
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสือ่สังคมออนไลน์(Social Media) 

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธ์จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา ที่ต้องกระท าอย่างมีแบบ
แผนและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ทั้งเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน งานประชาสัมพันธ์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ภายในองค์กรเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย   การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
สิ่งที่ช่วยส่งเสริม ทั้งจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติไว้แล้วก็จะท าให้เกิดภาพลักษณ์อันดีต่อประชาชนทั่วไป และกับทั้งบุคคล
ภายในคณะเองก็จะต้องตระหนักและร่วมมือเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาระหน้าที่ของคณะนั้นเป็นไปในทิศทาง
ที่ตั้งไว้ 

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวาง
และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีแหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นจานวนมาก ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Myspace, YouTube, Blog, 
Wiki รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นให้บริการ File Sharing, Photo Sharing, 
Video Sharing และกระดานข่าว (Web board) เป็นต้น และเนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่มีทั้ง
ประโยชน์และโทษที่ควรระวัง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปแล้วอาจไม่
สามารถเรียกกลับคืนได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อองค์กร  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษา มีบุคลากร นักศึกษา 
และคณาจารย์ ที่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อยู่จ านวนมาก  เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มี
ทั้งคุณประโยชน์และโทษที่พึงระวัง ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาประจ าคณะฯ ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการจึงมีแนว
ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศแนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  อย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติ 

 

1) อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media)  ในรูปแบบและลักษณะตามที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้เท่านั้น  

2)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีต่อการเผยแพร่ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  ด้วย  

3) พ้ืนที่บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)   เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ใช่พ้ืนที่ส่วนบุคคล ข้อมูลที่มี
การรายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผลทางกฎหมาย ถึงแม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นในนามชื่อบัญชี
ส่วนตัว ควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กรได้  



4) ข้อความ ภาพ หรือความคิดเห็นที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)   เป็นข้อความ 
ภาพที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ  ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ ทั้งด้านสังคม และกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง หน้าที่การงานและอนาคตของวิชาชีพของตนได้  

5) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยค าและภาษาที่อาจเป็นการดู
หมิ่น ยุยง ท้าทาย หรือเป็นการละเมิดต่อบุคคลอ่ืน พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยค าและภาษาท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน และใช้ภาษาให้ถูกต้อง สุภาพและสร้างสรรค์  ในกรณีบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นที่แตกต่าง 
พึงละเว้นการโต้ตอบด้วยถ้อยค าหยาบคายและรุนแรง และพึงงดเว้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
วิพากษ์ วิจารณ์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นข้อมูลภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยได้  

6) ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน หากต้องการกล่าวอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน
ข้อความของตน ควรให้การอา้งอิงถึงแหล่งข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน  

7) พึงระมัดระวังการด าเนินการหาข่าว หรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ ต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่
ถ้วน  และควรอ้างอิงแหล่งที่มา  เว้นแต่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งข่าวได้โดยตรง  

8) หน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ  บุคลากร นักศึกษา สามารถแสดงชื่อผู้ใช้งานในโลก
ออนไลน์ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน  แต่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า ข้อความใดเป็น “ข่าวประชาสัมพันธ์” ข้อความใดเป็น “ความ
คิดเห็น”  “ความคิดเห็นส่วนบุคคล” “การแลกเปลี่ยนข่าวสารส่วนตัว” “การแผยเพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่องงาน” หรืออ่ืนๆ  และความคิดเห็นดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์สาธารณะด้วย  สามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวในนามของบุคคลธรรมดาได้ แต่ควรแสดงให้ชัดเจน
ว่า ข้อความใดเป็น “ข่าว” ข้อความใดเป็น “ความคิดเห็นส่วนตัว” ทั้งนี้พึงตระหนักว่าการใช้ (Social Media) 
นั้นควรแบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัว และเรื่องหน้าที่การงานออกจากกัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Facebook 
ของผู้ที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน ควรมีการแยก Facebook Profile ที่ใช้ส าหรับติดต่อเครือข่าย
ของตนในเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว ออกจาก Facebook Profile ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ส่วนงาน หรืออาจตั้ง
เป็น Facebook Page ประจ าส่วนงานขึ้นแทนที่จะใช้ Profile ส่วนตัว  

9) หากต้องการสร้าง Page หรือ Account ที่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ
ส่วนงานต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารทราบแล้วแต่กรณี และต้องแจ้งรายชื่อของผู้ดูแล Page (Admin) 
หรือเจ้าของ Account นั้นให้หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารทราบด้วย และผู้ดูแลมีหน้าที่ต้องมอบสิทธิ์ในการดูแล 
Page หรือ Account นั้นคืนแก่ส่วนงาน เมื่อพ้นจากหน้าที่ที่ต้องดูแล หรือพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย  

10) ผู้ใช้งานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลในกิจการของ
คณะวิทยาการจัดการ  หรือชื่อบุคคลที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลในสังกัด ควรแสดงภาพ และข้อมูลให้ถูกต้อง
ชัดเจนในข้อมูลโปรไฟล์ (Profile) และควรใช้ด้วยความสุภาพ และมีวิจารณญาณ  



11) การเผยแพร่ข้อมูล หรือแสดงความเห็นที่อาจท าให้เข้าใจว่าเป็นความเห็นของคณะฯ มหาวิทยาลัย  
ส่วนงาน หรือหน่วยงาน ต้องมีการแสดงข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว 
มิใช่ความเห็นของคณะฯ มหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือหน่วยงานที่ตนสังกัด เว้นแต่จะเป็นความเห็นของคณะฯ 
มหาวิทยาลัย ส่วนงานหรือหน่วยงานอย่างแท้จริง หรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้อง  

12) ผู้บริหารในระดับใดๆ พึงระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความเห็นเนื่องจากจะถูก
มองว่าเป็นความเห็นของหน่วยงานของตนได้ง่าย และอาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
ทั้งนี้ให้มีการแสดงข้อความจ ากัดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับข้อ 11  

13) ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ มหาวิทยาลัย หรือข้อมูลที่ใช้ภายใน
คณะฯ มหาวิทยาลัย ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้มีอ านาจ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตั้งแต่ระดับ
หัวหน้าส านักงานขึ้นไป  

14) ในการสื่อสารข้อมูลในกิจการของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ห้ามแสดงสัญลักษณ์ พรรคการเมือง กลุ่มกดดันรณรงค์ทางสังคม กลุ่มลัทธิทางศาสนา และ
พึงระมัดระวังในการใช้สัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ควรน ารูปบุคคลอ่ืน มาแสดงว่าเป็นรูปของ
ตนเอง  

15) ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ มหาวิทยาลัย อาจใช้ตราสัญลักษณ์ (logo) ของหน่วยงาน ส่วนงาน หรือ
มหาวิทยาลัย บนรูปประกอบ profile ของตน ได้หาก profile นั้นระบุชื่อและนามสกุลจริงอย่างถูกต้อง 
อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ มหาวิทยาลัยใช้ตราสัญลักษณ์บนนามบัตรได้โดยไมต่้องขออนุญาต แต่หากจะ
ใช้เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ ของตน จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มี อ านาจ
ก่อน และให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะ 

16) ศึกษาการใช้ “การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว” หรือ “Privacy Settings” ให้เข้าใจเป็นอย่างดีและ
ปรับแต่งการตั้งค่าความเป็น ส่วนตัวให้เหมาะสมกับบริบท การถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยไม่เหมาะสม 
นอกเหนือจากส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว อาจส่งผล ต่อหน่วยงาน ส่วนงาน คณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ด้วย 

17) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในนามของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ผู้
เผยแพร่ ต้องแสดงชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน เพ่ือความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล และเพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาอ่านข้อมุลข่าวสารสามารถใช้ดุลยพินิจในการติดตามข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปได้  

18) พึงระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น เนื่องอาจจะถูกมองว่าเป็น
ความเห็นของหน่วยงานของตนได้ง่าย หรืออาจส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจของบุคลากร คณาจารย์ 
นักศึกษา  หรือบุคคลภายนอกรวมทั้งสังคมองค์กรอ่ืนๆได้ ทั้งนี้ให้มีการแสดงข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  

19) พึงระมัดระวังข้อความที่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือละเมิดหลักการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลที่กระทบต่อสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์



20) หากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์  เกิดความ
ผิดพลาด จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรอ่ืน ทางองค์กรหรือผู้ใช้งานที่รับผิดชอบข้อความนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความเองหรือรับส่งข้อมูลต่อ ต้องด าเนินการแก้ไขข้อความที่มีปัญหาโดยทันที พร้อมทั้ง
แสดงถ้อยค าขอโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ต้องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีโอกาสชี้แจง
ข้อมูลข่าวสารในด้านของตนด้วย  

21) ควรแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษ แสดงความเสียใจทันที เมื่อรู้ว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลที่
ผิดพลาดหรือกระทบต่อบุคคลอื่น 

หลักการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

1) การพิจารณาคัดเลือกข่าวเพ่ือน าเสนอ  ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ประเด็นของข่าวจึงควรอยู่ในกระแส
สังคมและมีผลกับหน่วยงาน องค์กร และคนส่วนใหญ่ 

2) เทคนิคการเขียนข่าวให้ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  มีดังนี้  

2.1 ศึกษารายละเอียดของสื่อให้ให้เข้าใจ เช่น ประเภทของสื่อ เนื้อหาของข่าว เพ่ือให้ข่าวน่าสนใจ
และได้รับการเผยแพร่ 

2.2 เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกประเด็นและมีเนื้อหาน่าสนใจ รวมทั้งต้องมีความครบถ้วนใน
ตัวเอง และต้องไม่ผิดพลาดทั้งในด้านเนื้อหา วัน เวลา สถานที่ และชื่อบุคคล  

2.3 ข่าวต้องมีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน องค์กรและมีข้อมูลเพียงพอ 

2.4 ความรวดเร็วของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หากรายงานและน าเสนอข่าวทันทีเมื่อจะมากข้ึน เพราะการ
รายงานข่าวสดๆร้อนๆ ผู้รับสารมักจะชื่นชอบและให้ความสนใจ 

2.5 ควรมีการระบุรายละเอียดใน “กระดาษหัวข่าว”  โดยมีที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รวมทั้ง
ผู้ให้ข่าวที่พร้อมให้งานประชาสัมพันธ์ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 

2.6 เนื้อหาข่าวไม่จ าเป็นต้องเขียนยาวมาก ควรพิมพ์ให้จบในกระดาษเอ 4 หน้าเดียว และควรเขียน
เนื้อหาข่าวให้ถูกประเภท  อาทิ  สารคดี  รายงานพิเศษ  บทวิจารณ์  เป็นต้น  

2.7. เขียนข่าวให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างของการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีพาดหัว ความน า 
เนื้อหาข่าว สรุป หรือบทสัมภาษณ์ส าหรับเนื้อหาข่าวบางข่าว 

2.8. ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเขียนข่าว มีดังนี้  

2.8.1 ข้อมูลที่ถูกต้อง เรียกว่า Accuracy สามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา เช่น ชื่อ นามสกุล ยศ ต าแหน่ง 
ตัวเลข ข้อมูลสถิติ ต้องชัดเจน ต้องระบุให้ตรงกับความเป็นจริงขณะนั้น และค าน าหน้าชื่อ และบรรดาศักดิ์ต้อง
ระบุเรียงล าดับให้ถูกต้อง 

2.8.2 การใช้อักษรย่อ ค าย่อ ต้องเป็นค าย่อที่ทุกคนรู้จักจะได้สื่อความหมายได้ถูกต้อง ควรตรวจสอบ
ให้ดีก่อนเผยแพร่ 



2.8.3 ศัพท์เฉพาะ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก 

2.8.4 ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป 

2.8.5 การเขียนตัวเลขถ้ามีจ านวนมากอาจใช้ตัวอักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน ควรใช้ค าว่า 
“ประมาณ”  

 3) ภาพข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์  ภาพถ่ายช่วยให้ข่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ผู้รับสาร
อ่านเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดของข่าว รวมทั้งนิยมชมชอบต่อบุคคลและหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น  ภาพถ่ายจึงเป็น
สื่อที่มีบทบาทส าคัญในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)   

 3.1 ประเภทของภาพข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภาพบุคคล  เน้นบุคคล
ส าคัญในเหตุการณ์  ภาพกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ  ภาพสถานที่ เน้นสถานที่ส าคัญในข่าว และภาพ
เหตุการณ์ เน้นภาพเหตุการณ์ตามธรรมชาติ  

 3.2 เทคนิคในการถ่ายภาพให้ได้ลงข่าว มีข้อควรพิจารณา ดังนี้  

 3.2.1 มีความสอดคล้องกับเนื้อหาข่าว ข่าวและภาพควรจะกลมกลืน มีเนื้อหา มีชีวิตชีวา  มีความ
ชัดเจน สามารถบอกเรื่องราวให้ผู้รับสารรู้เรื่องและเข้าใจได้ชัดเจน และควรมีค าอธิบายภาพ ซึ่งมีการะบุ
รายละเอียดว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าไม อย่างไร โดยพิมพ์ด้วยกระดาษต่างหากไว้ใต้ภาพ  

 3.2.2 การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกบุคคลที่เป็นข่าว มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 
กิจกรรมนั้นๆ มีความโดดเด่น และเป็นบุคคลที่น่าสนใจ โดยจะตามใจผู้ที่ต้องการเป็นข่าวไม่ได้  ต้องมีศิลปะ
และมีวิจารณญาณในการถ่ายภาพและคัดเลือกภาพให้เหมาะสม หากภาพถ่ายไม่น่าสนใจ ไม่มีความแปลกใหม่ 
อาจไม่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  . 

 3.2.3 ภาพถ่ายประกอบข่าวของบุคคลผู้เป็นแหล่งข่าวในภาพ ไม่ควรนั่งตัวตรง (ตัวแข็งเหมือนภาพใน
บัตรประชาชน) ควรอยู่ในอิริยาบถต่างๆเช่น กอดอก ก าลังจับปากกา ก าลังพูดอธิบาย ซึ่งท าให้ภาพข่าวดูมี
ชีวิตชีวาและน่าสนใจมากข้ึน  

 3.2.4 ส าหรับการถ่ายภาพหมู่เพ่ือน าไปเป็นภาพประกอบข่าว  โดยภาพข่าวประชาสัมพันธ์นั้นต้องใช้
ภาพหมู่เพ่ือประกอบในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมาก ในการถ่ายภาพและคัดเลือกภาพข่าวเพ่ือ
ส่งมายังงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆนั้น พยายามให้น้ าหนักของภาพดูสมดุล ไม่
หนักไปทางซ้ายหรือขวา และการถ่ายภาพหมู่ไม่จ าเป็นต้องถ่ายภาพเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  อาจถ่ายตอนเริ่มต้น
กิจกรรมหรือระหว่างการท ากิจกรรม เพราะหากรอเสร้จสิ้นกิจกรรม สมาชิกอาจอยู่ไม่ครบ อาจกลับไปก่อนได้ 

 3.2.5 การส่งภาพข่าวเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ควรส่งภาพข่าวมากกว่า 10 ภาพขึ้นไป เพ่ือการ
คัดเลือกภาพข่าวในการเผยแพร่ได้สวยงาม เหมาะสม และน่าสนใจ  
 

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


