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    คํานํา 

             การสืบคนขอมูลเพือ่นําไปใชในการรายงานผลการดําเนินการ หรือนําไปใชเปน

ขอมูลพื้นฐานดานการศกึษา และนําสูการตอยอดเพื่อการพฒันาน้ันมคีวามสําคัญยิ่ง 

            การผลิตและเผยแพรขาวทางเว็บไซตเฟสบุคของสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 เปนการผลิตและเผยแพรขาวทางเว็บไซตของภาคเอกชน  ที่

เปนลักษณะของเว็บไซตสังคมชุมชน ที่มีจํานวนผูเขาใชเปนจํานวนมาก สามารถเช่ือมโยง 

เผยแพร และเก็บรักษา เพื่อการอางอิงและนําไปใชไดยอนหลังไดหลายป   

           ผูอานสามารถสืบคนขอมลูขาวประชาสัมพันธ   ซ่ึงประกอบไปดวยเน้ือหาขาว 

ภาพน่ิง หรอืภาพเคลื่อนไหวประกอบขาว ทีไ่ดผลิตพรอมเผยแพรไวในเว็บไซตเฟสบุคของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ในอดีตเมือ่ 10 ปกอน จนถึง

ปจจุบันได  ทําใหสามารถมองยอนกลับไปในอดีต   มองเห็นความเปลีย่นแปลงของงาน

ราชการดานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดเพชรบูรณ   สามารถนําขอมลูมาใชใน

การจัดระบบการพัฒนาการศึกษา  และการรายงานผลการดําเนินงานไดในระดับหน่ึง 

           เอกสารน้ีคงจะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของ และมคีวามยินดีที่จะใหคําแนะนํา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ 

                                  

                                    กลุมอํานวยการ 

            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

      มกราคม 2564 

 

 

 

                                       



                                         สารบัญ 
 

คํานํา 

สารบัญ 

ความเปนมา           1

ความรูเก่ียวกับขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตเฟสบุค 

      ของ สพป.เพชรบูรณ เขต 1        2 

      

แผนผังการสืบคนขาวประชาสมัพันธในเว็บไซตเฟสบุค     

       ของ สพป.เพชรบูรณ เขต 1       5 

 

การนําขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตเฟสบุคไปใชประกอบการรายงานตาง ๆ 6 
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ความเปนมา 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ เขต 1 ไดมีการผลิตและ

เผยแพรขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตเฟสบุค (Facebook) เมือ่วันที่ 20 เดือนมกราคม   

พ.ศ.2554 ซ่ึงเปนเวลา 10 ปเศษ มีสมาชิกในกลุม จํานวน 8,150 คน 

           ตลอดเวลาทีผ่านมา ไดมผีลผลิตที่เปนขาวประชาสมัพันธในระบบเปนจํานวนมาก 

โดยมีทั้งเน้ือหาสาระ และภาพประกอบขาว ทัง้ภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหว ผานวัน เวลา 

สถานที่ และบุคคล ในขาว ทั้งผูบริหาร และเจาหนาที่  ครู อาจารย  ทัง้ในตัวสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเอง และในสถานศึกษา  

           โดยในบางขาวยังเช่ือมโยงถึงขาวสาร เน้ือหา ทั้งในองคกรสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และนอกองคกร 

           ในชวงเวลาที่ผานมา ไดมผีูเก่ียวของไดนําขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตเฟสบุคไป

ใชประโยชนทั้งทางตรง และทางออมเปนจํานวนมาก โดยในบางรายไดมาขอคําแนะนําใน

การเขาใชประโยชน  แมจะอธิบายไปแลว แตบางรายก็ไมอาจเขาใชประโยชนได   

           ดังน้ัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และเพื่อเปนเครื่องมอืหรือชองทางในการ

สืบคนขอมลูขาวสารจากขาวประชาสัมพันธน้ี จึงเห็นควรไดจัดทําคูมอืการสืบคนขาว

ประชาสัมพันธในเว็บไซตเฟสบุคของ สพป.เพชรบูรณ เขต 1 ข้ึน 
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ขอมูลเน้ือหาสาระ และภาพประกอบขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตเฟสบุค 
ประเด็นท่ี 1 ลักษณะเนื้อหาสาระ ซ่ึงประกอบไปดวย ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร และเทาใด มี

ขอสังเกตดังนี้ 

1.1 เปนเนื้อหาสาระการประชุม การสัมมนา  ในลักษณะขาวสั้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐานมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการ โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ซ่ึงเปนผูบริหารหัวหนาหนวยงาน หรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานกิจกรรมนั้น ๆ  โดยมี

เง่ือนไข หวงเวลา วัตถุประสงคการดําเนินการคลายคลึงกัน    แตเปลี่ยนไปตามระยะเวลาในแตละป และผูคนท่ี

เก่ียวของเปลี่ยนแปลงไป 

1.2 สวนใหญหรือเกือบท้ังหมดเปนกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานฯ 

 1.3 เนื้อหาสวนหนึ่งเปนการดําเนินการของหัวหนาหนวยงานท่ีมีตอกิจกรรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ใน

ลักษณะการใหความรวมมือ หรือรวมดําเนินการ 

           ประเด็นท่ี 2 ลักษณะของภาพประกอบขาว   มี 2 สวนคือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว มีขอสังเกต คือ 

            2.1 สวนใหญเปนภาพการทํากิจกรรมการประชุม การสัมมนา  โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ซ่ึงเปนผูบริหารหัวหนาหนวยงาน หรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานในการจัด

กิจกรรมนัน้ ๆ   

  2.2 ภาพประกอบขาวสวนใหญเปนภาพนิ่ง โดยมีภาพเคลื่อนไหวบางเล็กนอย  

           2.3 ภาพประกอบขาวมีการจัดระเบียบเปนอัลบั้มตามเนื้อหาขาว  โดยจัดเรียงลําดับอัลบั้มภาพขาวเปน

วันท่ี เดือน และปปฏิทิน โดยในอัลบั้มขาวสวนใหญจะมีมากกวา 10 ภาพ  บางอัลบั้มมีมากถึง 300 – 400 ภาพ 

           2.4 ภาพเคลื่อนไหวสวนใหญ จะแยกออกจากอัลบั้ม เนื่องจากเหตุขัดของในการอัพข้ึนเว็บไซตเฟสบุค 

 2.5 ภาพท้ังหมด จะถูกบรรจุในเว็บไซตเฟสบคซ่ึงเปนของเอกชน ท่ีมีความประสงคตองการเพ่ิมผูมาใช

บริการ อาจกลาวไดวา เฟสบุคเก็บใหทุกภาพเลยก็ได   ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับเว็บไซตโดยท่ัวไป มักจะถูกจัดการ

เรื่องการมีภาพจํานวนมาก มักจะถูกบีบอัดขอมูล หรือจํากัดใหนําเสนอภาพประกอบขาวไดในจํานวนท่ีจํากัด 
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แผนผังขั้นตอนการสืบคนขอมูล 
1.เปดเว็บไซตเฟสบุค สมาชิกเว็บไซตเฟสบุค 

จะเขาดูขอมลูไดในเชิงลกึ 

2.สืบคน (Seach) หากลุม วา  “สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 – เครือขาย 

ปชส.สพป.พช.1” 

        3.ไปที่เมนู “เขารวมกลุม” และกดเขารวม 

(จะทําใหสืบหาขอมูลทีง่ายข้ึน) 

        4.ไปที่เมนู แวนขยาย ในกลุมเฟสบุค ช่ือ  

“สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ”พิมพขอความที่

ตองการหาใหใกลเคียงมากที่สุด 

        5.ในกรณีที่มีขอมูลคลายคลึงกัน  ใหเลื่อนหา

ในกลุมขอมูลที่เลือ่นข้ึนมาใหเลือก 

        6.ใหเลือกกดในเมนูขอมลูที่ตรงกับความ

ตองการ  

        7.ทําการคัดลอกขอมูลในขาวประชาสมัพันธที่

ไดไปเก็บที่จุดที่ตองการ 

 

 

 

 

 

             



5 

ข้ันตอนการสืบคนขอมลูขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตเฟสบุค 

1.เปดเว็บไซตเฟสบุค โดยแนะนําวา ผูสืบคนขอมูลควรเปนสมัครสมาชิกเว็บไซต

เฟสบุค เน่ืองจากจะเขาดูขอมูลไดในเชิงลึกมากกวาผูที่ไมไดเปนสมาชิกเฟสบุก 

อน่ึง หากเขาเว็บไซต สพป.เพชรบูรร เขต 1 สามารถเขาถึงเว็บไวตเฟสบุคได 

จํานวน 2 ชองทาง คอื  

 

              ชองทางที่ 1 ใหกดที่เมนู สัญลักษณ เฟสบุค  
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              ชองทางที่ 2  ใหกดที่เมนู สัญลักษณ เฟสบุค  
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2.สืบคน (Seach) หากลุมสาธารณะ หรือ กลุมทั่วไป ในช่ือวา  

“สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 – เครือขาย ปชส.สพป.พช.1” 

 

 
 

        3.ไปที่เมนู “เขารวมกลุม” และกดเขารวม (จะทาํใหสืบหาขอมลูที่งายข้ึน) 
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        4.ไปที่เมนู แวนขยาย ในกลุมเฟสบุค ช่ือ  “สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 1 – เครือขาย ปชส.สพป.พช.1” แลวทําการพิมพขอความที่ตองสืบหา 

   โดยสามารถพิมพเปนคํา หรือขอความที่ตองการคนหา   แลวกดเมนู เพื่อสืบคนขอมูล 

หากไมพบขอมลูขาวยอนหลังที่ตองการใหพมิพขอความที่ใกลเคียง หรอืขอมลูวัน เดือน ป 

ที่ใกลเคียง  ทั้งน้ี ในสวนของป  สวนใหญจะ

เปนป พ.ศ.  แตบางขาวก็เปนป ค.ศ. 
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        5.ในกรณีที่มีขอมูลคลายคลึงกัน  ใหเลื่อนหาในกลุมขอมูลทีเ่ลือ่นข้ึนมาใหเลอืก 

ตัวอยาง เชน การสอบ O-NET มีขอมูลใหมหลายขาว อาท ิ

 
 

 

 

        6.ใหเลือกกดในเมนูขอมลูที่ตรงกับความตองการ เพือ่ใหขาวประชาสัมพันธชัดเจนข้ัน 

 7.ทําการคัดลอกขอมลูในขาวประชาสมัพันธที่ไดไปเก็บที่จุดที่เราตองการ ดวยวิธีการ

ที่หลากหลายตามแตความถนัดของแตละทาน  อาทิ  เก็บไวในแอพพลิเคช่ันไลน   เก็บใน

โฟลเดอรของคอมพิวเตอร  เก็บไวในโทรศพัทมอืถือในลักษณะตาง ๆ เปนตน 

 

 


