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คํานํา 
 
 
 

         การจัดทําคู่มือการจัดทําเว็บไซต์ กองสารนิเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามกรอบ
ภารกิจของกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระดับบุคคล 
สู่บุคคล และเป็นเอกสารความรู้ เพื่อนํามาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วิสัยทัศน์ 
 
 

“ เป็นหน่วยงานหลัก ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
ได้รับทราบ และมีความเข้าใจท่ีดี พร้อมทั้ง ให้ความร่วมมือ 

ในการดําเนินงาน นโยบาย ภารกิจ และงานของกระทรวงมหาดไทย ” 
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บทบาทภารกิจ 
 

กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 
กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง
นโยบายของ กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ  จัดสรรทรัพยากร การบริหารราชการประจําทั่วไปของ
กระทรวง การรักษา ความม่ันคงภายใน การรักษาความเรียบร้อยและอํานวย ความเป็นธรรม และ 
การส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยในส่วนของกองสารนิเทศ สํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย  มีอํานาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง 
 2. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง 
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

โครงสร้างและอัตรากําลงั 
 โครงสร้างการแบ่งงานภายในกองสารนิ เทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
แบ่งออกเป็น  2 ฝ่าย 1 งาน คือ  1. ฝ่ายข้อมูลการประชาสัมพันธ์  2. ฝ่ายเผยแพร่ 
การประชาสัมพันธ์  3. งานบริหารทั่วไป 

 
 

 สําหรับอัตรากําลังข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย  แบ่งออกเป็น 
    ข้าราชการ จํานวน 31  คน 
   ลูกจ้าง    จํานวน       4  คน  

  บทบาทภารกิจบทบาทภารกิจบทบาทภารกิจ   
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                  รวมทั้งสิ้น  35  คน 
 
 
      

 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บและ 
ประมวลข่ าวสารการวิ เ คราะห์ และประ เมิ นข่ า ว  
งานนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทย 
ง านคณะกร รมก า ร  ค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ 
คณะทํางานด ้านประชาส ัมพ ันธ ์ งานบริการข้อมูล
ข่ า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ กิ จก ร รม  และกา รดํ า เ นิ น ง าน 
ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 1. งานจัดเก็บและประมวลข่าวสาร 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ การสื่อข่าว และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อรับข่าวสาร การตรวจติดตามข่าว การสรุปข่าว การรวบรวมจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  
การบร ิการข ้อม ูลข ่าวสาร  และการชี ้แจงข ่าวกรณีสื ่อมวลชนเสนอข ่าวที ่ม ีผลกระทบ 
ต่อกระทรวงมหาดไทย 
 2. งานโฆษกและศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์   
  งานโฆษกกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ รับผิดชอบ  รวบรวมข้อมูลข่ าวสาร 
ที่ เป็นประเด็น สําค ัญและสมควรชี ้แจงประชาส ัมพ ันธ ์ เพื ่อให ้โฆษกกระทรวงมหาดไทย 
แถลงข่าว งานประสานข้อมูลและเอกสารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที ่เกี ่ยวข้อง งานพบปะ
ประชาสัมพันธ์สื ่อมวลชน ผู ้นําองค์กรส่วนท้องถิ ่น เพื ่อดําเนินการประชาสัมพันธ์ รวมถึง 
การดําเน ินงานด ้านต ่างๆ  ตามที ่โฆษกกระทรวงมหาดไทยมอบหมายและกําหนดเป ็น 
หล ักปฏ ิบ ัต ิให ้ท ุกส ่วนราชการแต่งตั้ ง โฆษก  เพื่อทําหน้าที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และ 
เพื่อประโยชน์แก่การประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลตามความเหมาะสม 
 

 3. งานแผนประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทํานโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย 
จั ด ทํ า แ ผ น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ฉ พ า ะ กิ จ  ง า น ร ว บ ร ว ม ร ะ เ บี ย บ 
เกี่ยวกับการข่าว และการประชา สัมพันธ์ งานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
ด้านประชาสัมพันธ์ของภายในและภายนอก กระทรวง งานประสานจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์  งานจัดทําแผนนโยบายเร่งด่วนตามที่กระทรวงมอบหมาย  และงาน
บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาขอข้อมูล 
 

 

 ฝายขอมูลการประชาสัมพันธ 

 ฝายเผยแพรการประชาสัมพันธ 
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               มีหน ้าที ่ความร ับผ ิดชอบเกี ่ยวก ับ 
การแถลงข่าว การผลิตสื่อ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและงานโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนการ
จัดทําห้อง ปฏิบัติการของกระทรวง มหาดไทย 
 
 1.  งานเผยแพร่ 1 

  มีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ดําเนินการจัดทําและ/หรือประสาน
การจั ดทํ า เอกสารข่ าว  และการประชาสั มพันธ์ ในเรื่ องนโยบายต่ างๆ   ทางสื่ อสิ่ งพิ มพ์  
การประชาสัมพันธ์ทั่วไปเพื่อการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนทั่วไป 
 2. งานเผยแพร่ 2 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย 
สไลด์ และบรรยายสรุป จัดทําบทให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  
การนําเสนอ ข้อมูลต่างๆ ในห้องปฏิบัติการกระทรวง โดยประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาดําเนินการจัดวางระบบการนําเสนอตามความเหมาะสม 
 
 3. งานแถลงข่าว 
  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดแถลงข่าวปกติและพิเศษ ทั้งในและนอกกระทรวงมหาดไทย 
การบันทึกและการถอดเทปเสียง คําให้สัมภาษณ์ คําแถลงข่าวของผู้ บังคับบัญชาระดับสูง  
การประสานและอํานวยความสะดวกสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
 4. งานโสตทัศนปูกรณ ์
  มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบศิลปกรรม การถ่ายภาพนิ่ง สี/ขาว-ดํา/สไลด์  
การถ่ายภาพ วิดีทัศน์กิจกรรม ผลงานของกระทรวงมหาดไทย งานพิธีการต่างๆ กิจกรรมสําคัญ 
ของผู ้บังคับบัญชาระดับสูง การล้างอัดขยายภาพ การตัดต่อภาพวิดีทัศน์ การบํารุงรักษา
เครื ่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเก็บและควบคุมวัสดุโสตทัศนูปกรณ์  ทั้งที่ห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ์ของกองห้องแถลงข่าวกระทรวง และห้องประชุมกระทรวง การจัดบอร์ด  
ติดประกาศภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การวางแผนผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การขยาย
ประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์ของสํานักงานปลัด 
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ก า ร ส นั บ ส นุ น ง า น 
โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ ใ น ด้ า น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
        งานบริหารทั่วไป 
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 มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ส า ร บ ร ร ณ  
ง า น บ ร ิห า ร ง า น บ ุค ค ล  ง า น พ ิม พ ์ห น ัง ส ือ  
งานธุรการทั่วไป งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ติดต่อในเรื่องทั่วไป งาน
เลขานุการผู้อํานวยการกอง งานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจสอบกลั ่นกรองงานก่อน
นําเสนอผู้บังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
          ของ กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 กองสารนิเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีบทบาทหน้าที่หลักในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิ จหน้ าที่ ตลอดจนผลงานต่ างๆ  ของกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม  
ในการปฏิบัติงานดังกล่าว กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประสานกับ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนจังหวัดอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
เพื่อนําข้อมูล ดังกล่าวมาจัดทําและประชาสัมพันธ์นําเสนอในรูปสื่อแบบต่างๆ ผ่านช่องทาง 
ที่เหมาะสม  ดังนี้  
 11..    สื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์      
  กองสารนิเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้นําข้อมูลจาก 
การประสานงานมาเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ในลักษณะต่างๆ  กัน  ได้แก่ 
  1.1 ข่าวมหาดไทย เป็นการนําข้อมูลข่าวสารในลักษณะเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานในสังกัด และเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนประจําทุกวัน 
  1.2 จดหมายข่าว สป. เป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะวารสารประจําของ
กระทรวงมหาดไทยผลิตออกเป็นรายเดือน โดยมีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย และสาระความรู้ต่างๆ  เพื่อแจกจ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก สังกัด มท. 
  1.3 โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ เป็นการนํานโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 
มาเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ศูนย์ดํารงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ โปสเตอร์  ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
ต่อต้านยาเสพติด  โปสเตอร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการ ป.ท. สติ๊กเกอร์เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเพื่อต้านภัยยาเสพติด  นําเผยแพร่แจกจ่ายแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 เป็นต้น 

การดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินการประชาสัมพันธ   
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  สําหรับข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปแล้วนั้น กองสารนิเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ
สื่อสิ่งพิมพ์นั้น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารตีพิมพ์อื่นๆ  หากได้มีการเผยแพร่ข่าวสาร 
ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
ให้มีการชี้แจงข่าวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือโทรสาร เพื่อให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือจังหวัดได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงมายังกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ต่อไป 
 

  22..    สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์          
  แบ่งออกเป็น 
  2.1 สื่อวิทยุกระจายเสียง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกรมประชาสัมพันธ์  
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเสียงตามสายภายในของกระทรวงมหาดไทย 
   รายการ “มหาดไทยชวนรู้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ. คลื่น 91.0 MHz  
ในระบบ FM ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. ซึ่งเป็นรายการสนทนา ติดตามสถานการณ์ 
บทความรู้ เน้นสาระประโยชน์ต่างๆ  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ประชาชนให้ความสนใจ 
และรับทราบไว้เป็นประโยชน์   
   นอกจากนั้น ในแต่ละวันทําการก็ได้ดําเนินการออกอากาศเสียงตามสายภายใน
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นเนื้อหาสาระน่ารู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของมหาดไทย 
ข่าวสาร  และการประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ของหน่วยงานในสังกัดต่างๆ เป็นประจําทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.00 - 09.30 น. ,  11.00 - 13.00 น.  และ 15.30 - 16.30 น. 
  2.2 สื่อโทรทัศน์  กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดทํา 
รายการสารคดี “มหาดไทยชวนรู้”  โดยเนื้อหาสาระของสารคดีจะเป็นการดําเนินตามนโยบาย
ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ การเร่งรัดขจัดปัญหาความยากจนในเขตเมืองและชนบท การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปกป้องสถาบันสําคัญ 
ของชาติ รวมทั้งภารกิจสําคัญอื่นๆ 
 
  2.3 สื่ออินเตอร์เน็ต  เดิมกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ซึ่งเป็นสรุปข่าวจากส่ือมวลชนประจําวันผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตทาง 
www.pr.moi.go.th เป็นประจําทุกวัน  ปัจจุบันกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ได้เพิ่มช่องทางโดยนําข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวมหาดไทย)  วารสาร “จดหมายข่าว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย” ตลอดจนสาระความรู้ที่เป็นเรื่องควรรู้เผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต  
2 ช่องทางได้แก่  www.pr.moi.go.th  และ ทาง www.facebook.com   ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกวันทําการ 
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..................................................... 
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ขั้นตอนการสร้าง และพัฒนาเว็บไซต์ 
ของกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

.................................................................................................................................................................................... 

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการจัดทําเว็บไซต์ 

1. อุปกรณ์ในการทําเว็บไซต์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล 
2. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เช่น 

• โปรแกรมสําหรับพัฒนาเขียนเว็บเพจ  สําหรับกองสารนิเทศ สป.ใช้เป็นโปรแกรม Microsoft 
Frontpage  

• โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop  
• โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ซึ่งอยู่บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต FTP (Flie Transfer Protocol) สําหรับ upload file ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เราไปที่ Server สําหรับกองสารนิเทศ สป.ใช้ ได้แก่ โปรแกรม FileZilla  ซึ่งสามารถ download  
มาใช้ได้ฟรีที่  http://filezilla-project.org  

การสร้างเว็บไซต์  

1.  การสร้างหน้าแรกเปิดโปรแกรม Microsoft Frontpage คลิ๊กที่ แฟม้ > สร้าง > เพจหรอืเว็บ 
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2. จากนั้นก็สร้างกรอบเค้าโครงของเว็บไซต์ที่ >แทรกตาราง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว เนื้อหา
และ หัวข้อ  

 

 

3. จากนั้นนํารูปภาพที่จะใช้เป็นส่วนหัวของเว็บไซต์ นํามาวางให้ได้พอดีกับขนาดกรอบโครงที่สร้างไว้ 
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ในการประกวดเว็บไซต์จังหวัด  และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2551 และ 2552 

 

 

4. จัดรูปและตารางให้ดูเหมาะสมจากนัน้คลิ๊กที่  >แทรกตาราง  เพือ่ทําหัวเรื่องแต่ละเรื่องในเวบ็ไซต ์

 

5. นําปุ่ม (button)    ที่จะใส่ด้านข้างมาใส่ตามหัวข้อของข้อมูลเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้   
หรืออาจจะใช้การพิมพ์ตัวอักษร ชื่อหัวข้อแทนปุ่ม(button)  ก็ได้ เปลี่ยนสีตัวอักษรให้สวยงาม 
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6. จัดแบ่งส่วนที่จะทํารายละเอียดข้อมูลโดยการแทรกตารางโดยแบ่งตารางตามข้อมูลที่จะจัดวาง   
ที่ส่วนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นนําข้อมูลมาใส่ 

 

7. เมื่อใส่ข้อมูลในหน้าเพจนี้เสร็จแล้ว ตรวจดูว่าหน้าเพจมีความสมดุล เหมาะสมหรือไม่ ถ้าดูดีแล้ว 
ให้ save เพจนี้ เป็นชื่อ index.htm  (รูปภาพชื่อไฟล์ทัง้หมดในการทําเว็บจะต้องมีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษ)  

 



 

 กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง  
ในการประกวดเว็บไซต์จังหวัด  และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2551 และ 2552 

8. ทําเว็บเพจหน้าอื่นต่อไปกระบวนการทําก็จะเหมือนกัน 
9. เมื่อได้เว็บเพจหน้าอื่นแลว้ ก็จะมาจัดทาํ link  ระหวา่งหน้าแรก ของเว็บ (index.htm) กับหน้าอื่น 
10. คลิ๊กที่ปุ่ม (button) หรือลากเมาท์คลมุตัวอักษร จากนั้นคลิ๊กเมาท์ ข้างขวา > เชื่อมโยงหลายมิติ 

 

11. .ใส่ที่อยู่เพจที่เราจะเชื่อมโยงไป ในช่องที่อยู่  / คลิ๊กที่ไฟล์ที่จะเชื่อมโยง  เสร็จแล้วคลิ๊ก   ตกลง 

 

12. save ไฟล์ที่ทําดังกล่าว (สังเกตว่าไฟล์ที่ยังไม่ save จะเป็น index*  แต่ถ้า save แล้ว จะเป็น 
index) 
13. ถ้ามี  page ที่ต้องการสร้างเพิ่มก็จะทําลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่ข้อ 7 
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การ upload โดยใช้โปรแกรม FileZilla 

วิธีการ Upload File ผ่าน FTP สามารถใช้โปรแกรม FTP Client อะไรก็ได้ แต่ในทีน่ี้แนะนําโปรแกรมฟรี
อย่าง 
FileZilla ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
  
1. เมื่อติดต้ังเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีหน้าตาดังนี้ 
  

 

 
  
3. ทําการล๊อกอินโดยพิมพ์ตามข้างล่างเสร็จแล้วก็กด Quickconnect (5) เมื่อล๊อกอินเรยีบร้อยแล้วจะมี 
list folder 
ขึ้นที่ช่องด้านขวา (7) 
  
    ช่อง (1) Host: (FTP Server) 
    ช่อง (2) Username: (Username ของคุณ) 
    ช่อง (3) Password: (Password ของคุณ) 
    ช่อง (4) Port: 21 
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4. ขั้นตอนการ upload file โดย ช่องด้านซ้าย (6) คลิกเข้าไปที่ที่เก็บไฟล์ไว้ เช่น เก็บไฟล์ไว้ที่ C:\ ก็คลิก
เข้าไปที่ C:\ 
    และช่องด้านขวา (7)  ใหค้ลิกเข้าไปที่ folder ที่เราทําขึ้นมาใหม ่
    เริ่มทําการ upload file โดยดับเบิ้ลคลิกที่ช่ือไฟล์ที่ต้องการ upload ที่อยู่ทางด้านซ้าย (6) 
    ถ้าต้องการ upload ทั้ง folder ให้คลิกขวาที่ช่ือ folder แล้วกด Upload 
  
5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วเพื่อความปลอดภัยควร Disconnect โดยกดที่ (8) 
  
 

......................................... 
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การสร้างแบบสอบถามออนไลน ์
 
1. ก่อนอื่นจะต้องมี Email ของ Google หรือเราเรียกว่า gmail  ก่อน จากนั้นแล้วเข้าไปที่ 
http://docs.google.com   แล้ว Login  เข้าไป  

 

- หาก Login อยู่แล้ว เมื่อเข้าไปตาม Link ก็จะเข้ามาที่หน้า google docs 
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2. คลิ๊กไปที่ New > Form (แบบฟอร์ม ถ้าเป็นภาษาไทย) 

 

3. ตั้งชื่อแบบสอบถาม คําอธิบาย และชนิดของคําถาม  
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ซึ่งจะทั้งหมดมีดังนี้ 

• Text – สําหรับคําตอบที่เป็นข้อความสั้นๆ เช่น ชื่อ นามสกุล 
• Paragraph text – สําหรับคําตอบที่ต้องการความยาว เช่น ความคิดเห็น 
• Multiple choice – ตัวเลือกที่ต้องการให้เลือกอันใดอันหนึ่ง 
• Check boxes – คล้ายกับ Multiple choice  แต่สามารถเลือกได้มากกว่า 1 
• Choose from a list – คล้ายกับ  Multiple choice แต่จะเป็น Drop down list 
• Scale – เป็นการให้คะแนน 
• Grid – คล้ายกับ  Scale  แต่สามารถในหัวข้อได้มากกว่า 1 

- กรอกชื่อแบบสอบถาม ใส่รายละเอียดหรือคําแนะนํา คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
- จากนั้นในช่อง Quesytion Title  ให้พิมพ์คําถาม 
- Help Text  ข้อความช่วยเหลือ หรืออธิบายเพิ่มเติม 
- Quesytion Type ประเภทของคําถาม 

4. พิมพ์ตัวเลือกลงไป หากคําถามข้อนั้นบังคับให้ตอบ ให้คลิกเครื่องหมายถูก  ที่ Make this a 
required question จากนั้นคลิกที่ Done 

5. หากต้องการแก้ไขคําถาม ให้คลิกที่รูปดินสอ      ที่ข้อนั้นแล้วเข้าไปแก้ไข เสร็จแล้ว save 
(บันทึก) 

6. หากต้องการทําข้อต่อไปคลิกที่ Add question แล้วเลือกชนิดของคําถาม 

7. คลิกเลือก Theme (รูปแบบ) ที่ต้องการ 
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8. เมื่อเลือกแล้วจะแสดงตัวอย่าง คลิกที่ Apply เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทําแบบสอบถาม 

 

9. การดูผลการตอบแบบสอบถาม เราสามารถ Loin เข้ามาดูโดยเข้ามาที่ 
http://docs.google.com 
เลือกดูไปที่ See responses > Summary เป็นจํานวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม และแสดงกราฟ
ในแต่ละข้อ 

 

10. See responses > spreadsheets เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เป็นช่อง
คล้าย Excel 1 แถวคือข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 1 คน 
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หากต้องการดูแบบสอบถามที่ทํา ให้คลิกที่ลิ้งค์ที่แสดงอยู่ด้านล่างสุด ที่เขียนไว้ว่า You can view 
the...ตัวอย่างแบบสอบถามที่ทําเสร็จ 

สําหรับผลการทําแบบสอบถามจะอยู่ในรูปแบบของ Spreads sheet และสามารถดูเป็นกราฟได้
จาก  Form > Show Summary of Responses 

 

11. เมื่อต้องการเข้ามาดูสถิติและข้อมูลที่มีคนตอบแบบสอบถาม มา ให้ Login เข้ามาที่ 
http://docs.google.com แล้วเลือกแบบสอบถามที่จะดูสถิติ 
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  การสร้าง และให้บริการข้อมูล  Facebook  กองสารนิเทศ สป.มท 
1.ผู้จะใช้และเป็นเครือข่าย  facebook  จําเป็นที่จะต้องมี e-mail เพื่อใช้ในการสมัคร  
 

 
 

- หลังจากนั้นก็ดําเนินการลงทะเบียนตามข้อมูลที่กําหนดมา 
 

 
 
- รวมถึงการใส่รูปประจําตัว เสร็จเรียบร้อย เราก็สามารถใช้และให้บริการจาก  facebook  ได้ 
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-  ในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ขณะนี้กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้นํา banner facebook ติดไว้ที่  www.pr.moi.go.th เพื่อให้บริการข้อมูลในเรื่อง สรุปข่าวสื่อมวลชน 
แก่ผู้เป็นเครือข่าย facebook กับกองสารนิเทศ สป.มท. ซึ่งสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ต้อง
เปิดเว็บไซต์  www.pr.moi.go.th  
 

 
 
 
- เมื่อ กองสารนิเทศ สป.มท.ได้ลงข้อมูลสรุปข่าวประจําวันทาง facebook  ข้อมูลดังกล่าว ก็จะไป
ปรากฏที่  facebook  ของผู้เป็นเครือข่ายกับ กองสารนิเทศ สป.มท.ทั้งหมด 
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