยา่งท่ี 1     
 

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคว้ารางวลั “FIRST PRIZE AWARD” 
    ภก.รศ.ดร.ธวชัชัย  แพชมดั อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะ 
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล First prize award ร่วมกัย อาจารย์ 
ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานประชุมวิชาการ 
“The Third International Conference on Natural Product for Health and Beauty”  
จัดเม่ือ16-18 มีนาคม 2554, The Emerale hotel, Bangkok, Thailand 
 

  (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 25  ประจ าเดือนมีนาคม  2554) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ อาจารยภ์าควิชา
เทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสไดรั้บรางวลั First prize 
award 
 
 ตวัอยา่งท่ี 2     
 

ภก.รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  รับพระราชทานรางวลั “ดษุฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น” ประจ าปี 2554 
 เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา อาจารย์ประจ าภาควิชาเภสัช 
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เคมี คณะเภสัชศาสตร์  มาหวิทยาลัยศิลปากร เ ข้าเ ฝ้าทูลละอองพระบาทรับ
พระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัล “ดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ดีเด่น” ประจ าปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เม่ือวันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 
2554 ซ่ึงจัดขึน้โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เน่ืองในโอกาสปีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรณา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎี
บัณฑิตภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ผู้ ท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพสูงในระหว่างรับทุนและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับอย่างต่อเน่ืองหลงั
ส าเร็จการศึกษา โดยในปีนีมี้ผู้ได้รับรางวลัท้ังส้ิน 8 คน จาก 8 สาขาวิชา 
 

     (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 34  ประจ าเดือนธันวาคม 2554) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ อาจารยป์ระจ า
ภาควชิาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสรับพระราชทานรางวลั  
“ดุษฎีบณัฑิต คปก.ดีเด่น” ประจ าปี 2554 
 
  ตวัอยา่งท่ี 3     
 

ศิษย์เก่ารับรางวลัคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ าปี 2554 
ศิษย์เก่า สร้างช่ือให้คณะฯ ขึน้รับรางวลัคุณภาพการให้บริการประชาชน  

 ประจ าปี 2554 
 นางสาวจงจิต พงษ์เจริญ หัวหน้าหอผู้ ป่วย พยาบาลช านาญการ หอผู้ ป่วย
หน่วยงานหอผู้ ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11 คณะแพทยศาสตร์ ศริราชพยาบาล ศิษย์เก่า 
สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ าปี 2554 ประเภทรางวัล
นวัตกรรมการให้บริการ เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรุงเทพมหานคร 
 

   (ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 35  ประจ าเดือนมกราคม 2555) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ ศิษยเ์ก่าคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสรับรางวลัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชน ประจ าปี 
2554 ประเภทรางวลันวตักรรมการใหบ้ริการ 
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 ตวัอยา่งท่ี 4     
 

โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาการของผู้ เรียน 
(รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเคมี) 
  ภาควิชาเภสัชเคมี ได้จัดปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาการของผู้ เรียน โดยต้องการให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าใจถึงหลักการ แนวคิด
และการประยกุต์ใช้ความรู้ทางเภสัชเคมีและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญของเนื้อหาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม า่เสมอ พร้อมกับ
การมอบรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูนักศึกษาเภสัชศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนดีเด่นอันดับท่ี 1 
ได้แก่ นศภ.สุนันทา  พันธุสิทธ์ิเสรี (รหัส 8540178) การเรียนดีเด่นรองอันดับท่ี 1 
ได้แก่ นศภ.สุอาภา  กลัน่ประเสริฐ (รหัส 8530176) การเรียนดีเด่นรองอันดับ 2 ได้แก่ 
นศภ.วราพร วิเศษศักด์ิวิชัย (รหัส 8530147) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555  
ณ ห้องประโชติ1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

   (ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 36  ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2555) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ นกัศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสรับรางวลันกัศึกษาเภสัชศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนดีเด่น
อนัดบัท่ี 1 ในรายวชิาปฏิบติัการเภสัชเคมี 
 
 ตวัอยา่งท่ี 5     
 คนเก่งชาวเภสัช 
 

  นางสาวกชมน  ยอดข า  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรมได้รับรางวลั การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จากการประชุม 
International Conference on Functionalized and Sensing Materials วนัท่ี 7-9 
ธันวาคม 2552 ณ Chulabhorn Convention Center, Bangkok 
 

  (ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 11  ประจ าเดือนมกราคม 2553) 
 

  จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ นกัศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสไดรั้บรางวลั การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จาก
การประชุม International Conference on Functionalized and Sensing Materials 
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 ตวัอยา่งท่ี 6     
 คนเก่งชาวเภสัช 
 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ท่ี
ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเก่ียวข้อง
กับสุขภาพคร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2552 ซ่ึงโครงการนีเ้ร่ิมจากกลุ่มเภสัชกรการตลาด เภสัช
กรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่ีเล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนา อบรม นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ท่ีมีความสนใจในงานเภสัชกรการตลาด และ
มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบวิชาชีพด้านการตลาดให้มีความรู้ ความสามารถ โดยนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีม MCM DRINK และ
รางวลัรองชนะเลิศคือ ทีม ALOEPLAST 
 

  (ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 12  ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2552) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ นกัศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสไดรั้บรางวลัชนะเลิศ และรางวลัรองชนะเลิศจาก 
โครงการประกวดผลงานการตลาดส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพคร้ังท่ี 4 ประจ าปี 
2552 
 
 ตวัอยา่งท่ี 7     
 

เภสัชฯ ร่วมคว้าเหรียญรางวลัจากการแข่งขันกีฬาฯ สกอ. “คาวบอยเกมส์” ณ จังหวดั
เชียงใหม่ 
  นางสาวดวงกมล  ทองศิริ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ  
เภสัชศาสตร์ สามารถคว้ารางวลัชนะเลิศ (เหรีญทอง) ประเภทหญิงคู่ท่ัวไป และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง) ประเภทคู่ผสมชาย 40 ปี จากกีฬาเทนนิส 
และนายสัญชัย รัตนอารี ข้าราชการสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  (เหรียญเงิน) ประเภทชายคู่ 35 ปี จาก 64 คู่ ... 
 

   (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 27  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2554) 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ บุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสไดรั้บจากการแข่งขนักีฬา
บุคลากรส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “คาวบอยเกมส์” ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ตวัอยา่งท่ี 8     
 

ขอช่ืนชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวมารยาท มีป่ิน 
  ตามโครงการเชิดชูบุคลากรดีเด่นทุกระดับ ประจ าปีพทุธศักราช 2553   
เพ่ือเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและการปฏิบัติหน้าท่ี
อันดีของคณะเภสัชศาสตร์ให้ปรากฏและเป็นตัวอย่าง และเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความประพฤติดี มีความเพียรในการท างานและมีผลงานเป็นท่ีถูกต้อง
และพอใจ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในยการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของคณะ
วิชา สืบไป 

   (ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 29  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2554) 
 

 จากเน้ือหาดงักล่าวพบวา่ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเน้ือหาการเชิดชูเกียรติ ลูกจา้งคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในโอกาสไดรั้บประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเชิดชูบุคลากร
ดีเด่นทุกระดบั ประจ าปีพุทธศกัราช 2553   
 
 จากการศึกษา พบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” ด้านการเชิดชูเกียรติ 
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จะพบในรูปแบบข่าว การเชิดชูเกียรติท่ีปรากฏจะพบเน้ือหาการ 
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ เน้ือหาการเชิดชูเกียรติท่ีพบ 
ประกอบด้วย อาจารย ์นักศึกษา ศิษยเ์ก่า บุคลากรสายสนับสนุน และลูกจ้าง ในโอกาสท่ีได้รับ
รางวลัต่าง ๆ 
 

 การวิเคราะห์เน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก” ดงัขอ้มูลท่ีน าเสนอ ผูศึ้กษาพบว่ามีการ
น าเสนอเน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายผูบ้ริหาร 2) ดา้นบริหารจดัการหลกัสูตร  
3) ดา้นกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน และดา้นท่ี 4) การเชิดชูเกียรติ  
 1)  ดา้นนโยบายผูบ้ริหาร ผูศึ้กษาพบวา่การน าเสนอเน้ือหาท่ีพบจะมีเน้ือหาในส่วนของ
แผนงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงาน  
 2)  ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ผูศึ้กษาพบเน้ือหาในการด าเนินการส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน 4 ดา้น คือ จ านวนคุณวุฒิและคุณสมบติัของอาจารย์  ดา้นคุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ดา้น
เกณฑก์ารวดัผลและการส าเร็จการศึกษา และดา้นสุดทา้ยคือ การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร   
 4)  ด้านการเชิดชูเกียรติ พบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏจะเป็นการเชิดชูเกียรติและร่วมแสดง
ความยนิดีกบัอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในโอกาสไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงาน
ภายในคณะและจากหน่วยงานภานอกคณะ  
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5.2   ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่สัมพันธ์กับพันธกิจตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดเป็นภารกจิหลกัของสถาบันอุดมศึกษา 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีเปิดสอนระดบั
ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี  โดยทัว่ไปมหาวทิยาลยัจะมีบทบาทหนา้ท่ีในการใหว้ชิาความรู้
แก่ผูท่ี้มาเรียน ดงัท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก มีพระราชหตัถเลขา
ไวว้า่ "มหาวทิยาลยัเป็นสมองตน้ความคิดของชาติ" ประกอบกบัประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัการ ศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ท่ีก าหนดมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดม ศึกษา 
ประกอบมาตรฐาน 4 ดา้น คือ การผลิตบณัฑิต การวจิยัและพฒันา การบริการทางวชิาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม ตามค าอธิบายต่อไปน้ี 

 
1)   การผลิตบณัฑิต  การผลิตบณัฑิตถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีสุดของมหาวิทยาลยั เพราะ

วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งมหาวิทยาลยั เพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์และสาขาวิชาท่ีจดัข้ึน ให้มีคุณลกัษณะ ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
กระบวนการการผลิตบณัฑิตมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ คือ มีคณาจารยท่ี์มีปริมาณและ
คุณภาพ ตามมาตรฐานหลกัสูตรของคณะ สาขาวิชาต่างๆ ท าหน้าท่ีหลกัในการสอน มีระบบและ
กลไกการบริหารจดัการหลกัสูตร และการเรียนการสอนท่ีมีการควบคุมคุณภาพตามองคป์ระกอบ
ต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์ และระบบการพฒันาอาจารย ์
ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  อุปกรณ์การศึกษา 
สภาพแวดลอ้ม ในการเรียนรู้และบริการการศึกษา การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของผูเ้รียน และองคป์ระกอบอ่ืน ท่ีมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งก าหนดข้ึน ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
 2)   การวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งรวมผูมี้ความรู้สูงของชาติ มหาวิทยาลยั
จึงมีหน้าท่ีส าคญั คือ การวิจยัเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งส่งเสริมให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยัท างานวจิยั เพื่อแสวงหาความรู้มาใชป้ระโยชน์ ในการเรียน
การสอน และการพฒันางานของมหาวิทยาลัย และยงัเป็นท่ีพึ่ งพาทางวิชาการของหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงส่งผลรวมถึงการพฒันาสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลยั
ตอ้งมีระบบและกลไก ท่ีจะท าใหส้ามารถด าเนินงาน ผลิตผลงานวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
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การมีแผนงานการวิจยั มีการบูรณาการงานวิจยักบัการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่สู่การใช้
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 

3)  การบริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งรวมสรรพวชิา ทั้งยงัมีคณาจารย์
และบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีความรู้หลากหลาย มหาวทิยาลยัจึงมี
หนา้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม ผลผลิตทางวชิาการ อาจมีทั้ง
วชิาการต่างๆ ท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรอยูแ่ลว้ หรือการน าความรู้มาจดักลุ่มเป็นชุดความรู้ เพื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์นให้เหมาะสม กบัผูรั้บความรู้ เช่น การใหค้วามรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การ
สัมมนา การบรรยาย ลว้นเป็นการใหก้ารศึกษาต่อเน่ืองแก่ประชาชน ผูส้นใจ รวมไปถึงการวจิยัเพื่อ
ตอบค าถามต่างๆ ใหแ้ก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การจดับริการทางวชิาการแก่สังคม ยงัเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาทางวิชาการใหแ้ก่บุคลากรอีกทางหน่ึง และเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความยอมรับและความมีช่ือเสียงในการช่วยเหลือสังคมมาสู่
สถาบนัดว้ย 

4)   การท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม  ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีประวติัศาสตร์ ประเพณี 
ศิลปและวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ ท่ีประชาชนชาวไทยตอ้งตระหนกั รู้รัก และ
ร่วมกนัเชิดชู ตลอดจนช่วยกนัอนุรักษใ์หค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป มหาวทิยาลยันอกจากด าเนิน
ภารกิจ ในการผลิตบณัฑิต การวจิยัและการพฒันา และการบริการวชิาการแก่สังคมแลว้ ยงัมี
บทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การท านุบ ารุงศิลปะ และวฒันธรรม ซ่ึงการด าเนินภารกิจ
ตามบทบาทน้ี มหาวทิยาลยัอาจก าหนดให้อยูใ่นส่วนหน่ึง ของการเรียนการสอนตามหลกัสูตร หรือ
การบูรณาการเขา้กบักิจกรรมท่ีจดัข้ึน เพื่อฟ้ืนฟู สืบสานพฒันา สร้างสรรค ์ และการส่งเสริม 
สนบัสนุนหวัขอ้การวจิยั รวมทั้ง การบริการวชิาการแก่สังคมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ และ
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การเผยแพร่ยกยอ่งผูมี้ผลงานการอนุรักษ ์ เพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
สังคม ผลท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ และซึมทราบศิลปวฒันธรรม ท าใหช้าวไทยเขา้ใจรากเหงา้ อนัเป็น
ตน้ทุนท่ีส าคญั ในการร่วมเป็นส่วนหน่ึง ของการพฒันาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
การด าเนินภารกิจตามบทบาทหนา้ท่ีของทั้ง 4  ดา้น สถาบนัอุดมศึกษาจดัใหมี้หน่วยงาน

ของสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ หน่วยงานสายวชิาการ ท าหนา้ท่ีจดัการเรียน
การสอน และหน่วยงานสายสนบัสนุนวชิาการ ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานดา้นธุรการ ภารกิจในการ
ปฏิบติังานของทั้ง 2 กลุ่มถึงแมจ้ะมีความแตกต่างกนั แต่ทั้ง 2 กลุ่มก็จะตอ้งพึ่งพาเก่ียวขอ้งกนัใน
การปฏิบิติงาน เพื่อใหก้ารท างานส าเร็จและบรรลุผล 
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 จากขอ้มูลการน าเสนอเน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก”  ท่ีแบ่งเน้ือหาเป็น 4 ส่วน คือ  
1) ดา้นนโยบายผูบ้ริหาร 2) ด้านการบริหารจดัการหลกัสูตร 3) ดา้นกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินงาน  และดา้นท่ี 4) การเชิดชูเกียรติ  
 

 ผูศึ้กษาพบว่าเน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก”  มีความสัมพนัธ์กับพนัธกิจตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา ตามขอ้มูล
ต่อไปน้ี 
 

 5.2.1  ด้านการผลติบัณฑิต  
   การผลิตบณัฑิตถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีสุดของสถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ยการ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ในวชิาการและวชิาชีพตามศาสตร์และสาขาวชิา
ท่ีจดัข้ึน กระบวนการการผลิตบณัฑิตมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ มีหลกัสูตรการศึกษาในสาขาวชิาต่าง ๆ 
คณาจารย ์ และระบบการพฒันาอาจารย ์ ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน หอ้งสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดลอ้ม ในการเรียนรู้และบริการการศึกษา การวดัผลการ 
ศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเ้รียน 
 จากการศึกษาเอกสาร “ใบมะกอก” พบเน้ือหาดา้นนโยบายผูบ้ริหาร การบริหาร
จดัการหลกัสูตร กิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการ และการเชิดชูเกียรติท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ดา้นการผลิตบณัฑิต ดงัขอ้มูลตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 ตวัอยา่งท่ี 1  
มมุผู้บริหาร 
... 
   จากการท่ีผมได้คลกุคลีกับนักศึกษามาพอสมควร สังเกตได้ว่านักศึกษาใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมน้อยลงมาก ส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตอยู่กับ
ตัวเองมากขึน้ เช่น การใช้อินเทอร์เนต็ การใช้โทรศัพท์มือถือส าหรับพูดคุยหรือเล่น
เกมส์ เป็นต้น เป็นเหตใุห้มีกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผุ้อ่ืนน้อยลงและอยู่ใน
วงจ ากัด อย่างไรกต็ามผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายท่ีดีของเราได้เร่ิมก าหนดธงส าหรับเป็น
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์คือ “ฅน เก่ง  
ในสังคม” และก าหนดให้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาในหลกัสูตรเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552  

... 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 (ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 8  ประจ าเดือนกันยายน  2552) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นนโยบายผูบ้ริหาร (รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา) ในส่วนของแผนการด าเนินงาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการผลิตบณัฑิต  
คือ การวางแผนการด าเนินงานดา้นการจดักิจกรรมนกัศึกษาจะตอ้งปรับรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจของนกัศึกษา และตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคคื์อ “ฅน เก่ง ใน
สังคม” 
 

 ตวัอยา่งท่ี 2    
นักศึกษา มศก.สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ท่ีหน่ึงของประเทศ 

 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 3-5 มีนาคม 2553 
ได้ประกาศผลในเวบ็ไซด์ของสภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org ในเดือน
เมษายน 2553 ปรากฏว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สอบผ่านรอบแรก
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ สอบผ่าน 92.7% จากผู้ เข้าสอบท้ังหมด 179 คน สอบผ่าน 166 คน 
คิดเป็น 92.7% ตามด้วยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี สอบผ่าน 82.7% และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั สอบผ่าน 81.7% ตามล าดับ โดยบัณฑิตเภสัชศาสตร์เข้าสอบกว่า 1,612 คน จาก 
12 มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนหลกัสูตรเภสัชศาสตร์ 
 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้
สัมภาษณ์ว่ารู้สึกช่ืนชมยินดีกับความส าเร็จของบัณฑิตรุ่นนีท่ี้สามารถสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพได้เป็นอันดับหน่ึงของคณะเภสัชศาสตร์ท้ังหมดภายในประเทศ ท้ังนีเ้ป็นผลเน่ืองมา 
จากความมุ่งมัน่ตั้งใจแน่วแน่ และตั้งเป้าหมายร่วมกันท่ีจะสอบผ่านให้ได้มากท่ีสุด รวมท้ัง
ความวิริยะอุตสาหะของบัณฑิตรุ่นนี ้ ซ่ึงได้จัดโครงการทบทวนและฝึกปฏิบัติร่วมกันอย่างสม า่ 
เสมอต่อเน่ืองยาวนาน รวมถึงคณาจารย์และบคุลากรทุกท่านท่ีได้มีส่วนในการสนับสนุนจน
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นท่ีน่าปลืม้ใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เภสัชกร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ ซ่ึงได้เป็นหัวเร่ียวหัวแรงหลกัในการ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวของนักศึกษา 
 “การท่ีนักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เป็นอันดับ 1  ซ่ึงเป็น
ตัวชีว้ดัหน่ึงในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา และถือว่าเป็นความส าเร็จในตัวชีว้ดั
ซ่ึงเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ท่ี 75% แต่นักศึกษาเราท าได้ถึง 92.7% จึงเป็นท่ีน่ายินดีท่ีท าให้ได้เกิน
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ ส่วนการรักษาอันดับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้อยู่ใน
ระดับสูงน้ัน ต้องพัฒนาการเรียนการสอนปกติต่อไปให้ได้มาตรฐานของการศึกษา ให้นักศึกษา
มีความรู้ท่ีทันสมยั โดยเป็นการศึกษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ อีกส่วนหน่ึงคือตัวนักศึกษาเอง
จะต้องตระหนักรู้ว่านอกจากการตั้งใจเรียนจนส าเร็จหลกัสูตรแล้ว การสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญหน่ึงท่ีนักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่าน เพราะมีผลต่อการออกไป
ประกอบวิชาชีพในต าแหน่งเภสัชกร ยกเว้นในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ประสงค์จะท างานด้าน
วิชาชีพเภสัชกรรม ฉะน้ันคณะวิชาจึงต้องมีบทบาทในการพยายามให้นักศึกษาเข้าใจถึงความ  
ส าคัญดังกล่าว ซ่ึงถ้านักศึกษาเห็นความส าคัญจะเข้าใจหน้าท่ีของจนเองจะมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ

http://www.pharmacycouncil.org/
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และพยายามสอบให้ผ่าน นอกจากนีค้ณะวิชายงัมีบทบาทท่ีส าคัญในการสนับสนนุนักศึกษา
อย่างเตม็ท่ีในส่วนของการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการสอบ 
รวมท้ังในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้การสนับสนุนในการเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออปุกรณ์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้อย่างเตม็ท่ี” ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ กล่าว 
 น.ส.จุฑามาศ มทุธากาญจน์ หน่ึงในนักศึกษาท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรมกล่าวว่า รู้สึกดีใจและเช่ือว่าเพ่ือนๆ ทุกคนในช้ันปีกดี็ใจและภูมิใจเช่นกนั ท่ีเรา
สามารถสอบผ่านและท าช่ือเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลยัได้ ซ่ึงการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมถือเป็นส่ิงส าคัญเพราะเป็นตัวชีว้ดัความรู้ ความสามารถว่าคุณท าได้จริง
หรือไม่ ท่ีส าคัญการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมยงัเป็นการการันตีการเป็นเภสัชกร
อีกด้วย 
 นอกจากนีย้งัฝากความห่วงใยถึงรุ่นน้องว่า อยากให้น้องๆ ช่วยกัน เพราะความ
สามคัคีน ามาซ่ึงความส าเร็จ ถ้าอ่านคนเดียวกไ็ด้แค่คนเดียว หากเราช่วยกันอ่านและช่วยติวกัน
หลายๆ คน กจ็ะช่วยเติมเตม็ในส่ิงท่ีขาว่าเรจหายไปให้แก่กัน เพราะทุกคนกม็ุ่งหวงัในส่ิง
เดียวกัน จึงเช่ือว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกันกจ็ะผ่านไปได้ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร รับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-
ปัจจุบัน ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 20 รุ่น ประมาณ 1,956 คน โดยเปิดเป็นคณะท่ี 6 ของประเทศ 
และเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี โท และเอก ท่ีมุ่งการเรียนการสอน ด้านการผลิตยา ด้านการ
บริบาลเภสัชกรรม และเน้นงานกับด้านการใช้ยาในผู้ป่วยและการท างานกับทีมบุคลากรด้าน
สาธารณสุขอย่างเข้มข้น 
 การส ารวจการท างานของบัณฑิต พบว่าส่วนใหญ่ท างานในภาคเอกชนมากกว่า
ภาครัฐ เน่ืองจากโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจร้านยาต่างๆ มีการขยายตัวออกไปอย่างมาก 
ด้านรายได้ของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มศก.โดยเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 25,000 บาทต่อเดือน 
 นักศึกษาเภสัชฯ มศก. มีความขยัน อดทน มีความรู้ ความสามารถเด่นทางด้านไอที
และมีความเป็นศิลปินในอารมณ์ เน่ืองจากว่าได้รับอิทธิพลจากหลายคณะวิชาท่ีสอนด้านศิลปะ
ในมหาวิทยาลยัเดียวกัน 
 นอกจากนี ้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ถือเป็นร้าน
ยาท่ีได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพโดยสภาเภสัชกรรม เพ่ือเป็นต้นแบบร้านยาในพืน้ท่ี
จังหวดันครปฐมและจังหวดัใกล้เคียง และให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการของท่ี
ด าเนินการได้สมบูรณ์ตามาตรฐานของวิชาชีพ 
 ด้านอาจารย์ผู้สอน คณะเภสัชศาสตร์ มศก. ถือว่ามีความพร้อมทางด้านอาจารย์ เพราะ
อาจารย์มีวฒิุปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 60 อย่างไรกต็ามคณะจะต้องด าเนินการพัฒนา
หลกัสูตร การเรียนการสอน และปรับปรงคุณภาพของบัณฑิตท้ังด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ให้
ดีย่ิงขึน้อีกต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ เพ่ือประโยชน์ของสังคมไทยท่ีจะได้เภสัชกรท่ีมีคุณภาพมา
บริการใช้ประชาชน ตามท่ีประชาชนคาดหวงั 
 

 (ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 14 ประจ าเดือนเมษายน 2553) 
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  จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ส่วนของเกณฑก์าร
ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการผลิตบณัฑิต  คือ นกัศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ส าเร็จการศึกษาและสอบผา่นใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมคร้ังท่ี 
1/2553 เป็นอนัดบั 1 ของประเทศ คือ สอบผา่น 92.7% จากผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 179 คน   
 

ตวัอยา่งท่ี 3    
เสริมทักษะการใช้ชีวิต 

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดโครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิตส าหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีความสุขกับการ
ใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั ท้ังเร่ืองการเรียนและสังคม โดยเป็นผู้มองโลกในแง่ดี มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในทางบวก และสามารถใช้หลกัเหตผุลในการแก้ไขสถานการณ์ได้ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมบังคับของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 โดยมีงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์เป็นผู้ รับผิดชอบ ลกัษณะของกิจกรรมเป็นการบรรยายและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทักษะการใช้ชีวิต โดยจัดขึน้ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก เม่ือวนัท่ี 9-10 มกราคม 2553 
 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 11 ประจ าเดือนมกราคม 2553) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายคือ
นกัศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างนกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้ความสุขกบัการใชชี้วติ
ในร้ัวมหาวทิยาลยั ทั้งเร่ืองการเรียนและสังคม เป็นผูม้องโลกในแง่ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และสามารถใชห้ลกัเหตุผลในการแกไ้ขสถานการณ์  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นการเรียนรู้จากการเขา้
ร่วมกิจกรรม นอกชั้นเรียน ซ่ึงจะท าใหน้กัศึกษาพบกบัการเรียนรู้ในดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากดา้น
วชิาการในชั้นเรียนเพียงอยา่งเดียว 
 

ตวัอยา่งท่ี 4    
   นางสาวจินตนา ตระกูลปักษีโรจน์ นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการทางเภสัชศาสตร์) ได้รับรางวลัโปสเตอร์ดีเด่นสาขา Pharmaceutical Technology  
จากการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจ าปี 2552 คร้ังท่ี 26 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัท่ี 4 ธันวาคม 2552  
 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 11 ประจ าเดือนมกราคม 2553) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการเชิดชูเกียรติ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
ในโอกาสไดรั้บรางวลัโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมเสนอผลงานวจิยัทางเภสัชศาสตร์ประจ าปี 
2552 คร้ังท่ี 26   
 จากการศึกษาพบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร“ใบมะกอก” ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพนัธ
กิจตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา ดา้น
การผลิตบณัฑิต พบขอ้มูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในด้านนโยบายผูบ้ริหาร การบริหารจดัการ
หลักสูตร กิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการและการเชิดชูเกียรติ จากข้อมูลดังกล่าวจึง
สนับสนุนว่าการผลิตบณัฑิตเป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัเพราะปรากฏในเน้ือหาทุกด้านท่ีพบใน
เอกสาร “ใบมะกอก” 
 

5.2.2 ด้านการวจัิยและพฒันา   
   การวิจยัและพฒันา คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะ
ส่งเสริมให้คณาจารยแ์ละบุคลากรท างานวิจยัเพื่อแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน การพฒันางาน และเป็นท่ีพึ่งพาทางดา้นวิชาการของหน่วยงานภายนอก ซ่ึงจะส่งผลรวมถึง
การพฒันาประเทศชาติต่อไป   
   จากการศึกษาเอกสาร “ใบมะกอก” พบเน้ือหาดา้นนโยบายผูบ้ริหาร การ
บริหารจดัการหลกัสูตร และการเชิดชูเกียรติ ท่ีสัมพนัธ์กบัการวจิยัและพฒันา ดงัขอ้มูลตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 ตวัอยา่งท่ี 1    

มมุผู้บริหาร 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะวิชาท่ีอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เน้นการเป็นคณะวิชาด้านการวิจัยไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ 
และเพ่ิมให้บรรลุเป้าหมาย คณะจึงจัดให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นในการก าหนดทิศ
ทางการวิจัยของคณะฯ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปในทิศทางท่ีมีความ
โดดเด่นและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่
สังคมระดับน าของประเทศ” และในปีงบ ประมาณ พ.ศ.2553 คณะวิชาจะปรับระบบการ
สนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศและเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายคณะวิชาท่ีได้ตกลงไว้
กับมหาวิทยาลยัและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ... 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ 
(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 9 ประจ าเดือนตลุาคม  2552) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นนโยบายผูบ้ริหาร (รองคณบดีฝ่ายวิจยัและระบบ
สารสนเทศ) ในส่วนของแผนการด าเนินงาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการวจิยัและ
พฒันา คือ การวางแผนการแนวทางการด าเนินงานดา้นการวิจยัของคณะเภสัชศาสตร์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายคณะวิชา มหาวทิยาลยัและส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 
 ตวัอยา่งท่ี 2    

คนเก่งชาวเภสัช 
 เภสัชศิลปากรน าร่องต ารับอิมลัชันแห้งน า้มนัมะพร้าวสกัดเยน็ 

 
  น า้มนัมะพร้าวได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัท่ีใครหลายคนขาดไม่ได้ 
ด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายแง่มมุ และน า้มนัมะพร้าวยงัมีองค์ความรู้ใหม่อีกมากมายท่ี
รอให้ค้นหาค าตอบ เช่นเดียวกบัอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ท่ีพัฒนาน า้มนัมะพร้าวท่ีได้จาก
การสกัดเยน็ให้อยู่ในรูปแบบของอิมลัชันแห้ง 
 เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สมลกัษณ์ คงเมือง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโลยี
เภสัชกรรม เปิดเผยว่า เร่ิมต้นงานวิจัยนีด้้วยข้อตกลงความร่วมมือในการผลิต วิจัย และพัฒนา 
น า้มนัและผลิตภัณฑ์จากน า้มนัมะพร้าวระหว่างคณะฯ กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรอปิคานา 
ออยล์ ท้ังนีส้ามารถพัฒนาได้ท้ังด้านเภสัชกรรมและทางด้านเคร่ืองส าอาง รวมถึงอาหารเสริม 
ส าหรับงานวิจัยท่ีได้รับมอบหมายน้ันอาจจะเป็นการน าน า้มนัมะพร้าวท่ีสกัดโดยไม่ใช้ความ
ร้อนมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอิมนัชันแห้ง 
 ดร.สมลกัษณ์ กล่าวต่อไปว่า น า้มนัมะพร้าวสกัดเยน็จะท าให้คณุภาพออกมาดี 
รวมถึงยงัคงรักษากล่ินไว้ได้ คณะวิจัยจึงใช้ความร้อนให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือรักษา
คุณภาพของน า้มนัมะพร้าวให้คงอยู่โดยเลือกใช้การอบแห้งท่ีอุณภูมิต า่ไม่เกินก าหนด ซ่ึง
เหมาะส าหรับการปรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางโดยไม่จ าเป็น ต้องอาศัยอุปกรณ์ท าให้
แห้งอ่ืนท่ีมีราคาสูง จึงเป็นส่วนท่ีท้าทายและคิดว่าเป็นกรณี ศึกษาท่ีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของ
เราแก้ได้จึงให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 5 ร่วม กันแก้ไขปัญหานี ้โดยได้รับทุนสนับสนุน
จากโครงการ IRPUS ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ผลท่ีได้ออกมาได้อิมลัชันแห้งท่ีมีความคงตัว  และสามารถผสมกับน า้ให้กลบั
เป็นอิมลัชันได้เหมือนเดิม จากน้ันได้ท าการต่อยอดการศึกษาโดยน ามาพัฒนาใช้ในทางเภสัช
กรรม ด้านการน าส่งยา ผลปรากฏว่าสามารถพัฒนาได้จริง โดยสามารถควบคุมการ
ปลดปล่อยยาให้มีอัตราการละลายท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงกไ็ด้ แล้วแต่วตัถ ุ ประสงค์ของการออก
ฤทธ์ิของยาน้ันๆ 
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 “มะพร้าวในเมืองไทยมีจ านวนมาก หากเราประยกุต์ใช้น า้มนัมะพร้าวในเภสัช
กรรม หรือทางเคร่ืองส าอาง รวมถึงด้านอาหารให้มากขึน้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรและเศรษฐกิจในทางอ้อมเช่นกัน” ดร.สมลกัษณ์ กล่าว 
 ท้ังนีน้อกเหนือจากเร่ืองราวของลกัษณะงานวิจัยทางวิชาการแล้ว ยงัมีการต่อยอด
ไปสู่กิจการทางพาณิชย์ ทางด้านบริษทั ทรอปิคานา จ ากัด ได้เปิดเผยว่า “งานชิน้นีเ้ป็นงานท่ี
ดีทางบริษทัอยากพัฒนาให้ถึงขั้นอุตสาหกรรมได้จริง ซ่ึงอยู่ระหว่างการพูดคุยเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยขยายไปให้ถึงระดบัอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้” 
 อย่างไรกต็าม หากใครสนใจผลงานวิจัยสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก
วารสารวิจัยและนวตักรรมเพ่ืออุตสาหกรรมไทย ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 1 ประจ าเดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2553 
 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 20 ประจ าเดือนตลุาคม 2553) 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ส่วนของคุณสมบติั
ของอาจารย ์  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการวจิยัและพฒันา คืออาจารยใ์นคณะเภสัช
ศาสตร์ มีผลงานวจิยัร่วมกบัหน่วยงานภายนอก  ในการพฒันาน ้ามนัมะพร้าวท่ีไดจ้ากการสกดัเยน็ 
ซ่ึงงานวจิยัดงักล่าวสามารถพฒันาไปใหถึ้งระดบัอุตสาหกรรมในอนาคตทางพาณิชยไ์ด ้
 
 ตวัอยา่งท่ี 3    

คนเก่งชาวเภสัช 
 

  เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ  ลิม้ศิริชัยกลุ อาจารย์ภาควิชาชีว
เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับรางวลั The First Prize in Best 
Academic Poster Presentation ในงาน 8th International Symposium on Biocontrol and 
Biotechnology จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบังและมหา 
วิทยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัท่ี 4-6 ตาคม ท่ีผ่านมา 
  ดร.สิริพรรณ เปิดเผยว่า งานวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการแสดงออกของ
เอนไซม์ไคติเนสบนผิวของเซลล์ยีนต์ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการใช้ควบคุมการเจิรญเติบโตของ
เชือ้ราท่ีก่อโรคในพืชสวนท่ีเป็นปัญหากับเกษตรกรไทยปัจจุบัน 
 “งานวิจัยชิน้นีใ้ช้วิธีการคควบคุมทางชีวภาพ ช่วยเกษตรกรลดการใช้สารเคมี ท า
ให้ไม่มีสารตกค้างและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมโดยงานวิจัยอยู่ใรขั้นตอนการพัฒนาสูตรต่อไป
เพ่ือให้พร้อมใช้ได้จริงในอนาคต” ดร.สิริพรรณ กล่าว 
 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 21 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2553) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ส่วนของคุณสมบติั
ของอาจารย ์ และการเชิดชูเกียรติ  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการวิจยัและพฒันา คือ 
อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีผลงานการท าวจิยัซ่ึงเป็นคุณสมบติัของอาจารย์
ประกอบกบัผลงานวจิยัดงักล่าวไดรั้บรางวลั The First Prize in Best Academic Poster Presentation 
ในงาน 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology จากสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัและมหาวทิยาลยัขอนแก่น   
 
 จากการศึกษาพบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก”  ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ 
พนัธกิจตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
ดา้นการวิจยัและพฒันา พบขอ้มูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในดา้นนโยบายผูบ้ริหาร การบริหาร
จดัการหลกัสูตร และการเชิดชูเกียรติ จากขอ้มูลดงักล่าวจึงสรุปวา่ คณะเภสัชศาสตร์เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีผูมี้ความรู้ทางด้านงานวิจยัและการพฒันา ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ของเภสัชศาสตร์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

5.2.3 การบริการทางวชิาการ   
    มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งรวมสรรพวทิยา ประกอบดว้ยคณาจารย ์ และบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย มหาวทิยาลยัจึงมีหนา้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การใหบ้ริการ
วชิาการแก่สังคม เช่น การใหค้วามรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา การบรรยาย เพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาทางวิชาการ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
เพื่อสร้างการยอมรับและความมีช่ือเสียงสู่สถาบนั 
 จากการศึกษาเอกสาร “ใบมะกอก” พบเน้ือหาดา้นกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินการ มีสัมพนัธ์กบัดา้นบริการวชิาการ ดงัขอ้มูลตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตวัอยา่งท่ี 1    

  
 รายการวิทย ุเพ่ือการสาธารณสุขมลูฐาน “เสียงจากเภสัชศาสตร์” 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด าเนินกิจกรรมรายการวิทย ุโดย
ออกอากาศสดทุกวนัอังคาร เวลา 10.00-11.00 น ณ วิทยศิุลปากร FM 104 MHz และ 
SU Radio Net รายการเสียงจากเภสัชศาสตร์ เพ่ือการสาธารณสุขและบริการสังคม
อย่างยัง่ยืน เป็นการเน้นสาระข้อมลูทางสุขภาพ ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์และความ
เคล่ือนไหวและกิจกรรมข่าวสารต่างๆ ของคณะวิชา ด าเนินรายการโดย คุณสุธิชา 
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ภิรมย์นุ่ม (DJ. หมป้ิูง) พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ปิยพรัชต์ สุทธิปรัชญา (เภสัชกร
ประจ าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”)  

สามารถรับฟังย้อนหลงัได้ท่ี www.pharm.su.ac.th/pharmradio 
 

(ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 36 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2555) 
 

   จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่  มีเน้ือหาดา้นการจดักิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการบริการทางวชิาการ คือ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จดั
รายการวทิยเุพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน “เสียงจากเภสัชศาสตร์” โดยมีเน้ือหาขอ้มูลทางสุขภาพ 
ความรู้ทางดา้นเภสัชศาสตร์และความเคล่ือนไหวและกิจกรรมข่าวสารต่างๆ ของคณะวิชา 
 
 ตวัอยา่งท่ี 2    

  
 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง ความรู้เร่ืองการยาและการดูแลสุขภาพ
เบือ้งต้น ระยะท่ี 1 : เร่ืองท่ีต้องรู้เก่ียวกับไข้หวดัใหญ่ 2009 วนัศุกร์ท่ี 21 สิงหาคม 
2552 ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรม มหาสวสัด์ิวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 โครงการบริการวิชาการ ค่ายเพ่ือสุขภาพพดีแม้มีโรคเร้ือรัง วนัอังคารท่ี 
25 สิงหาคม 2552 ณ สถานีอนามยับ้านวงัตะกู จ.นครปฐม 

 
(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 8 ประจ าเดือนกันยายน 2552) 

 

   จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่  มีเน้ือหาดา้นการจดักิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการบริการทางวชิาการ คือ คณะเภสัชศาสตร์ จดักิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพกบัประชาชนภายในนอกคณะ  คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรม มหา
สวสัด์ิวทิยา และสถานีอนามยับา้นวงัตะกู จงัหวดันครปฐม 

  
 ตวัอยา่งท่ี 3    

   
  งานการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกันน าส่ิงของบริจาค ณ วดัโบสถ์วรดิษฐ์  
อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง ซ่ึงทางวดัได้รับการอุปการะเดก็ยากไร้กว่า 400 ชีวิต ในคร้ังนี้
ได้รับการสนับสนุนยาสามญัประจ าบ้านจากเทศบาลนครนครปฐม หนังสือจากส านัก

http://www.pharm.su.ac.th/pharmradio


121 

 

หอสมดุกลาง (พระราชวงัสนามจันทร์) มหาวิทยาลยัศิลปากร และข้าวสารอาหาร 
แห้งจากบคุลากร (นักวิทยาศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 12 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2553) 

 

   จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่  มีเน้ือหาดา้นการจดักิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการบริการทางวชิาการ คือ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ
คณะเภสัชศาสตร์จดักิจกรรมบริจาคส่ิงของส าหรับเด็กยากไร้ ณ วดัโบสถว์รดิษฐ ์ อ าเภอป่าโมกข ์ 
จงัหวดัอ่างทอง   
 
 จากการศึกษาพบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร“ใบมะกอก” ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพนัธ
กิจตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา ดา้น
การบริการทางวิชาการ พบข้อมูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในด้านการจัดกิจกรรมท่ีคณะ 
เภสัชศาสตร์ด าเนินงาน  มีลกัษณะการจดักิจกรรมให้ความรู้ดา้นการประชุม อบรม สัมมนา และ
การบริจาคส่ิงของใหก้บัชุมชน 
 
 5.2.4  การท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม   
     การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อฟ้ืนฟู สืบสาน
พฒันา สร้างสรรค ์และการส่งเสริมสนบัสนุนหวัขอ้การวิจยั รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 จากการศึกษาเอกสาร “ใบมะกอก” พบเน้ือหาดา้นกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินการ ดงัขอ้มูลตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตวัอยา่งท่ี 1    

 
 นวดแผนไทยบ าบัดโรคปวดเม่ือย 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนเร่ือง นวดแผนไทยบ าบัดรักษาโรคปวดเม่ือย เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ วิธีปฏิบัติไปใช้ในการดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้ นอกจากนีย้งัเป็น
การช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมการแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาของไทยอีกด้วย 
โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลนครปฐมและ
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โรงพยาบาลห้วยพลู ซ่ึงจัดขึน้เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2553 ณ ห้องชลอ โสฬสจินดา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 18 ประจ าเดือนสิงหาคม 2553) 
 

   จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการจดักิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน
ภายในคณะวชิา ใหแ้ก่บุคลากรผูส้นใจ ในการจดัโครงการนวดแผนไทยบ าบดัโรคปวดเม่ือย ซ่ึงการ
จดัโครงการดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม  ในดา้น
การอนุรักษแ์ละส่งเสริมการแพทยแ์ผนไทยอนัเป็นภูมิปัญญาของไทย   
 

  ตวัอยา่งท่ี 2    
 

โครงการภูมิปัญญาไทยทรงด ากับการสาธารณสุขมลูฐานสืบสานวฒันธรรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ ภูมิปัญญาไทยทรงด ากับการ
สาธารณสุขมลูฐานสืบสานวฒันธรรม ณ โรงเรียนบ้านสามัคคี บ้านหนองหมู ต.สระ
พัฒนา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพันธ์ 2553 
 คณะฯ ได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรท่ีใช้ในการ
รักษาโรคและประกอบอาหาร จึงกระตุ้นให้ชาวบ้านตระหนักถึงประโยชน์ของ
สมนุไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตั้งแต่เดก็นักเรียน ครอบครัว จนถึงชุมชน ก่อนท่ีจะ
เลือนหายไป 
 ส าหรับหมู่บ้านหนองหมูเป็นหมู่บ้านไทยทรงด าหรือไทยโซ่งท่ีสืบทอด
มาจากพวกไทยด า จังหวดัเพชรบุรี จากหลกัฐานการบันทึกของ จอมพลเจ้าพระยาสุร
ศักด์ิมนตรีกล่าวไว้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้
พวกไทยด าตั้งถ่ินฐานภูมิล  าเนาอยู่ ณ เมืองเพชรบุรี จนได้ช่ือว่า ลาวโซ่งหรือไทยทรง
ด า จึงแสดงให้เห็นว่าไทยทรงด าตั้งถ่ินฐานบริเวณหนองปรง ในปัจจุบันได้มีการสืบ
เชือ้สายมาหลายช่ัวอายคุนและกระจายอยู่ในพืน้ท่ีหลายจังหวดั เช่น ราชบุรี นครปฐม 
สุพรรณบุรี พิจิตร พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
 นอกจากนีย้งัมีประเพณีกิจกรรมทางศาสนาทุกวนัพระ โดยมีการแต่งกาย
พืน้บ้านและมีการถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนได้สืบทอดต่อจากผู้ สูงอายอุย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือไม่ให้ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินสูญหายไปจากชุมชน เช่น การท าบุญ การ
แต่งกาย การแต่งงาน งานบวช การแบ่งขวัญ การร าแคน การเสนเรือน การเสน  
แก้เคาะ งานศพ เป็นต้น 

 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 13 ประจ าเดือนมีนาคม 2553) 
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   จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการจดักิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน
ภายนอกคณะวชิา ใหแ้ก่ประชาชนบริเวณโรงเรียนบา้นสามคัคี บา้นหนองหมู ต าบลสระพฒันา  
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในการจดัโครงการภูมิปัญญาไทยทรงด ากบัการสาธารณสุข 
มูลฐานสืบสานวฒันธรรม  ซ่ึงการจดัโครงการดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  คือ การกระตุน้ใหช้าวบา้นตระหนกัถึงประโยชน์ของสมุนไพรอนัเป็น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 
 ตวัอยา่งท่ี 3    

 พิธีไหว้ครูและเสวนาเร่ือง “ภูมิใจในศักด์ิศรี” 
   สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัษฺลปากร จัดพิธีวนัไหว้ครู
ประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2553 เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้ร าลึกถึงพระคุณ
ของครู อาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอนท้ังการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงการไหว้
ครูถือเป็นการปวารนาตัวของศิษย์ พร้อมน้อมรับค าส่ังสอนของคณุครูด้วยควาเคารพ 
  โดยพิธีเร่ิมขึน้ในช่วงเช้าด้วยการท าบุญตักบาตร บริเวณสวนสมนุไพร 
หลงัจากน้ันเข้าสู่พิธีไหว้ครู โดยนายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศษสตร์น ากล่าวค า
ปฏิญาณ และตัวแทนนักศึกษาน าสวดบทไหว้ครู พร้อมมอบพานดอกไม้และ
พวงมาลยัแด่อาจารย์ จากน้ันเป็นการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนดีพร้อมรับโอวาทและพรเพ่ือเป็นศิริมงคลจากท่านคณบดี 
  หลงัจากจบพิธีไหว้ครู เป็นการเสวนาในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของคณะฯ 
เร่ืองภูมิใจในศักด์ิศรี โดยได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่ 
ภก.รศ.ดร.สินธ์ุชัย  แก้วกิติชัย, ภก.ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท์ และ ภญ.รศ.ดร. 
จุไรรัตน์  นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนปัจจุบัน และ ภก.สมชาย ศรารุรักษ์ 
Sales Training Manager  บริษัทแอสตร้าเซเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด ศิษย์เก่ารุ่นท่ี 1  
ณ ห้องอาจารย์ประโชติ เปล่งวิทยา อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

(ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 16 ประจ าเดือนมิถนุายน 2553) 

 
   จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการจดักิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน  
ในกิจกรรมพิธีไหวค้รูและเสวนาเร่ือง “ภูมิใจในศกัด์ิศรี”  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  คือ กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีร่วมสืบสานวฒันธรรมการ
ท าบุญตกับาตร และพิธีไหวค้รู 
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 ตวัอยา่งท่ี 5    
 
 ศุภฤกษ์ดิถีศรีสวัสด์ิ  สิบห้าค า่จันทร์จ ารัสรัศมี 
เดือนสิบสองแสงเรืองรองท้องนที  กระทงประทีปเลิศรุจีงามตระกาล 
 อธิษฐานแด่พระแม่ม่ิงคงคา ขอขมาหากท าผิดคิดอาจหาญ 
ลกูส านึกพระคุณการุณทาน   โปรดบันดาลให้พ้นภัยจากสายชล 
 

(ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 33 ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2554) 

 
   จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ มีเน้ือหาดา้นการจดักิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน  
การร่วมอนุรักษสื์บสานความเป็นไทย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจในดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมการน าเสนอบทกลอนในโอกาสวนัลอยกระทง 

 
 จากการศึกษาพบว่าเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร“ใบมะกอก” ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ 
พนัธกิจตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม พบขอ้มูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในดา้นการจดักิจกรรม
ท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน  มีลกัษณะการจดักิจกรรมในดา้นการฟ้ืนฟู สืบสาน และร่วมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาถ่ายทอดให้สอดคลอ้งกบัยุคปัจจุบนั เช่น การสนบัสนุนการใช้สมุนไพร การ
นวดแผนไทย  รวมถึงการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความเป็นไทยผ่านบทร้อยกรองท่ีปรากฏ 
ในวนัส าคญัต่าง ๆ 
 
 จากข้อมูลการศึกษาในส่วนของเน้ือหาท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” ส่ิงท่ีพบจาก
การศึกษา มี 2 ประเด็น คือ 1) เน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก”  และ 2) ดา้นเน้ือหากบั
ความสัมพนัธ์ในดา้นความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
เป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ดา้นเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารท่ีพบ แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นนโยบายผูบ้ริหาร 2) 
ด้านบริหารจดัการหลักสูตร 3) ด้านกิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน และด้านท่ี 4) การ 
เชิดชูเกียรติ 
 ด้านเน้ือหากับความสัมพันธ์ในด้านความสัมพันธ์กับพันธกิจตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา พบขอ้มูลเน้ือหาท่ี
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สัมพนัธ์กบัพนัธกิจทั้ง 4 ดา้น คือ การผลิตบณัฑิต  การวิจยัและพฒันา  การบริการทางวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
   การผลิตบณัฑิต พบขอ้มูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมดา้นนโยบายผูบ้ริหาร การบริหาร
จดัการหลกัสูตร กิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการและการเชิดชูเกียรติ จากขอ้มูลดงักล่าวจึง
สนับสนุนว่าการผลิตบณัฑิตเป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัเพราะปรากฏในเน้ือหาทุกด้านท่ีพบใน
เอกสาร “ใบมะกอก” 
  การวิจยัและพฒันา  พบข้อมูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในด้านนโยบายผูบ้ริหาร  
การบริหารจดัการหลักสูตร และการเชิดชูเกียรติ จากข้อมูลดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าว่า คณะ 
เภสัชศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีมีผูมี้ความรู้ทางดา้นงานวิจยัและการพฒันาท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น
เภสัชศาสตร์   การบริการทางวชิาการ พบขอ้มูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในดา้นการจดักิจกรรม
ท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน   จากขอ้มูลดงักล่าวจึงสรุปว่า คณะเภสัชศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีมี
การจดักิจกรรมการให้บริการแก่ชุมชน ในดา้นการให้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์และการดูแลสุขภาพ
ผา่นการจดัประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงการจดักิจกรรมดูแลช่วยเหลือชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม พบข้อมูลเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในด้านการจัด
กิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินงาน   จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า คณะเภสัชศาสตร์เป็น
หน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมและให้ความส าคญัดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในดา้นของการ
ฟ้ืนฟู สืบสานและร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การสนบัสนุนการใชส้มุนไพร การ
นวดแผนไทย และการเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมตามศาสนา ในวนัส าคญัตามราชการ
ก าหนด 
 
 จากขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอทั้งหมด พบว่าเน้ือหาในเอกสาร “ใบมะกอก” มีความสัมพนัธ์
กับพนัธกิจตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลักของสถาบัน 
อุดมศึกษา ครบทั้ง 4 ดา้น มีการกล่าวถึงเน้ือหา ซ่ึงเห็นไดว้า่คณะเภสัชศาสตร์มีการด าเนินงานตาม
พนัธกิจท่ีส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดทั้งท่ีเป็นภารกิจทัว่ไปและภารกิจเฉพาะดา้น
เภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะภารกิจเฉพาะด้านเภสัชศาสตร์นั้น พบว่ามีการด าเนินงานท่ีใช้ความ
เช่ียวชาญด้านเภสัชศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบณัฑิต การวิจยัและพฒันา การบริการ
วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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บทที ่6 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาเอกสาร “ใบมะกอก” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีวตัถุ 
ประสงคใ์นการศึกษารูปแบบ เน้ือหา และความสัมพนัธ์ในดา้นความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจกลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษารวบรวมเอกสาร “ใบมะกอก” ทั้งหมดจากเวบ็ไซต ์
www.pharm.su.ac.th  ซ่ึงมีการเผยแพร่ในรูปแบบ PDF ไฟล ์จ านวนทั้งหมด 50 ฉบบั 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาพบวา่เอกสาร “ใบมะกอก”  แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูลเก่ียวกบั
รูปแบบ เน้ือหา และความสัมพนัธ์ของเน้ือหาในเอกสารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจกลกัของสถาบนัอุดมศึกษา ดงัผลการศึกษาต่อไปน้ี 

1. รูปแบบเอกสาร “ใบมะกอก”   
เอกสาร “ใบมะกอก”  เป็นส่ือส่ิงพิมพข์องคณะเภสัชศาสตร์ จดัท าข้ึนตาม 

นโยบายของผูบ้ริหาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะใหแ้ก่
บุคลากรภายในและภายนอกคณะไดท้ราบ  มีการด าเนินการตามหลกัการประชาสัมพนัธ์โดยเนน้
ดา้นการบอกกล่าว ช้ีแจงให้ทราบ ไม่พบขอ้มูลดา้นการป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผดิ รวมถึงไม่
พบการส ารวจประชามติของกลุ่มเป้าหมาย และไม่มีการประเมินนผลการด าเนินงาน รูปแบบ
เอกสาร “ใบมะกอก”  มีการใชรู้ปแบบส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทจดหมายข่าว คือ มีการออกแบบกระดาษ  
การจดัคอลมัน์ รูปแบบตวัอกัษรสีและรูปภาพตามลกัษณะเฉพาะของจดหมายข่าว 
  รูปแบบการเขียนในเอกสาร “ใบมะกอก”  ท่ีพบแบ่งเป็น ข่าว บทความ บทร้อย
กรองและเกร็ดความรู้ 
  ข่าวท่ีพบมี 3 ลกัษณะ คือ ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบดว้ยหวัข่าว  
ความน าและเน้ือหา ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน ประกอบดว้ย หวัข่าวและความน า และข่าวท่ีมี
โครงสร้าง 1 ส่วน ท่ีพบมีเพียงส่วนความน า  
    รูปแบบข่าวท่ีพบมากท่ีสุดคือ ข่าวท่ีมีโครงสร้าง 1 ส่วน รองลงมาคือข่าว
ท่ีมีโครงสร้าง 2 ส่วน และข่าวท่ีมีโครงสร้าง 3 ส่วนพบนอ้ยท่ีสุด 
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  บทความ มีลกัษณะการเขียนตามโครงสร้างของบทความ คือ ความน า เน้ือเร่ือง
และสรุป ประเภทของบทความท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” แบ่งตามวตัถุประสงค ์ พบ 2 
ประเภท คือบทความแสดงความคิดเห็น และบทความก่ึงวิชาการ 
  บทร้อยกรองท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก” พบรูปแบบบทร้อยกรอง 3 ชนิด คือ 
กลอนแปด โคลงส่ีสุภาพ และกาพยฉ์บงั 16   
    บทร้อยกรองท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลอนแปด ส่วนโคลงและกาพยพ์บ
จ านวนเท่ากนั คืออยา่งละ 1 ค าประพนัธ์  
   รูปแบบเกร็ดความรู้ท่ีพบในเอกสาร “ใบมะกอก”  พบลกัษณะงานเขียนเป็น
ประเด็นเสนอความรู้ขนาดสั้น  มีรูปภาพประกอบ  
 

2. เน้ือหาเอกสาร “ใบมะกอก” พบเน้ือหาดา้นนโยบายผูบ้ริหาร การบริหารจดัการ 
หลกัสูตร กิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการ และการเชิดชูเกียรติ  
 

3. เน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร “ใบมะกอก” มีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจท่ีส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาครบทั้ง 4 ดา้น คือ 1) 
การผลิตบณัฑิต 2) การวจิยัและพฒันา 3) การบริการทางวชิาการ และ 4) การท านุบ ารุงศิลป 
วฒันธรรม   
  
 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร “ใบมะกอก” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งหมด พบวา่ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสถาบนัอุดมศึกษา มีการด าเนินงานตาม
พนัธกิจตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดม 
ศึกษา มีการจดัท าเอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีลกัษณะเป็นจดหมายข่าว เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะใหแ้ก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกคณะวชิาไดท้ราบ 
 เน้ือหาของเอกสาร “ใบมะกอก” พบเน้ือหาดา้นนโยบายของผูบ้ริหาร การบริหาร
จดัการหลกัสูตร กิจกรรมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการ และการเชิดชูเกียรติ ซ่ึงเน้ือหาตามท่ีปรากฏ
มีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นพนัธกิจหลกั
ของสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 4 ดา้น คือ การผลิตบณัฑิต การวจิยัและพฒันา การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 เน้ือหาการด าเนินงานตามพนัธกิจท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
พบวา่มีลกัษณะการด าเนินงานแบบทัว่ไปท่ีทุกสถาบนัการศึกษาหรือคณะวิชาด าเนินการ  และการ
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ด าเนินงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางดา้นเภสัชศาสตร์ คือ การผลิตบณัฑิตท่ีมุ่งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
สภาวชิาชีพเภสัชกรรมและมีการสอบไดใ้บประกอบวชิาชีพเม่ือคิดเป็นร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ไดเ้ป็นล าดบัตน้ของประเทศ  การวิจยัและพฒันามุ่งเน้นความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และ
การดูแลสุขภาพ ดา้นการบริการวิชาการ พบลกัษณะการให้ขอ้มูล ความรู้ ดา้นการใช้ยา การดูแล
สุขภาพและความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ ผ่านการอบรม สัมมนา และการจดักิจกรรมเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรภายในและประชาชนทัว่ไป  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มีการ
น าความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพมาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม เพื่อการ 
สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท่ี 
สืบสานในชุมชนด้วยการประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบัสังคมยุคปัจจุบนั อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่า
คณะเภสัชศาสตร์ มีการใช้ความรู้เฉพาะทางของตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคม  เน้ือหาท่ีเป็นข้อมูลดงักล่าวข้างต้นน าเสนอผ่านเอกสาร “ใบมะกอก”  
แสดงให้เห็นวา่เอกสาร “ใบมะกอก” ไดมี้บทบาทส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการของคณะเภสัชศาสตร์ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกไดท้ราบตามวตัถุประสงค์
ของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นจดหมายข่าว 
  
ข้อเสนอแนะ 
  ผูส้นใจศึกษาสามารถน าส่ือประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในมหาวทิยาลยั
ศิลปากร หรือจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยัมาศึกษา เช่น วารสารทบัแกว้ ของภาควชิา
เทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วารสารการบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อจะ
ท าใหเ้ห็นการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีแตกต่างกบัเอกสาร “ใบมะกอก” 
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