
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเผยแพร่ข่าวสารภายในหน่วยงาน 

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นางสาวอรวรรณ มุกนนท ์
 คุณอ านวย นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย 
 คุณประสาน นางสาวอรวรรณ มุกนนท ์
 คุณกิจ  นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ นางสาวอรวรรณ มุกนนท ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเผยแพร่ข่าวสารภายในหน่วยงาน 

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 นายขจรศักดิ์ บ ารุงสินมั่น หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
4 ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
6 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 ดร.สุนิสา สายอุปราช หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
8 ผศ.สุนีย์  สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 ผศ.ธนัฎฐา  อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
10 นางธนาพร  บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
12 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
13 ผศ.นิภาพร  ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14 ดร.วรนุช ดีละมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
15 ดร.ชวนี สุภิรัตน์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
16 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
17 ดร.ภูมิรัตน์  นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
18 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศกึษา 
19 นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
20 นายประภิณวิชฬ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
21 น.ส.ศิริพร  บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
22 น.ส.สุนันทา แก้วกระจ่าง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
23 น.ส.ซูไฮบ๊ะ  ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
24 นายสุริโย  ก่อวาณิชกุล งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
25 น.ส.สุวรรณา โย้วเพ้ง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
26 น.ส.สุวภา  น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
27 น.ส.ฐิตาภา  เนื่องนิยม งานกิจการนักศกึษา 
28 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
29 นายวรวุฒิ  สาสิงห์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
30 น.ส.ชลิตา อินสะโร งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
31 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
32 นายสมัคร  นาคเกษม งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
33 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศกึษา 

 



กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม การเผยแพร่ข่าวสารภายในหน่วยงาน 
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ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เรื่อง การเผยแพร่ข่าวสารภายในหน่วยงาน 

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 นายขจรศักดิ์ บ ารุงสินมั่น หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
4 ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
6 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 ดร.สุนิสา สายอุปราช หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
8 ผศ.สุนีย์  สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 ผศ.ธนัฎฐา  อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
10 นางธนาพร  บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
12 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
13 ผศ.นิภาพร  ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14 ดร.วรนุช ดีละมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
15 ดร.ชวนี สุภิรัตน์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
16 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
17 ดร.ภูมิรัตน์  นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
18 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศกึษา 
19 นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
20 นายประภิณวิชฬ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
21 น.ส.ศิริพร  บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
22 น.ส.สุนันทา แก้วกระจ่าง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
23 น.ส.ซูไฮบ๊ะ  ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
24 นายสุริโย  ก่อวาณิชกุล งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
25 น.ส.สุวรรณา โย้วเพ้ง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
26 น.ส.สุวภา  น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
27 น.ส.ฐิตาภา  เนื่องนิยม งานกิจการนักศกึษา 
28 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
29 นายวรวุฒิ  สาสิงห์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
30 น.ส.ชลิตา อินสะโร งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
31 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
32 นายสมัคร  นาคเกษม งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
33 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศกึษา 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การเผยแพร่ข่าวสารภายในหน่วยงาน 
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางสาวอรวรรณ มุกนนท ์
(ผู้เล่า) 

นางสาวอรวรรณ มุกนนท์ กล่าวแนะน าผู้รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร คือ 
1.นางสาวอรวรรณ มุกนนท์ 
นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย 
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
กลุ่มบุคคล  ทุกองค์กร สามารถใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจหลักเป็นไป
อย่างราบรื่นการประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ หรือถ่ายทอดความรู้ 
เนื้อหา สาระความรู้สึก เจตนคติ ทักษะ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยการใช้
ถ้อยค ากริยาทาทางหรือสัญลักษณ์ซึ่งมีผลท าให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึก
ร่วมกัน 
วัตถุประสงคข์องการเผยแพร่ข่าวประชาสมัพันธ์ 
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในองค์กร 
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
3.เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
4.เพิ่มความน่าเช่ือถือ 
การเผยแพร่ชอ่งทางการสื่อสาร 
1. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ 
2. การเผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค  
3. การเผยแพร่ทาง Youtube  
4. การเผยแพร่ Tik-Tok 
5. การเผยแพร่ทาง Intragram 

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางสาวอรวรรณ มุกนนท ์
(ผู้เล่า) 

การเผยแพร่ขอ้มูล 
1.ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์( EDOC) 
2.การเผยแพรเ่อกสารทาง (Email) 
3.การเผยแพรข่้อมูลทางไลนก์ลุ่มชาววิทย ์
4.การเผยแพรข่้อมูลทางไลนก์ลุ่มสายสนับสนุน 



 

ภาพประกอบกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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