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คํานํา 

 

คูมือการปฏิบัติงาน กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ฉบับนี้ 
จัดทําข้ึนตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนเครื่องมือท่ีจะใหบุคลากรในหนวยงานได
ยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางและเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผูท่ีมาติดตอราชการสามารถทราบถึงข้ันตอน
การดําเนินงานตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงานสามารถใชประกอบการปฏิบัติงานแทนบุคลากรท่ีขาด
หายไปได ภายในเลมแบงเนื้อหาตามโครงสรางของ กองประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
และสามารถใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานในปตอไป ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูเขามารับบริการ
จากกองประชาสัมพันธ เพื่อการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค ของหนวยงาน และเปนสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ัง
ไว 

  

 กองประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการ
ปฏิบัติเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูสนใจตอไป 

 
 
 
 

กองประชาสัมพันธ 
สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 

 

1. ประวัติกองประชาสัมพันธ 

กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีมีหนาท่ีเผยแพร ประชาสัมพันธ ขาวสารขอมูล กิจกรรม ช้ีแจงขอเท็จจริง ใหขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมท้ังการดําเนินการดานความรวมมือกับ
ตางประเทศเพื่อรองรับภารกิจ  เผยแพรประชาสัมพันธช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ฯ ใหสอดคลองกับบทบาท
หนาท่ีของมหาวิทยาลัยโดยมีภาระหนาท่ีในการส่ือสารและประชาสัมพันธเชิงรุก (Proactive Public 
Relations : PPR) เพื่อประชาสัมพันธความเปนมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ รวมท้ังใหกลุมเปาหมายไดรับทราบถึงกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ไดดําเนินการในทุกภารกิจอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ท้ังในระดับภายในมหาวิทยาลัย 
ภายในประเทศ และระดับนานาชาติ 
 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง การแบงสวนราชการและสวนงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ใหแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนงาน โดยกองประชาสัมพันธ ประกอบดวย 2 กลุมงาน  คือ 

1. งานบริหารและผลิตส่ือประชาสัมพันธ 
2. งานส่ือสารองคกรและขาว 

 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ภารกิจ ของกองประชาสัมพันธ 

 

วิสัยทัศน 

เปนหนวยงานท่ีมีการส่ือสาร การประชาสัมพันธเชิงรุกและใหบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
 

พันธกิจ 

งานประชาสัมพันธเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาซึ่งมีพันธกิจ
ในการเผยแพรนโยบายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในทุกเขตพื้นท่ี แกสังคม
ภายนอกและภายในสถาบัน เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ ยอมรับ สนับสนุน และรวมมือ 
 
นโยบาย  

มุงเนนการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก (PPR: Proactive Public Relations) ดวยการ
ใหบริการและสรางงานคุณภาพ 
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ภารกิจ 

1. ส่ือสารและสรางความเขาใจตรงกันของบุคลากรในองคกรเพื่อการเผยแพรภาพลักษณท่ีดีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและสราง

ความสัมพันธอันดีกับองคกรภายในและชุมชนภายนอก 

3. ผลิตส่ือตาง ๆ เพื่อใชในการส่ือสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

4. ใหขอมูลสารสนเทศและการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริการ 
 

3. บทบาทหนาท่ีกองประชาสัมพันธ 

กองประชาสัมพันธ มีสายการบังคับบัญชา ข้ึนตรงตอผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานสนับสนุนงานประชา
สัมพันธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

1. งานบริหารและผลิตส่ือประชาสัมพันธ มีภาระงาน ดังนี้ 
- งานธุรการและบริการ 
- งานแผนและบุคลากร 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ 
- งานเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ  

2. งานส่ือสารองคกรและขาว  มีภาระงาน ดังนี้ 
- งานส่ือสารองคกร 
- งานขาว 
- งานส่ือสารมวลชนสัมพันธ 
- งานสถานีวิทยุกระจายเสียง 
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4. โครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองประชาสัมพันธ 

งานบริหารและผลิตส่ือประชาสัมพันธ งานส่ือสารองคกรและขาว 

หัวหนางานบริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ หัวหนางานสื่อสารองคกรและขาว 

ภาระงานยอย 
 งานสื่อสารองคกร 
 งานขาว 
 งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ 
 งานสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ภาระงานยอย 
 งานธุรการและบริการ 
 งานแผนและบุคลากร 
 งานการเงินและพัสดุ 
 งานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
 งานเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ  

1. นางสาวแววดาว  ญาณะ   

(พนง.ม. ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ป.ตรี) 

2. นางสาวเยาวัลย  จันทรตะมูล  

(พนง.ม. ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ป.ตรี) 

3. นางประไพ  อินทรศรี  

(ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ปวส.) 

4. นางสาวอาพัชรี   ศิรินาโพธ์ิ  

(พนง.ม. ตําแหนงนักประชาสัมพันธ ป.ตรี) 

5. นายธนพล   มูลประการ  
(พนง.ม. ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ป.ตรี) 

1. นางสาวอภิญญา   พูลทรัพย   

(พนง.ม. ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ป.ตรี) 

2. นางสาวสิริญญา   ณ นคร   

(พนง.ม. ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ป.ตรี) 

3. นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ   

(พนง.ม. ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ป.ตรี) 

4. นางสาวธริษตรี   ธนรัตนพิมลกุล   

(พนง.ม. ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ป.ตรี) 

5. นางสาวอรวรรณ  โกสละ  
(ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี) 
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5. บุคลากรกองประชาสัมพันธ 
ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

 

ตําแหนง 

 

ประเภทการจาง 

 

สายงาน 

 

วุฒิ

การศึกษาท่ี

จาง 

 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 

ตาม

พันธกิจ 

สาย

สนับสนุน 

สาย

วิชาการ 

1 น.ส.แววดาว  ญาณะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ป.ตรี 
2 น.ส.เยาวัลย  จันทรตะมูล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ     ป.ตรี 
3 นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ นักประชาสัมพันธ     ป.ตรี 
4 น.ส.อภิญญา  พูลทรัพย นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ     ป.ตรี 
5 น.ส.สิริญญา  ณ นคร นักประชาสัมพันธ     ป.ตรี 
6 น.ส.ธริษตรี  ธนรัตนพิมลกุล นักประชาสัมพันธ     ป.ตรี 
7 น.ส.อาพัชรี  สิรินาโพธ์ิ นักประชาสัมพันธ     ป.ตรี 
8 นายธนพล  มูลประการ นักประชาสัมพันธ     ป.ตรี 
9 นางประไพ  อินทรศรี ผูปฏิบัติงานบริหาร     ปวส. 
10 น.ส.อรวรรณ  โกสละ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ป.ตรี 
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แบบฟอรมการขอใชบริการ  

กองประชาสัมพันธ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ............. 

ขาพเจา.................................................................................ตําแหนง........................................................................................... 
หนวยงาน..........................................................................เบอรโทรศัพท...................................................................................... 
มีความประสงค ขอใชบริการ 

  บุคลากร ในการปฏิบัติงาน ดาน............................................................................................................................ 
      วันท่ี......................................................... เวลา...................................................น. 
  โสตทัศนูปกรณ (โปรดระบุ).......................................................สงคืนภายในวันท่ี................................................. 
  กลุมงานท่ีขอใชบริการ  

  กลุมงานบริหารงานท่ัวไป     กลุมงานสื่อสารองคกร  
  กลุมงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 

รายละเอียด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลายมือชื่อ.....................................................(ผูขอรับบริการ) 

ความเห็น ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ 
 

  อนุมัติ และมอบหมายให 
 ………………………………………………………………………………….......................................…………………………………………...………………….………. 

  ไมอนุมัติ  เน่ืองจาก 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
 (............................................................................) 
 ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ 
 ............../............/........... 
 

รายงานการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค (เจาหนาท่ีผูปฏิบัตงิาน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลายมือชื่อ.................................................................... 
       (........................................................................) ตําแหนง.......................................................................... 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระดับความพึงพอใจขั้นตอนการใหบริการ 

  ดีมาก    ดี    ปานกลาง  พอใช   ควรปรับปรุง 
ระดับความพึงพอใจของผูขอใชบริการหลังจากไดรับการบริการ 

  ดีมาก    ดี    ปานกลาง  พอใช   ควรปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ลายมือชื่อ.....................................................(ผูขอรับบริการ) 
  

โปรดสงคืนกองประชาสัมพันธ 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน (WORK FLOW) 
กองประชาสัมพันธ 



ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
ประกอบการจัดทําแผน

ภายใน
15 วัน

1.แจงใหบุคลากรทุกคนพิจารณา
เสนอโครงการที่เกี่ยวของ
2.ทบทวนการเสนอโครงการ 
เพื่อใหมีสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน

มีการจัดสงโครงการครบถวน และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน

/

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

จัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมของ
กองประชาสัมพันธ

ภายใน
10 วัน

1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนการจัดทําแผน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
พิจารณาแผนแผนงานโครงการ/กิจกรรม
หากแกไข มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากเห็นชอบ มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปนําสงแผนงานฯ เสนอผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีตอไป

1 วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
แผน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
พิจารณาแผนแผนงานโครงการ/กิจกรรม
หากไมอนุมัติ  มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ ดําเนินการตามแผนงานตอไป

5 วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
แผน

ผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ
-จัดทําเอกสารใบสั่งซื้อ สั่งจาง
-จัดทําเอกสารยืมเงิน
-จัดทําเอกสารประกอบการลงทะเบียน
-จัดทําเอกสารประกอบการอบรมฯ

ปงบประมาณ 1.ประสานงานกับบุคลากรที่
เกี่ยวของใหดําเนินการตามแผนงาน

ติดตามการจัดทําโครงการรายไตรมาส และ
เรงรัดใหดําเนินโครงการตามระยะเวลาตามแผน

/ /

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.สรุปการดําเนินงานตามโครงการ
2.จัดทํารายงานการใชงบประมาณ

5 วัน 1.ประสานงานกับผูรับผิดชอบ
โครงการรายงานขอมูลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2.จัดทําแบบรายงานการใช
งบประมาณ

ติดตามการจัดทํารายงานหลังจากดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ และบันทึกรายงานการใช
งบประมาณในสรุปการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม

/ / /

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ภารกิจ) การจัดทําแผนและโครงการ (เปนไปตามแผนงาน)

วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหกองประชาสัมพันธดําเนินงานภารกิจบรรลุตามเปาหมาย

งาน บริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ หนวยงาน กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

จัดสงเอกสารกองนโยบายและแผนมีความ
ครบถวน

/

เห็นชอบ

เริ่มตน

1.รวบรวมและวิเคราะห

2.จัดทําแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรม

3.พิจารณา
แผนงานโครงการ

หรือกิจกรรม

5.ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

6.สรุปการดําเนินกงานตาม
แผนงานโครงการ/กิจกรรม

และรายงานการใชงบประมาณ

จบ

แกไข

3.พิจารณา
แผนงานโครงการ

หรือกิจกรรม

อนุมัติ

ไมอนุมัติ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.รวบรวมขอมูลที่ไดรับมอบหมาย
2.รางประมาณการงบประมาณ

1 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประเด็นที่ขออนุมัติ
งบประมาณ
2. สํารวจราคางบประมาณจาก
ทองตลาดเปนประมาณการ และ
จัดเตรียมขอมูลรางประมาณ
การงบประมาณ

รายละเอียดประกอบโครงการมีความครบถวน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1. จัดทําโครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบ 
ง.9
2. จัดทํากําหนดการ (ถามี)
3. จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ

1 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม
2. ขอใบเสนอราคางบประมาณ
จากทางรานคา เพื่อแนบเอกสาร
เสนอขออนุมัติงบประมาณ

รายละเอียดประกอบโครงการและเอกสาร
ประกอบมีความครบถวนสมบูรณ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากแกไข มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากเห็นชอบ มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปนําเสนอผอ.กองนโยบายและแผน 
พิจารณา

30 นาที 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามการพิจารณาลงนามและตรวจทาน
เอกสารขออนุมัติโครงการ ใน 1 วัน และหากให
มีการแกไข ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 วัน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ผูอํานวยการกองคลังพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
หากแกไข  มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากเห็นชอบ มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปนําเสนอผอ.กองคลัง พิจารณา

1 วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามการพิจารณาลงนามและตรวจทาน
เอกสารขออนุมัติโครงการ ใน 1 วัน และหากให
มีการแกไข ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 วัน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากแกไข มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากเห็นชอบ เสนอผอ.สํานักงาน
อธิการบดี พิจารณา

1วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ผูอํานวยการสํานักงานอธิการดี
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากแกไข มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากเห็นชอบ  เสนอรองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ พิจารณา

1วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามการพิจารณาลงนามและตรวจทาน
เอกสารขออนุมัติโครงการ ใน 1 วัน และหากให
มีการแกไข ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 วัน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ภารกิจ) จัดทําแผนและโครงการ (นอกแผนงาน)

วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหกองประชาสัมพันธดําเนินงานภารกิจบรรลุตามเปาหมาย

งาน บริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ หนวยงาน กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

เริ่มตน

3.เสนอผอ.กองปชส.
แกไข

4.เสนอผอ.กองคลัง

เห็นชอบ

แกไข

5.เสนอผอ.กนผ.

เห็นชอบ

6.เสนอผอ.สอ.

แกไข

แกไข

เห็นชอบ

เห็นชอบ

2.จัดทําโครงการหรือกิจกรรม (ง.9)
+ บันทึกขอความขออนุมัติ

1.รวบรวมขอมูลท่ีไดรับมอบหมาย
และรางงบประมาณ
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ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.อธิการบดีฯ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากไมอนุมัติ มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมตอไป

1วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามการพิจารณาลงนามและตรวจทาน
เอกสารขออนุมัติโครงการ ใน 1 วัน และหากให
มีการแกไข ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 วัน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.อธิการบดีฯ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากไมอนุมัติ มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมตอไป

1วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือ
ขอมูลสนับสนุนสําหรับพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามการพิจารณาลงนามและตรวจทาน
เอกสารขออนุมัติโครงการ ใน 1 วัน และหากให
มีการแกไข ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 วัน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป +

 ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ
-ประสานงานโอนเงินงบประมาณ
-จัดทําเอกสารใบสั่งซื้อ สั่งจาง
-จัดทําเอกสารยืมเงิน
-จัดทําเอกสารประกอบการลงทะเบียน
-จัดทําเอกสารประกอบการอบรมฯ
-ดําเนินโครงการในสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

1.ประสานงานกับบุคลากรที่
เกี่ยวของใหดําเนินการตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามตนเรื่องที่ไดรับการอนุมัติ และ
ดําเนินการขั้นตอนอื่น ๆ ใหแลวเสร็จตาม
แผนการดําเนินโครงการ

9.ดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

จบ

8.เสนอ 
อธิการบดีฯ

7.เสนอ รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษ

แกไข

เห็นชอบ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ
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เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.นําเอกสารตนฉบับที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ นําไปใหกับเจาหนาที่ สอ. 
โอนเงินงบประมาณในระบบ ERP

30 นาที 1. เตรียมเอกสารโครงการ/กิจกรรม
 หรือบันทึกขอความที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณ เพื่อใช
ประกอบการอางอิงการไดรับอนุมัติ
งบประมาณจริง กับผูโอนเงิน
งบประมาณ

ติดตามเอกสารตนฉบับการอนุมัติจากหนวยงาน
กองกลาง ผูดูแลหนังสือการลงนามจาก
อธิการบดี ใหแลวเสร็จภายในวันที่อนุมัติ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

เขาระบบ ERP ดวย user กลาง และ
เลือก ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
เขาตามหมวดงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
เพื่อตรวจเช็คความคงเหลือของ
งบประมาณที่จะเนินการยืมเงิน
ไมมีงบประมาณ ประสานงานกับ
เจาหนาที่สอ.เพื่อตรวจเช็คการโอน
งบประมาณอีกครั้ง
มีงบประมาณ ดําเนินการขั้นตอนการยืม
เงินตอไป

10 นาที 1. เตรียมเอกสารโครงการ/กิจกรรม
 หรือบันทึกขอความที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณ เพื่อใชในการ
ตรวจสอบงบประมาณในระบบ ERP

ติดตามตรวจสอบยอดเงินโอนในระบบ ERP โดย
ใหมียอดคงเหลือแสดงตรงกับยอดเงินที่ไดรับ
อนุมัติ และโอนเงินเขาระบบอยางนอยหลังวัน
อนุมัติงบประมาณ 1 วันทําการ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1. ดําเนินการจองเงินในระบบ ERP ตาม
หมวดเงินคงเหลือที่ไดทําการตรวจเช็คใน
ขั้นตอนที่ 2 เรียบรอยแลว
2. พิมพใบจองเงินจาก ระบบ ERP 
จํานวน 1 ชุด

30 นาที 1. เตรียมเอกสารโครงการ/กิจกรรม
 หรือบันทึกขอความที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณ เพื่อใช
ประกอบการกรอกขอมูลในระบบ
ที่ถูกตองตรงตามเอกสารที่ไดรับ
อนุมัติ

ติดตามตรวจสอบเอกสารในใบจองเงินในระบบ 
ERP ใหมีรายละเอียดครบถวน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1. ดําเนินการกรอกขอมูลในเอกสารใบ
ยืมเงิน ที่สามารถกรอกดวยการเขียน 
หรือกรอกใบไฟล Micosoft word
2. พิมพเอกสาร หรือ ทําเอกสารใบยืม
เงิน จํานวน 2 แผน และใสแผนคั่นดวย
กระดาษคารบอนเพื่อทําเปนเอกสาร
สําเนา

15 นาที 1. เตรียมเอกสารยืมเงินในระบบ 
เพื่อเปรียบกับเอกสารที่กรอกดวย
ตัวเอง ใหมีความถูกตองและตรงกับ
ในระบบ ERP

ติดตามตรวจสอบรายละเอียดใบเอกสารการยืม
เงินใหมีความถูกตอง ทั้งในสวนของตัวเลข
งบประมาณ ประเภทของรายงานยืมเงิน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

เสนอผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ 
หรือบุคลากรที่มีหนาที่ในการยืมเงินใน
แตละครั้ง เพื่อตรวจเช็ครายละเอียดและ
ลงนามในเอกสารยืมเงิน จํานวน 2 จุด 
(ผูรับเงิน, ผูรับเงิน)
หากแกไข  ดําเนินการแกไขทั้งใน
ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4
ลงนาม ดําเนินการในสวนขั้นตอนตอไป

10 นาที 1. เตรียมเอกสารโครงการ/กิจกรรม
 หรือบันทึกขอความที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณ ยืนใชตรวจสอบ
กับเอกสารการยืมเงินที่พิมพจากใน
ระบบ ERP และจัดทําดวยตัวเอง

ติดตามและตรวจเช็คการลงนามในเอกสารของ
ผูอํานวยการ มีการลงนามครบถวน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ภารกิจ) การยืมเงินทดรองจาย

วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหกองประชาสัมพันธดําเนินงานภารกิจบรรลุตามเปาหมาย

งาน บริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ หนวยงาน กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

เริ่มตน

แกไข

ลงนาม

2.ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณ
คงเหลือ ในระบบ ERP

1. นําเอกสารการไดรับอนุมัติ
งบประมาณ ใหจนท.สอ.โอน
เงินประมาณมายัง กองปชส.

ไมมี งปม.

3. จองเงินงบประมาณใน
ระบบ ERP + พิมพใบจองเงิน
จากในระบบ ERP

มี งปม.

4. กรอกขอมูลการยืมเงินใน
เอกสารใบยืมเงิน

5. เสนอผอ.กองปชส.หรือ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบยืม
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ผูอํานวยการสํานักงานอธิการดี
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากแกไข มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากเห็นชอบ  เสนอรองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ พิจารณา

1วัน 1. เตรียมขอมูลโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อใชประกอบการพิจารณา

เจาหนาที่ (กองคลัง) 1.อธิการบดีฯ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากไมอนุมัติ มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมตอไป

1วัน 1. เตรียมขอมูลโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อใชประกอบการพิจารณา

เจาหนาที่ (กองคลัง) 1.อธิการบดีฯ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
หากไมอนุมัติ มอบเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมตอไป

3 วัน กอนกัน
เดินทางไป

ราชการ หรือ
การเริ่มดําเนิน

โครงการ/
กิจกรรม

ติดตามการโอนเงินเขาบัญชีผูยืมเงินกับผูยืมเงิน
 หลังจากเสนอเอกสารใหกองคลัง 3 วัน

ติดตามการตรวจสอบเอกสารกับเจาหนาที่กอง
คลัง หากมีการแกไขจะไดดําเนินการแกไขโดย
เรงดวน เพื่อใหทันกําหนดการใชงบประมาณ 
หลังจากเสนอเอกสารอยางนอย 1 วัน

จบ

็็

7.เสนอ ผอ.กองคลัง พิจารณา

แกไข

ไมมีแกไข

แกไข

อนุมัติ

6. เสนอจนท.(กองคลัง)
ตรวจสอบ

9.โอนเงินเขาบัญชีผูยืมเงินทด
รองจาย
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เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

ตรวจเช็คในระบบรับเรื่องรองเรียน
ผานเว็ปไซด www.rmutl.ac.th

1 นาที มีการแจงเตือนเรื่องรองเรียนเขาใน
 E-mail ผูดูแล และผูดูแลจะไดรับ
การแจงเตือน ซึ่งดูจาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ได ซึ่งทําให
รวดเร็วในการรับเรื่องรองเรียน

เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

วิเคราะหตรวจสอบเรื่องรองเรียน
หากเปนขอแนะนํา /เสนอแนะดําเนินการ
เสนอผูมีอํานาจพิจารณา รับทราบ
หากเปนเรื่องรองเรียน ดําเนินการ
ตรวจเช็คขอมูลผูรองเรียน หากมีขอมูล
ครบถวน ใหดําเนินการเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา มอบหมายผูเกี่ยวของ และหาก
มีขอมูลไมครบถวน เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณารับทราบ

5 นาที การวิเคราะหตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน ผูที่ไดรับมอบหมายควรมี
การหาแหลงเรียนรูการรับเรื่อง
รองเรียนจากแหลงความรูอื่น ๆ 
เพิ่มเติมและนาเชื่อถือ เพื่อนํามาใช
เปนผูมูลอางอิงและกําหนดเปน
หลักเกณฑการคัดแยกเรื่องรองเรียน

ผูมีอํานาจ/ผูบริหาร ผูมีอํานาจพิจารณามอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตอบขอรองเรียน

10 นาที เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
ดําเนินการตรวจเช็คขอมูลผุ
รองเรียนเบื้องตน หากไมมีการระบุ
สังกัด เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาของผูมีอํานาจ

เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

เจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย นําสงเรื่อง
รองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
พรอมใหมีการลงนามเซ็นชื่อผูรับเอกสาร
 ในเอกสารใบปะหนาสําเนา

10 นาที ใหผูรับเรื่องรองเรียนในลําดับถัดไป
 เซ็นรับเรื่องรองเรียน ในเอกสาร
สําเนาใบปะหนา

หลังจาก 7-14 วัน ที่สงเรื่องรองเรียนให
ผูเกี่ยวของ ใหติดตามผานหน .สวนงาน หรือ
เลขาหน .สวนงาน ทั้งชองทางออนไลน และ
ติดตามที่สํานักงาน

เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

เจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย รายงาน
ขอเท็จจริง/รายงานการดําเนินการตอบ
ขอรองเรียน ในระบบเรื่องรองเรียน
ผานเว็ปไซด www.rmutl.ac.th และ
จัดสงขอมูลไปยัง E-mail ผูรองเรียน ใน
กรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมได
ดําเนินการใหขอมูล

5 นาที สรุปรายงาน ลําดับขอมูล เพื่อใช
ตอบขอรองเรียนในระบบ

หลังจากสงขอมูลผานE-mail ผูรองเรียน 
ประมาณ 3 วัน เรียบรอยแลว หากไมมีการตอบ
กลับ หมายถึงผูรองเรียนไดรับทราบเรื่องรองรียน
เรียบรอยแลว

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ภารกิจ) การดําเนินการเรื่องรองเรียน ผานชองทางรองเรียน เว็ปไซด www.rmutl.ac.th

วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหกองประชาสัมพันธดําเนินงานภารกิจบรรลุตามเปาหมาย

งาน บริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ หนวยงาน กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ผูมีอํานาจพิจารณามอบหมายใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

เริ่มตน

รับเรื่องรองเรียน

วิเคราะหตรวจสอบเรื่องรองรียน

ขอแนะนํา/ขอเสนอแนะ เรื่องรองเรียน

มีขอมูลครบถวน มีขอมูลไมครบถวน

จัดสงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

บันทึกรายงานผลขอเท็จจริง/รายงานการ
ดําเนินการตอบขอรองเรียน
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เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ดําเนินการรับหนังสือโดยจะมีการรับเขา

ทั้งจากหนวยงานภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ

ภายใน

5 นาที

1. ผูปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบหนังสือทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เปนประจําทุกวัน

2. ควรมอบหมายงานใหกับบุคลากรในหนวยงานเพื่อ

ดําเนินการรับหนังสือแทนระหวางที่ผูปฏิบัติงานหลัก

ไมอยู

/ / / / / / / / / / / /

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ตรวจสอบหนังสือราชการและบันทึก

ขอความในเบื้องตน หากพบวามีการสง

ผิดหนวยงานหรือสงผิดเลข หนวยงานก็

จะทําการสงคืนหนวยงานเจาของหนังสือ

ภายใน

10 นาที

1. ควรมีการตรวจสอบหนังสือจากหนวยงานภายนอก

ที่มาติดตอยื่นหนังสือดวยตนเองหากไมไดเกี่ยวของกับ

หนวยงาน ใหแนะนํากับผูมาติดตอภายนอกไปสง

หนังสือยังหนวยงานที่ตองการสงหนังสือ เชน ถา

ตองการสงหนังสือถึงอธิการบดี ผูปฏิบัติงานควร

แนะนําใหผูที่มาติดตอไปสงหนังสือที่งานสารบรรณ

กลาง (กองกลาง)

2. จากกรณีผูปฏิบัติหลักติดภารกิจหรือติดราชการไม

สามารถปฏิบัติงานได ผูปฏิบัติงานหลักนําประเด็น

ปญหาดังกลาว เสนอผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ

พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งกอง

ประชาสัมพันธมีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 3 

คนใหปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันได 

3. ในกรณีไฟฟาขัดของ แตตองดําเนินการหนังสือ

เรงดวน ใหผูปฏิบัติงานนําหนังสือฉบับจริงเสนอ

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธเพื่อพิจารณากอน 

/  / / / / / / / / / / /

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ประทับตราพรอมลงทะเบียนในระบบ     

 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-office)

ภายใน

5-10 นาที

1. ผูปฏิบัติงานควรมีความรอบคอบ ถี่ถวนในการ

บันทึกงานตางๆ ทั้งในระบบและในเอกสาร พรอมทั้งมี

การทบทวนและตรวจสอบการดําเนินงานทุกครั้ง

	2. หากมีหนังสือเรงดวนในขณะที่ไฟฟาดับ ใหทําการ

นําเสนอหัวหนาเพื่อพิจารณากอน เมื่อไฟฟามาปกติจึง

คอยดําเนินการลงรับหนังสือใหเรียบรอย

	3. หากพบวาหนวยงานตนทางพิมพเลขที่หนังสือสงใน

ระบบไมตรงกับหนังสือใหทําการแจงไปยังหนวยงาน

นั้นๆ เพื่อแกไข 

	4. ชี้แจงไปยังหนวยงานที่สงเรื่องมาใหทราบถึงการสง

ผิดรูปแบบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

	5. ประสานงานไปยังหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อให

แนบไฟลหนังสือตนฉบับมาดวย

/ / / / / / / / / / / /

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เสนอหนังสือราชการ/บันทึกขอความตอ

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธเพื่อ

พิจารณาและลงนาม

ภายใน

5-20 นาที

1. เรียงลําดับชั้นความดวนกอนเสนอผูอํานวยการกอง

ประชาสัมพันธกอนทุกครั้ง

/ / / / / / / / / / / /

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟลและบันทึกงานในระบบตามขอ

สั่งการของผูอํานวยการกอง

ประชาสัมพันธ

ภายใน

30 นาที

1. ผูปฏิบัติตองตรวจทานไฟลแนบทุกครั้งกอบปดงาน

/ / / / / / / / / / / /

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สงหนังสือไปยังผูเกี่ยวของในหนวยงาน

เพื่อดําเนินการ ภายใน

10 นาที

1. ตรวจสอบไฟลหนังสือกอนกดสงเพื่อทบทวนวาไฟล

หนังสือมีความถูกตองกอนสง

2. หากเปนเรื่องที่มีความเรงดวนหรือตองมอบหมาย

ใหกับผูเกี่ยวของในขณะที่กระแสไฟฟาขัดของ ให

ผูปฏิบัติงานทําการโทรศัพทแจงผูเกี่ยวของเพื่อ

ดําเนินการกอน

/ / / / / / / / / / / /

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-office) กองประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค   เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในหนวยงานที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได

กลุมงาน งานบริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ สังกัด กองประชาสัมพันธ

ติดตามการดําเนินการทุกวัน

วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

เริ่มตน

ลงทะเบียนรับหนังสือ

ตรวจสอบ

ส้ินสุด

เสนอผูอํานวยการกองประชาสัมพันธเพื่อพิจารณาและลงนาม

สงหนังสือไปยังผูเกี่ยวของ

บันทึกงาน

รับหนังสือจากหนวยงาน
ภายนอก

รับหนังสือจากหนวยงานภายใน

ไมถูกตองสงคืนไมถูกตองสงคืน

ถูกตอง
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นางประไพ  อินทร
ศรี

นางประไพ  อินทร
ศรี

1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจะติดตอ
สอบถามเรื่องอะไร ไปที่ไหน

0.5นาที 1. เจาหนาที่ที่ใหบริการ ตอง
ศึกษาหาขอมูลของแตละคณะ 
แผนกงานตางเพื่อที่จะไดใหขอมูล
ที่ชัดเจนและถูกตอง

ผูติดตอไดรับขอมูลครบถวน ไมมีการติดตาม
กลับมาถามในเรื่องเดิม

นางประไพ  อินทร
ศรี

2. เมื่อทราบรายละเอียด โอนสายไปยัง
หนวยงานภายในนั้นๆ
3. โดยคนหาขอมูลจากฐานขอมูล เชน
คอมพิวเตอร /สมุดโทรศัพท
4. หากโอนไปยังสายปลายทาง หรือ
แผนกนั้นๆสายไมวาง หรือไมมีผูรับสาย
5. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองรับเรื่อง 
และขอเบอรติดตอไว เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของติดตอกลับ หรือใหติดตอเขา
มาภายหลัง

1 นาที 1. ติดตามการไดรับเอกสารกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็น
ความเสี่ยง

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ภารกิจ) การใหบริการติดตอสอบถามทางโทรศัพท

                     วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหกองประชาสัมพันธไดดําเนินการตามภารกิจใหมีระสิทธิภาพและบรรลุเหมาย

งานบริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ  หนวยงาน กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

เริ่มตน

รับโทรศัพท (จากหนวยงาน
ภายนอก/หนวยงานภายใน)

โอนสาย

จบ

สอบถามขอมูลการติดตอ
เบ้ืองตน
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มหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการ

จัดงาน

รับมอบจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมขาวสาร มทร.ลานนา

ภายใน
30 นาที

1.ผูอํานวยการหรือผูเกี่ยวของรับ
มอบหมายงาน
2.รับมอบหมายงาน โดยมีรายละเอียด
วัตถุประสงค และวันเวลาของงานที่
ชัดเจนจากผูบังคับบัญชา

สอบถามรายละเอียดวัตถุประสงค และวัน
เวลาของงานเมื่อมีขอสงสัยทันที โดยใชเวลา
ประมาณ 15-30 นาที

นักประชาสัมพันธ
และเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป

1.วางแผนการรวบรวมขอมูลเนื้อหา
และรูปภาพ
2.ดําเนินการประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล

ภายใน
1 วัน

ประสานงานบุคลากรในกองเพื่อ
ชวยเหลือแบงหนาที่รับผิดชอบในการ
ติดตามและตรวจสอบขอมูล
 

ติดตามงานจากผูเกี่ยวของหรือรับผิดชอบงาน
เปนระยะ 1-5 วัน ตามความเหมาะสม

นักประชาสัมพันธ

1.พิจารณาขอมูลดิบที่เกี่ยวของ
2.พิจารณารูปภาพประกอบที่เกี่ยวของ
3.วิเคราะหขอมูลทั้งหมดเพื่อสราง 
Content

ภายใน 1-2 
ชั่วโมง

1.คัดเลือกขอมูลที่เปนใจความสําคัญที่
ตองการสื่อสารจริงๆเทานั้นเพื่อไมให
สื่อมีเนื้อหาเยอะจนเกินไปจะทําใหไม
นาสนใจ
2.นําขอมูลและContentที่ไดตรวจสอบ
โดยผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของเพื่อ
ไมใหขอมูลผิดพลาด

ติดตามงานจากผูเชี่ยวชาญหรือผูเกี่ยวของที่
รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลภายใน 1-5 วัน 
ตามความเหมาะสม

นักประชาสัมพันธ

1.คัดเลือกจากคลังภาพของกอง ปชส.
2.คัดเลือกจากอินเตอรเนต
3.หากไมมีภาพที่ตองการตอง
ดําเนินการถายใหม

ภายใน
1-3 ชั่วโมง

1.เลือกใชรูปภาพประกอบที่สอดคลอง
กับContent 
2.เลือกใชรูปภาพที่ไมมีลิขสิทธิ์
3.หากตองถายภาพใหมจะตองรีบ
ติดตอแบบและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
ประกอบฉากใหเรียบรอยจึงลงมือถายได

รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจําลองวางเทียบ
ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ วามี
ความเหมาะสมลงตัวมากเพียงใด ภายใน
ระยะเวลา 1 วัน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

นักประชาสัมพันธ

1.หาความรูและแรงบัลดาลใจเพิ่มเติม
ในหัวขอของงานนั้นๆ
2.ออกแบบงานโดยการรางภาพดวยมือ
3.นําแบบภาพรางดวยมือที่ไดมารางใน
คอมพิวเตอร
4.แตกลายภาพรางที่ไดเปน 2-5แบบ
เพื่อใหไดแบบที่เหมาะสมและลงตัวที่สุด

ภายใน
1-5 วัน

1.หาขอมูลเพิ่มเติมและความนิยม
เกี่ยวกับงานนั้นๆ เพื่อใหไดงานที่
ทันสมัยอยูในความสนใจของ
กลุมเปาหมาย
2.รางภาพจากขอจํากัดที่มี เชน 
กลุมเปาหมายคือใคร และตองใชสีอะไร
 สัญลักษณอะไร รูปแบบตัวอักษรแบบ
ไหนที่จะไมละเมิดลิขสิทธิ์

ตรวจสอบความถูกตองสวยงามของภาพและ
การละเมิดลิขสิทธิ์ตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลา 1-5 วัน

ผูอํานวยการกอง
ประชาสัมพันธและ

ผูเกี่ยวของ
รับผิดชอบงาน

1.เสนอใหผูอํานวยการและผูเกี่ยวของ
พิจารณาคัดเลือกแบบ
2.เสนอแนะปรับปรุงแกไขแบบที่ได
คัดเลือกแลว

ภายใน
1 ชั่วโมง

1.นําเสนอแบบแกผูอํานวยการและ
สอบถามขอเสนอแนะอยางละเอียด
2.จดบันทึกขอผิดพลาดและ
ขอเสนอแนะไวใหครบปองกันการตก
หลน

ติดตามแบบที่ไดถูกคัดเลือกและสอบถาม
รายละเอียดที่ตองแกไขใหชัดเจนในระยะเวลา
 30 นาที

นักประชาสัมพันธ

1.ปรับปรุงพัฒนาแบบที่คัดเลือกแลว
2.แกไขความถูกตอง
3.นําแบบที่ไดไปขยายผลเปนสื่อใน
รูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร ไวนีล 
หรือสื่อออนไลน

ภายใน 
1-2 ชั่วโมง

1.นําขอแกไขที่จดบันทึกไวมาแกไขที่
ละขอ
2.ตรวจทานความถูกตองทั้งหมดอีกรอบ

นักประชาสัมพันธ

1.ตรวจสอบความถูกตองโดยละเอียด
อีกครั้ง
2.อาจมีการเสนอแนะแกไขเพิ่มเติม
3.ในกรณีที่ไมใชสื่อสิ่งพิมพสามารถ
ปรับแกขนาดและนําไปเผยแพรในสื่อ
ออนไลนไดทันที

ภายใน
30 นาที

1.ขอความรวมมือบุคลากรกองและ
ผูเกี่ยวของตรวจสอบ
2.หากมีขอแกไขเพิ่มเติมตองขอความ
รวมมือบุคลากรกองและผูเกี่ยวของ
ตรวจสอบอีกครั้ง

ติดตามงานที่ผูอื่นชวยตรวจสอบและจด
บันทึกขอแกไข ภายในระยะเวลา 30 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนงานดานการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูล

วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน : เพื่อใหสื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เผยแพรมีความสวยงามนาสนใจเขาถึงกลุมเปาหมาย

กลุมงาน: บริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ หนวยงาน กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

เริ่มตน

1.รับมอบจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 
มทร.ลานนา

2.วางแผน รวบรวมขอมูลเนื้อหา
และภาพ

3.พิจารณาขอมูล 
เนื้อหาและ

ภาพประกอบ

5.คิด Theme ในการออกแบบ
หลัก 2-5 แบบ

4.คัดรูปภาพประกอบ

2

2

6.เสนอพิจารณา
คัดเลือกแบบและ

7.พัฒนาและแกไขแบบท่ี

คัดเลือก

8.ตรวจทาน
ความถูกตอง
โดยละเอียด

33

N

Y

3
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นักประชาสัมพันธ

1.จัดเตรียมไฟลเพื่อพิมพตนแบบ กอน
พิมพจริงเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของสีและความเรียบรอยของงาน
2.ตรวจความถูกตองของไฟล(ไฟล
นามสกุลนําออกที่เหมาะสมกับโรงพิมพ )
3.ติดตอประสานงานโรงพิมพเพื่อพิมพ
ตันฉบับในกรณีงานพิมพพจากโรงพิมพ

ภายใน
30 นาที

1.ตรวจสอบสีของงาน
2.ตรวจสอบตัวอักษรของงาน
3.ตรวจสอบไฟลลิงคภาพประกอบของ
งาน
4.ตรวจสอบขนาดจริงของงาน
5.ตรวจสอบไฟลตนฉบับ .ai และไฟลที่
นําออกนาสกุล .JPG ,.TIF กอนสงโรง
พิมพ

ผูอํานวยการกอง
ประชาสัมพันธและ

ผูเกี่ยวของ
รับผิดชอบงาน

1.เสนอผูอํานวยการกองเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง
2.ผูอํานวยการกองนําเสนอผูบริหาร
ระดับบนที่เกี่ยวของเพื่ออนุมัติแบบเพื่อ
ผลิต
3.ประสานเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ทําเอกสารใบสั่งจาง

ภายใน 
1 วัน

1.ติดตามความคืบหนาจาก
ผูอํานวยการหรือผูเกี่ยวของ
2.ตรวจทานความเรียบรอยของไฟล
งานอีกครั้งกอนสงไฟลผลิตจริง
3.ตรวจสอบใบสั่งจาง

นักประชาสัมพันธ

1.สงไฟลงานเขาสูโรงพิมพใหตรวจทาน
ความถูกตองของไฟลงานที่จะผลิตจริง
2.สั่งผลิตงานจริง
3.ตรวจดูความคืบหนางานใหตรงตามที่
กําหนด

ภายใน 
5-15 วัน

1.ติดตามความคืบหนาและปญหา
ระหวางการผลิต
2.หากไฟลงานเกิดการผิดพลาดตองทํา
การแกไขใหมทันที

ตรวจสอบไฟลงานกอนการผลิตใหถูกตองกับ
โรงพิมพที่ผลิต ภายในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง

นักประชาสัมพันธ
และผูเกี่ยวของ

1.เผยแพรผลงานโดย แจก ณ เคาทเต
อรประชาสัมพันธ 
2.จุดงานแสดงงาน
3.นิทรรศการ ตางๆ
4.ปรับขนาดภาพเพื่อเผยแพรผาน
ชองทางออนไลนและSocial

ตามระยะเวลา
ของกิจกรรม

1.ควบคุมปริมาณการขอใชของ
หนวยงานอื่นเพื่อใหเพียงพอ
2.ตรวจสอบจุดติดตั้งงานใหเปนไปตาม
แบบที่วางไว
3.แกไขปญหาหนางานตามความ
เหมาะสม เชนการยายจุดติดตั้ง เปนตน
4.ตรวจสอบขนาดของสื่อที่จะเผยแพร
ในชองทางสื่อออนไลนและSocial ให
เหมาะสม

ติดตามและตรวจสอบสื่อที่ไดทําการเผยแพร
ในทุกชองทางเพื่อใหเรียบรอยและไม
ผิดพลาด ภายใน 1 วัน

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

จบ

3 3 3

9.สงพิมพตนแบบและ

ตรวจไฟลกอนพิมพ

จริง

10.เสนอ

ตนแบบ

เสมือนจริง

N

Y

11.ส่ังผลิตงานจริง

12.เผยแพร 

ผลงานสื่อ

ประชาสัมพันธ
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ผูอํานวยการและ
หัวหนางาน กอง
ประชาสัมพันธ

รับมอบจัดทําวิดีทัศนเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม

ขาวสาร มทร.ลานนา

1 ชั่วโมง 1.ผูอํานวยการหรือผูเกี่ยวของรับมอบหมาย

งาน

2.สอบถามรายละเอียดวัตถุประสงค และวัน

เวลาที่ชัดเจน

นักประชาสัมพันธ
และเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป

1.วางแผนการรวบรวมขอมูลเนื้อหาและรูปภาพ

2.ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อรวบรวมขอมูล

3.ตรวจสอบอุปกรณ พรอมใชงาน

1 วัน 1.ประสานงานบุคลากรในกองเพื่อชวยเหลือ

แบงหนาที่รับผิดชอบในการติดตามและ

ตรวจสอบขอมูล

 2.ติดตามงานจากผูเกี่ยวของเปนระยะ

นักประชาสัมพันธ

1.พิจารณาขอมูลดิบที่เกี่ยวของ

2.พิจารณาขอมูลภาพประกอบที่เกี่ยวของ

3.วิเคราะหขอมูลทั้งหมดเพื่อสราง Content

4 ชั่วโมง 1.คัดเลือกขอมูลที่เปนใจความสําคัญที่

ตองการสื่อสาร เพื่อไมใหใชเวลาจนเกินไปที่

จะทําใหไมนาสนใจ

2.ตรวจสอบขอมูลและContent โดยผูรูและ

ผูเกี่ยวของเพื่อไมใหขอมูลผิดพลาด

นักประชาสัมพันธ

1.คัดเลือกจากคลังภาพของกอง ปชส.

2.คัดเลือกจากอินเตอรเนต

3.เขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณของวีดิทัศน

1-3 ชั่วโมง 1.เลือกใชรูปภาพประกอบที่สอดคลองกับ

Content 

2.เลือกใชรูปภาพที่ไมมีลิขสิทธิ์

3.หากตองถายภาพใหมจะตองรีบติดตอแบบ

และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณประกอบฉากให

เรียบรอยจึงลงมือถายได

นักประชาสัมพันธ

1.หาความรูและแรงบัลดาลใจเพิ่มเติมในหัวขอของ

งานนั้นๆ

2.ออกแบบงานโดยการรางภาพดวยมือ

3.นําแบบภาพรางดวยมือที่ไดมารางในคอมพิวเตอร

4.แตกลายภาพรางที่ไดเปน 2-5แบบเพื่อใหไดแบบที่

เหมาะสมและลงตัวที่สุด

5 ชั่วโมง 1.หาขอมูลเพิ่มเติมและความนิยมเกี่ยวกับ

งานนั้นๆ เพื่อใหไดงานที่ทันสมัยอยูในความ

สนใจของกลุมเปาหมาย

2.รางภาพจากขอจํากัดที่มี เชน 

กลุมเปาหมายคือใคร และตองใชสีอะไร 

สัญลักษณอะไร รูปแบบตัวอักษรแบบไหนที่

จะไมละเมิดลิขสิทธิ์

ผูอํานวยการและ
หัวหนางาน กอง
ประชาสัมพันธ

1.เสนอใหผูอํานวยการและผูเกี่ยวของพิจารณา

คัดเลือกแบบ

2.เสนอแนะปรับปรุงแกไขแบบที่ไดคัดเลือกแลว

3.อัดเสียงบรรยายเพิ่ม เพื่อเปนการชวย

ประชาสัมพันธ ใหสื่อสารเขาใจตรงกัน

3 ชั่วโมง 1.นําเสนอแบบแกผูอํานวยการและสอบถาม

ขอเสนอแนะอยางละเอียด

2.จดบันทึกขอผิดพลาดและขอเสนอแนะไว

ใหครบปองกันการตกเลน

นักประชาสัมพันธ

1.ปรับปรุงพัฒนาแบบที่คัดเลือกแลว

2.แกไขความถูกตอง

3.นําแบบที่ไดไปขยายผลเปนสื่อสื่อโซเชียลมีเดีย

ออนไลนหรือสื่อโซเชียลมีเดียออฟไลน ภายใน

มหาวิทยาลัย

1-2 ชั่วโมง 1.นําขอแกไขที่จดบันทึกไวมาแกไขที่ละขอ

2.ตรวจทานความถูกตองทั้งหมดอีกรอบ

หัวหนานัก
ประชาสัมพันธและ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.ตรวจสอบความถูกตองโดยละเอียดอีกครั้ง

2.อาจมีการเสนอแนะแกไขเพิ่มเติม

3.ในกรณีที่ไมใชสื่อสิ่งพิมพสามารถปรับแกขนาด

และนําไปเผยแพรในสื่อออนไลนไดทันที

1-2 ชั่วโมง 1.ขอความรวมมือบุคลากรกองและ

ผูเกี่ยวของตรวจสอบ

2.หากมีขอแกไขเพิ่มเติมตองขอความ

รวมมือบุคลากรกองและผูเกี่ยวของ

ตรวจสอบอีกครั้ง

ติดตามการตรวจสอบ แกไขขอมูล

จากหัวหนานักประชาสัมพันธและ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ใหแลว

เสร็จ (ภายใน 1 วัน)

ผูอํานวยการกอง
ประชาสัมพันธและ

ผูเกี่ยวของ
รับผิดชอบงาน

1.เสนอผูอํานวยการกองเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

2.ผูอํานวยการกองนําเสนอผูบริหารระดับบนที่

เกี่ยวของเพื่ออนุมัติการเผยแพร

1 วัน 1.ติดตามความคืบหนาจากผูอํานวยการหรือ

ผูเกี่ยวของ

2.ตรวจทานความเรียบรอยของไฟลงานอีก

ครั้งกอนสงไฟลผลิตจริง

3.ตรวจสอบใบสั่งจาง

ติดตามการตรวจสอบ แกไขขอมูล

จากผูบังคับบัญชา ใหแลวเสร็จ 

(ภายใน 1 วัน)

นักประชาสัมพันธ

1.เผยแพรผลงานโดย แจก ณ เคาทเตอรประชา

สัมพันธ 

2.จุดงานแสดงงาน นิทรรศการ ที่เกี่ยวของ

3. สื่อโซเชียลมีเดีย

ตามระยะเวลาของ

กิจกรรมหรือเพื่อเปน

ขอมูลอางอิงทางสื่อ

โซเชียลมีเดีย

1.ควบคุมปริมาณการขอใชของหนวยงานอื่น

เพื่อใหเพียงพอ

2.ตรวจสอบจุดติดตั้งงานใหเปนไปตามแบบที่

วางไว

3.แกไขปญหาหนางานตามความเหมาะสม 

เชนการยายจุดติดตั้ง เปนตน

4.ตรวจสอบขนาดของสื่อที่จะเผยแพรใน

ชองทางสื่อออนไลนและสื่อโซเชียลมีเดีย ให

เหมาะสม

ติดตามผลที่ไดรับ (Feedback) 

จากการเผยแพรสปอตวิทยุจากผูฟง

 ที่โทรเขามาสอบถามขอมูล หรือ

คณาจารยที่ฟงผานวิทยุแลวแจง

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม และ (ภายใน 

1 เดือน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  งานดานการผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูล

วัตถุประสงค   เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

กลุมงาน งานบริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ  สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั�นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การ

ติดตามผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

รับมอบการจัดทําวิดีทัศน และ

กําหนดการวันที่จะใชงาน อยาง

ชัดเจน
* * * * * ** * * * * *

เริ่มตน

1.กําหนดประเด็จเน้ือหา/
แนวคิดในการนําเสนอ 

จบ

2. วางแผน การเตรียมการกอนการผลิต 
รวบรวมขอมูลเน้ือหาและขอมูลภาพ(ภาพน่ิง

และภาพเคลือนไหว)

10.เผยแพร 

ผลงานสื่อ

ประชาสัมพันธ

4.จัดเรียงลําดับขอมูล เพ่ือใหเกิดความ
นาสนใจเขียนสตอรี่บอรด

3.พิจารณาขอมูล
เน้ือหา ภาพประกอบ 

7.พัฒนาและแกไขแบบท่ีคัดเลือก

6.เสนอพิจารณคัดเลือก
แบบและเสนอแนะแกไข

8.ตรวจทานความถูก
ตองโดยละเอียด

9.ตรวจทานความถูกตองโดย
ผูเกี่ยวของ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

5.แสดงรายละเอียด ลําดับข้ันตอน
สตอรี่บอรดเพื่อยึดเปนแนวปฏิบัติ
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ผูอํานวยการและ

หัวหนางาน กอง

ประชาสัมพันธ

ประสานงานผูบริหาร เพื่อขอขอกําหนด

ประเด็น เนื้อหาหรือแนวคิดในการนําเสนอ

สื่อประชาสัมพันธ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

1 ชั่วโมง

1.ผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

2.สอบถามรายละเอียดวัตถุประสงค 

และวันเวลาที่ชัดเจน

นักประชาสัมพันธ

และเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป

1.พิจารณามอบหมายงานใหเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป เพื่อประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2. นักประชาสัมพันธรับมอบหมายงาน

1 ชั่วโมง

1. การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2. รับมอบรายละเอียดวัตถุประสงค และ

วันเวลาที่ชัดเจน

นักประชาสัมพันธ

1.ดําเนินการหาขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ 

เว็บไซตที่เกี่ยวของ หรือสอบถามจากบุคคลที่

มีความรู

2. การศึกษาขอมูลใหสอดคลองกับการใชงาน

ในปจจุบัน

2-8 ชั่วโมง

1. สามารถจัดเรียงความสําคัญของขอมูล

ได 

2. มีแหลงอางอิงความนาเชื่อถือ ความ

ถูกตอง ของขอมูล

นักประชาสัมพันธ

1. ออกแบบจัดวางรูปแบบเนื้อหาผลิตชิ้นงาน

2. โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop,  

Adobe Photoshop Lightroom , Adobe 

Illustrater
2-8 ชั่วโมง

1. คอมพิวเตอรมีความเสถียนสามารถ

เปดใชโปรแกรมกราฟฟกได

2. มีความเขาใจในผลงาน ที่จะผลิต

ออกมาใหตรงตามวัตถุประสงค

หัวหนานัก

ประชาสัมพันธและ

เจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป

รายงานการดําเนินงานแกผูอํานวยการกอง 

ไมอนุมัติ มอบใหนักประชาสัมพันธตรวจสอบ

แกไขกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุง

อนุมัต ิมอบใหผูอํานวยการหรือหัวหนางาน

กองประชาสัมพันธสงใหผูบริหารพิจารณา 1 ชั่วโมง

ตรวจสอบความถูกตองคุณภาพของงาน 

เชนตัวอักษร สี ภาพ ภาษาและการสื่อ

ความหมายไดถูกตอง

ติดตามการตรวจสอบ แกไขขอมูลจาก

หัวหนานักประชาสัมพันธและเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป ใหแลวเสร็จ (ภายใน 1 วัน)

ผูอํานวยการกอง

ประชาสัมพันธ

1. ติดตอประสานงานกับเรขานุการเพื่อนัด

หมาย

2. นําเสนอขอมูล

30 นาที

1. เตรียมขอมูลประกอบการตรวจทาน 

2. ประสานงานกับผูบริหาร

ผูบริหาร

รายงานการดําเนินงานแกผูอํานวยการกอง 

ไมอนุมัติ มอบใหนักประชาสัมพันธตรวจสอบ

แกไขกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุง

อนุมัต ิมอบใหนักประชาสัมพันธ กอง

ประชาสัมพันธดําเนินการเผยแพร

ประชาสัมพันธ
1 ชั่วโมง

ตรวจสอบความถูกตองคุณภาพของงาน 

เชนตัวอักษร สี ภาพ ภาษาและการสื่อ

ความหมายไดถูกตอง

ติดตามการตรวจสอบ แกไขขอมูลจาก

ผูบริหาร ใหแลวเสร็จ (ภายใน 1 วัน)

นักประชาสัมพันธ

นักประชาสัมพันธ ดําเนินการเผยแพร

ประชาสัมพันธ

15 นาที

ดําเนินการผลิตและเผยแพร ตาม

ชองทางสื่อการประชาสัมพันธที่กําหนดไว

ตดิตามผลที�ไดร้บั (Feedback) จากการ
เผยแพร่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค   เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

กลุมงาน งานบริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ  สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั�นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

รับมอบการจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธ

 และกําหนดการวันที่

จะใชงานอยางชัดเจน

* * * * * ** * * * * *

ปกติ

เริ่มตน

1.กําหนดประเด็จเน้ือหา/
แนวคิดในการนําเสนอ 

จบ

2. มอบหมายเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

7.ตรวจทาน
ความถูกตองโดย

ละเอียด

10.เผยแพร 

ผลงานสื่อ

ประชาสัมพันธ

3.รวบรวมขอมูลเอกสาร

4.ประมวลผลเรียบเรียงขอมูล 
ออกแบบจัดทํา/แกไข

5.ตรวจสอบ
ความถูกตอง

คุณภาพของงาน 

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

6.นําเสนอหัวหนางานและผูอํานวยการ

อนุมัติ

ไมอนุมัติ
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นักประชาสัมพันธ 1.รับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
2.สัมภาษณ รวบรวมเอกสารจากแหลงขาว

1 วัน 1.ประสานงานหนวยงานที่จัดกิจกรรม/แหลงขาว
2.ศึกษาขอมูลของกิจกรรม /สิ่งประดิษฐ/งานวิจัยกอน
ออกไปทําขาว * * * * * * * * * * * *

นักประชาสัมพันธ รวบรวมขอมูลจากแหลงขาวนํามาเรียบเรียงเขียนขาว 3 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุนการเขียน
ขาว

นักประชาสัมพันธ นําขาวมาวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูล
และภาพประกอบ

1 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุนการเขียน
ขาว

นักประชาสัมพันธ 1.รวบรวมขอมูลขาวและภาพไวในฐานขอมูลเพิ่อนําไปใชใน
โอกาสอื่นๆ

45  นาที 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุนการเขียน
ขาว

นักประชาสัมพันธ นําขาวที่ไดผานการตรวจสอบไปออกแบบเพื่อเผยแพรใน
รูปแบบสื่อตางๆ

1 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุนการเขียน
ขาว

นักประชาสัมพันธ 1.บรรณาธิการขาวตรวจสอบความถูกตอง
หากแกไข มอบใหนักประชาสัมพันธนําไปแกไขความถูกตอง
ของเนื้อหาและภาพประกอบตามขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ มอบใหนักประชาสัมพันธดําเนินการเผยแพร
ยังสือตางๆภายในและภายนอกและสงไปยังสื่อมวลชน

30 นาที 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุนการเขียน
ขาว

นักประชาสัมพันธ 1.นําเสนอขาวที่ไดรับการออกแบบในรูปแบบตางๆเผยแพร
ผานสื่อที่หลากหลาย

1 ชั่วโมง 1. ติดตามการไดรับเอกสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

นักประชาสัมพันธ 1.นําขาวและภาพประกอบสงไปยังสื่อมวลชนเพื่อนําเสนอ 1 ชั่วโมง 1.ประสานงานกับสื่อมวลชนไวลวงหนา
2.มีระบบติดตาม ตรวจสอบการสงขอมูล

นักประชาสัมพันธ 1.นําขาวที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อตางๆมาประเมินมูลคาขาว
เพื่อนําไปวิเคราะหมูลคาขาวและนําขอมูลนั้นวางแผนงาน
การประชาสัมพันธตอไป

1 ชั่วโมง 1.มีระบบติดตาม ตรวจสอบการนําเสนอเผยแพรขาว
ในสื่อตางๆ
2.จัดทําแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานการ
นําเสนอขาว

ฝายงานสื่อสารองคกรไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานใน
การจัดทําขาวโดยมีการจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่
ไดรับการนําสนอ เผยแพร รวบรวมจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินการแบงออกเปน
1.ผลการนําเสนอขาวกิจกรรมผานสือภายในหนวยงาน  ไดแก 
เวบไซตมหาวิทยาลัย www.rmutl.ac.th สื่อสังคมออนไลน คือ 
ไลน เฟซบุก
2.การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานขาวที่ไดรับการ
เผยแพรผานสื่อมวลชน
3. การจัดทํารายงานผลการประเมินมูลคาการประชาสัมพันธ
ของขาวกิจกรรมที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนเพื่อนําเสนอ
ผูบริหารตอไป
4.การทําแผนงานการสื่อสารองคกรไดแก การจัดทําโครงการ 
กิจกรรมเพื่อรองรับการนําเสนอขาวของมหาวิทยาลัยในโอกาสที่
มีกิจกรรม หรืองานพิเศษของมหาวิทยาลัยไดแก งานวันครบรอบ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันสําคัญทางประเพณีไทย เชน งาน
ประเพณีสงกรานต หรือวันสําคัญตาง ๆ เปนตน  โดยนําผลการ
ดําเนินยอนหลังงานมาวิเคราะหความแตกตางของการนําเนินงาน
เพื่อวางแผนการใชงบประมาณประจําปเพื่อใชในการนําเสนอ
ขาวสารของมหาวิทยาลัย

วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การจัดทําขาว

วัตถุประสงค   เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย

กลุมงาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
แนวทางการควบคุมขั้นตอน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

เริ่มตน

1.แหลงขาว

5.จัดรูปแบบเพื่อการเผยแพร

Information wok

6.เผยแพรขาวสารผานส่ือ

7.สงขาวไปยังส่ือมวลชน

8.ประเมินคุณคาขาว/วิเคราะห
มูลคาขาว

จบ

ไมอนุมัติ

2.เขียนขาว

3.วิเคราะหขาว

4.DATA Center
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นักประชาสัมพันธ 1.ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะ พื้นที่ 7 วัน 1.ประสานงานหนวยงานที่จัดกิจกรรม/
แหลงขาว
2.ศึกษาขอมูลของกิจกรรม /สิ่งประดิษฐ/
งานวิจัยกอนทําการเขียน

มีการติดตามการดําเนินงานของเขตพื้นที่โดยผูรับผิดชอบทํา
การติดตามสอบถาม ผานชองทางตาง ๆ ไดแก การโทรศัพท 
 ผานชองทางสื่อสารโซเชียลมีเดีย ไลน เฟซบุก * * * * * * * *

นักประชาสัมพันธ 1.เขียนบทความจากกิจกรรม/สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 15 วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุน
การเขียนบทความ

นักประชาสัมพันธ 1.ตรวจทานขอมูล ชื่อคน สถานที่ คําถูกคําผิด 
ตัวสะกด การตัดคํา และภาพประกอบ

3 วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุน
การเขียนบทความ

นักประชาสัมพันธ 1.บรรณาธิการขาวตรวจสอบความถูกตอง
หากแกไข มอบใหนักประชาสัมพันธนําไปแกไข
ความถูกตองของเนื้อหาและภาพประกอบตาม
ขอเสนอแนะ
หากอนุมัต ิมอบใหนักประชาสัมพันธดําเนินการสง
ขอมูลไปยังโรงพิมพเพื่อออกแบบรูปเลม

3 วัน 1. เตรียมขอมูลประกอบ/ภาพหรือขอมูล
สนับสนุนการเขียนบทความ

มีการติดตามการดําเนินงานของโรงพิมพโดยผูรับผิดชอบทํา
การติดตามสอบถาม ผานชองทางตาง ๆ ไดแก การโทรศัพท 
 ผานชองทางสื่อสารโซเชียลมีเดีย ไลน เฟซบุก

* * * *

นักประชาสัมพันธ 1.นําสงไฟลตนฉบับที่ไดออกแบบและตรวจทานจาก
 บก.สงโรงพิมพเพื่อจัดพิมพเปนรูปเลม

7 วัน 1. ติดตามความคืบหนาของการจัดทําของ
โรงพิมพเปนประจําทุกวัน

นักประชาสัมพันธ 1.ตรวจทานขอมูล ชื่อคน สถานที่ คําถูกคําผิด 
ตัวสะกด การตัดคํา และภาพประกอบ จากไฟลงาน
ที่ถูกออกแบบเรียบรอยแลว

3 วัน 1.ประสานงานกับโรงพิมพเพื่อติดตามความ
คืบหนาของการดําเนินการ 
2.ขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ/เจาของ
ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบ

1.ตรวจสอบความสวยงามของรูปเลม จํานวนที่พิมพ
    2.สรางแบบสํารวจความพึงพอใจในการเปดรับ
นิตยสารราชมงคล

7 วัน 1.แจงกรรมการตรวจรับดําเนินการตรวจสอบ
                                 2.จัดทําแบบ
สํารวจใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและ
จัดทําแบบออนไลนเพื่อสะดวกในการใชงาน

ดวยฝายงานสื่อสารองคกรและขาวไดดําเนินการจัดทํา
นิตยสารของมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาสซึ่งในการติดตาม
ประเมินผลจะดําเนินการออกแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในการการเปดรับนิตยสาร สงไปพรอมกับ
นิตยสารและมีการประเมินผานชองทางออนไลนโดยใหทํา
การสแกนคิวอารโคด (QR code) หลังจากเปดรับนิตยสาร
แลวจ จากนั้นผูรับผิดชอบจะมีการรวบรวมผลการประเมิน
ทุก 3 เดือน

* * * *

นักประชาสัมพันธ 1.นําเสนอผูบริหาร/เผยแพรไปยังหนวยงานภายใน 
หนวยงานภายนอก

5 วัน 1.มีระบบติดตาม ตรวจสอบการจัดสงทาง
ไปรษณียและหนวยงานภายใน
2.จัดทําแบบฟอรมการรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการเปดรับ

ตรวจสอบและจัดเก็บผลการประเมินความพึงพอใจในการ
เปดรับนิตยสารของมหาวิทยาลัยทั้งรูปแบบการสงกลับ-ตอบ
กลับของหนวยงานที่ทางมหาวิทยาลัยไดสงนิตยสารไป
พรอมกับแบบประเมิน * * * *

1.รวบรวมเอกสารแบบสํารวจความพึงพอใจและ
ไฟลสรุปจากผูที่ตอบแบบสอบถามทางออนไลน       
                                       
2.จัดทําแบบวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ

7 วัน 1.วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
และนําผลที่ไดไปปรับปรุงในการจัดทําฉบับ
ตอไป

* * * *

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การจัดทํานิตยสารราชมงคลลานนา

วัตถุประสงค   เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย

กลุมงาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4แนวทางการควบคุมขั�นตอนระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1

1.จัดทําแบบวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจและนํามาจัดทํา
รายงานสรุปความคิดเห็นที่มีตอการนําเสนอนิตยสารราช
มงคลลานนาเพื่อนําปญหาที่ไดรับมาใชในการปรับปรุงการัด
ทําโครงรางในฉบับตอไปและรายงานตอผูบังคับบัญชาอีกดวย
       
2.มีการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานภายใน
หนวยงานเพื่อสรุปขั้นตอนการปฏิบิตงานและชี้แจงปญหา
อุปสรรคและนํามาปรับปรุงการจัดทําโครงรางในครั้งตอไป

ขั�นตอน/วิธีดําเนินการแผนภูมิสายงาน (Flowchart)ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ที่ 2

อนุมัติ

เริ่มตน

1.รวบรวมขาว
กิจกรรมของสวนกลางและพ้ืนท่ี

บรรณาธิการ
ตรวจสอบ

4.ออกแบบรูปเลม

5.ตรวจสอบความถูกตอง

7.นําเสนอผูบริหาร/จัดสง/
เผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ

จบ

ไมอนุมัติ

2.เขียนบทความเชิงวิชาการ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ 

3.ตรวจทานและคัดกรอง
ขาว/บทความ

6.จัดพิมพเปนรูปเลม/จัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจ

8.รวบรวมแบบสํารวจและ
จัดทํารายงานความพึงพอใจ
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นักประชาสัมพันธ 1.ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะ พื้นที่ 3ชั่วโมง 1.ประสานงานหนวยงานที่จัดกิจกรรม /
แหลงขาว
2.ศึกษาขอมูลของกิจกรรม /สิ่งประดิษฐ/
งานวิจัยกอนทําการเขียน

* * * * * * * * * * * *

นักประชาสัมพันธ 1.เขียนบทความจากกิจกรรม/สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 3 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุน
การเขียน

นักประชาสัมพันธ 1.ตรวจทานขอมูล ชื่อคน สถานที่ คําถูกคําผิด 
ตัวสะกด การตัดคํา และภาพประกอบ

30 นาที 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุน
การเขียน

นักประชาสัมพันธ 1.บรรณาธิการขาวตรวจสอบความถูกตอง
หากแกไข มอบใหนักประชาสัมพันธนําไปแกไข
ความถูกตองของเนื้อหาและภาพประกอบตาม
ขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ มอบใหนักประชาสัมพันธดําเนินการ
จัดทําเปนขาวแจกและสําเนาใหเพียงพอตอจํานวน
สื่อมวลชนและผูเขารวมงาน

1 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบ/ภาพหรือขอมูล
สนับสนุนการเขียน                         2.
ประสานงานเจาของงาน/กิจกรรมหากมีขอ
สงสัยหรือตองการตรวจสอบความถูกตอง

นักประชาสัมพันธ 1.ดําเนินการจัดทําเปนขาวแจกและสําเนาให
เพียงพอตอจํานวนสื่อมวลชนและผูเขารวมงาน

1 ชั่วโมง 1. ตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร ความ
ชัดเจนของตัวอักษร /ชื่อ/ที่อยู ของหนวยงาน
 /ชองทางการติดตอของผูใหขาว

นักประชาสัมพันธ 1.ดําเนินการแจก Press Release เพื่อ
ประชาสัมพันธกิจกรรม/งาน ดังกลาว

30 นาที 1.เตรียมบุคลากรเพื่อใหบริการเอกสารและให
ขอมูลแสื่อมวลชนและผูติดตอสอบถาม           
                            2.จัดเตรียมไฟลเอกสาร
เพื่อสามารถจัดพิมพเพิ่มเติมหากมีจํานวน
เอกสารไมเพียงพอหรือหากมีผูตองการให
จัดสงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การจัดทําขาวแจก ขาวประชาสัมพันธ (Press Release)

วัตถุประสงค   เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม หรืองานที่จะจัดขึ้นแกสื่อมวลชนและบุคคลที่สนใจและประชาสัมพันธเชิญชวนเพื่อเขารวมกิจกรรม

กลุมงาน  งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ฝายงานขาวมีการติดตามการดําเนินงานดานการ
จัดทําขาวแจก ขาวประชาสัมพันธ โดยการเก็บ
รวมรวมขาวของกิจกรรมที่ไดรับเผยแพรผานสื่อ
ตางๆ  ภายหลังจากการจัดกิจกรรมหรือจัดงาน
ดังกลาว

วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั�นตอน

อนุมัติ

เริ่มตน

1.รวบรวมเอกสารกิจกรรม/
โครงการ/กําหนดการ

ผูอํานวยการ
ตรวจสอบ

4.จัดพิมพ

5.เผยแพร/แจกเอกสารขาว
กอนและในวันกิจกรรม

จบ

ไมอนุมัติ

2.เขียนขาวประชาสัมพันธ/ขาว
แจก กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ

3.ตรวจทานและคัดกรอง
ขาว/บทความ
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นักประชาสัมพันธ 1.ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะ พื้นที่ บุคคลที่
จะทําการสัมภาษณ

1 ชั่วโมง 1.ประสานงานหนวยงานที่จัดกิจกรรม /
แหลงขาว
2.ศึกษาขอมูลของกิจกรรม /สิ่งประดิษฐ/
งานวิจัยกอนทําการเขียน

มีการติดตามการประสานงานของหนวยงาน ผาน
ชองทางตาง ๆ ไดแก การโทรศัพท  ผานชองทาง
สื่อสารโซเชียลมีเดียไลน เฟซบุก (ภายใน 1 ชั่วโมง)

นักประชาสัมพันธ 1.เขียนบทความจากกิจกรรม/สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 3 ชั่วโมง กําหนดโครงรางการเขียนใหชัดเจน 1.ตรวจสอบขอมูลการเขียนโดยอางอิงจากขอมูลที่
ไดจากเจาของงานวิจัย เจาชองบทความ (ภายใน 1
 ชั่วโมง

นักประชาสัมพันธ 1.ตรวจทานขอมูล ชื่อคน สถานที่ คําถูกคําผิด ตัวสะกด 
การตัดคํา และภาพประกอบ

30 นาที 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูล
สนับสนุนการเขียนบทความ

1.จัดสงบทความที่เขียน เรียบเรียงแลวสงคืนให
เจาของผลงาน ผูไดรับการสัมภาษณตรวจสอบ
ทวนซ้ําเนื้อหาอีกครั้ง (ภายใน 30 นาที )

นักประชาสัมพันธ 1.บรรณาธิการขาวตรวจสอบความถูกตอง
หากแกไข มอบใหนักประชาสัมพันธนําไปแกไขความ
ถูกตองของเนื้อหาและภาพประกอบตามขอเสนอแนะ
หากอนุมัติ มอบใหนักประชาสัมพันธดําเนินการเผยแพร
ไปยังสื่อตางๆภายในและภายนอก

1 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูล
สนับสนุนการเขียนบทความ

นักประชาสัมพันธ 1.นําสงไฟลตนฉบับที่ไดตรวจทานแกไขแลวไปเผยแพรไป
ยังสื่อตางๆ

1 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูล
สนับสนุนการเขียนบทความ

นักประชาสัมพันธ 1.จัดสงไฟลงานที่ถูกตองพรอมภาพประกอบไปยัง
จดหมายอิเลกทรอนิกสของสื่อมวลชน

30 นาที 1.ประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อขอความ
อนุเคราะหไวลวงหนา

นักประชาสัมพันธ 1.เก็บรวบรวมบทความที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อตางๆ
มาประเมินมูลคาขาวเพื่อนําไปวิเคราะหมูลคาขาวและนํา
ขอมูลนั้นวางแผนงานการประชาสัมพันธตอไป

1 ชั่วโมง 1.มีระบบติดตาม ตรวจสอบการนําเสนอ
เผยแพรขาวในสื่อตางๆ          2.จัดทํา
แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน
การนําเสนอขาว

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การจัดทําบทความขาว

วัตถุประสงค   เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของบทความขาว

กลุมงาน  งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4แนวทางการควบคุมขั�นตอนระยะเวลาดําเนินการขั�นตอน/วิธีดําเนินการแผนภูมิสายงาน (Flowchart)ผู้รับผิดชอบ

* **

งานสื่อสารองคกรและขาว มีการติดตามการ
ดําเนินงานและการเผยแพรโดยการเก็บขอมูลขาว
ที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนชองทางตางๆ 
โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 1.การเก็บขอมูลจาก
เวบไซตสื่อตาง ๆ 2.การเก็บขอมูลโดยใช google 
alert ซึ่งเปนระบบคนหาตามคําที่กําหนดไว       
 3.การเก็บขอมูลโดยใชเวบไซต 
www.iqnewsclips.com ซึ่วจะสามารถเก็บขอมูล
ไดเปนไฟลภาพและไฟลเอกสารที่มีรายละเอียด
ระบุหัวหนังสือพิมพ วันที่และขนาดคอลัมนที่ลง
เผยแพร และการประเมินมูลคาการประชาสัมพันธ

โดยการเก็บขอมูลจะดําเนินการภายใน 3 วัน
หลังจากที่มีการจัดสงขาว

ฝายงานขาวและสื่อสารองคกรไดมีการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอตอ
ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธและเสนอตอรอง
อธิการบดีในกํากับเพื่อพิจารณาและใชเปนขอมูล
ในการวางแผนงานประชาสัมพันธของฝายงาน
สื่อสารองคกรและขาวตอไป

*

อนุมัติ

เริ่มตน

1.รวบรวมเอกสาร/สัมภาษณ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

ผูอํานวยการ
ตรวจสอบ

4.เผยแพรบทความในส่ือตางๆ

5.นําเสนอบทความไปยัง
ส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร ตีพิมพ

จบ

ไมอนุมัติ

2.เขียนบทความเชิงวิชาการ/
ผลงาน สิ่งประดิษฐ

3.ตรวจทานและคัดกรอง
ขาว/บทความ

6.เก็บรวมรวมบทความท่ีไดรับ
การเผยแพร/ตีพิมพ ในส่ือตางๆ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

นักประชาสัมพันธ 1.Login เขาระบบจัดการขอมูลเว็บขาวในเวบไซต 
www.webs.rmutl.ac.th/login

1 นาที 1.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต

นักประชาสัมพันธ 1.เลือกเมนูจัดการบทความเมนูซายมือ  เมนู03 เพิ่ม
บทความ                                         

3 นาที 1. เตรียมขอมูลขาวที่มีการตรวจสอบ แกไข
ความถูกตองไวแลว                              
2.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต

นักประชาสัมพันธ 1.กดเลือกปุมเพิ่มบทความ ที่มุมขวามือ 1 นาที 1. เตรียมขอมูลขาวที่มีการตรวจสอบ แกไข
ความถูกตองไวแลว                              
2.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต

นักประชาสัมพันธ 1.เลือกหมวดหมูของขาวที่ตองการนําเสนอ เชนขาว
กิจกรรม/ขาวประชาสัมพันธ/ขาวประกาศ/ขาวรับสมัคร
 จํานวน 11 หมวดหมู

1 นาที 1. เตรียมขอมูลขาวที่มีการตรวจสอบ แกไข
ความถูกตองไวแลว                              
2.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต

นักประชาสัมพันธ 1.กรอกหัวขอขาวที่ตองการนําเสนอกรอกชื่อเรื่อง
กระชับ ไดใจความอานแลวเขาใจ ความยาวไมเกินสอง
บรรทัด

15 นาที 1. เตรียมขอมูลขาวที่มีการตรวจสอบ แกไข
ความถูกตองไวแลว                              
2.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต

นักประชาสัมพันธ 1.ทําการเพิ่มเนื้อหาขาว โดยสามารถจัดรูปแบบการยอ
หนา ขนาดตัวอักษร                          
2.รูปภาพหัวขอขาว (โดยรูปภาพนี้แสดงเปน 
FeatureImage โดยอัตโนมัติ มีขนาดไมเกิน 750kb 
หรือ 800x450 px .gif .jpg .jpeg .png)    
3.เพิ่มไฟลประกอบขาว /ลิ้งคจากเวบไซตอื่น       
4.เพิ่มไฟลวิดีโอ/ไฟลจากลิ้งก youtube

30 นาที 1. เตรียมขอมูลขาวที่มีการตรวจสอบ แกไข
ความถูกตองไวแลว                              
2.ตรวจสอบความถูกตองของลิ้งกที่อยูเอกสาร/
ลิ้งกจากyoutube                      
3.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต *

นักประชาสัมพันธ 1.เลือกเมนูจัดการคลังภาพ เมนู02                
2.สรางอัลบั้มรูปภาพ ตั้งชื่ออัลบั้มภาพ             
3.เพิ่มภาพขนาดไมเกิน 600 x400 พิกเซล

20 นาที 1.เตรียมภาพประกอบที่มีขนาดไมเกินกวาที่
กําหนด   
2.แยกภาพที่ตองการสรางอัลบั้มภาพไว ตรวจสอบ
ความถูกตองของภาพกับเนื้อหา      
3.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต

นักประชาสัมพันธ 1.ทําการเผยแพรขอมูล ในเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ  
2.เผยแพรไปยังสื่ออื่นๆเชนโซเชียลมีเดีย ไลน เฟสบุก

30 นาที 1.ตรวจทานขอมูล ชื่อคน สถานที่ คําถูกคําผิด 
ตัวสะกด การตัดคํา และภาพประกอบ          
2.ตรวจสอบระบบเชื่อมตออินเตอรเนต

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การจัดการขาวในเวบไซตมหาวิทยาลัย www.rmutl.ac.th

กลุมงาน  งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั�นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

2.กองประชาสัมพันธมีการจัดการประชุม
ติดตามการดําเนินงานของผูรับผิดชอบเพื่อ
สรุปปญหาอุปสรรคในการทํางาน รวมถึง
ชวยเหลือใหคําแนะนําขั้นตอนการทํางาน
ตางๆแกผูฏิบัติงานรายใหมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.ฝายงานสื่อสารองคกรและขาวมีการ
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานขั้นตอน
การจัดขาวในเวบไซตมหาวิทยาลัยโดยการ
ตรวจสอบผานหนาเวบไซตมหาวิทยาลัย 
www.rmutl.ac.th โดยมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของขาว เนื้อหา รูปภาพ รวมถึงการ
เผยแพรผานทางโซเชียลมีเดียไดแก ไลน เฟ
ซบุก  ซึ่งจะมีการติดตามภายหลังจากเผยแพร
ขาว(ภายใน 5 นาที)

วัตถุประสงค   เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนชองทางในการประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงาน

เริ่มตน

1.Log in เขาระบบ

จบ

2.เลือกเมนูจัดการขอมูลขาว

8.เผยแพรขาวหนาเวบไซต

3.เพ่ิมขอมูลขาว

4.เลือกหมวหมูขาวท่ีตองการจะ
เผยแพร

5.กรอกขอมูลหัวขอขาว

6.กรอกขอมูลรายละเอียดขาว/
ภาพหัวขอขาวไฟลประกอบขาว/

วิดีโอประกอบขาว

7.สรางอัลบั้มรูปภาพ/เพ่ิมรูป
ภาพประกอบขาว
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

นักประชาสัมพันธ 1.รับเชิญและกําหนดการกิจกรรมเพื่อประสานงาน
ในการเชิญสื่อมวลชนมารวมทําขาว

ภายใน 15 นาที 1.ประสานงานหนวยงานที่จัดกิจกรรม/
แหลงขาว
2.ศึกษาขอมูลของกิจกรรม ทําการเขียน
สคริป

นักประชาสัมพันธ 1.เขียนสคริปการเปนพิธีกร 1 วัน 1.เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูล
สนับสนุนการเขียนสคริปพิธีกร 
2.เตรียมแตงกายใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมและสถานที่

นักประชาสัมพันธ 1.ตรวจทานขอมูล ชื่อบุคคล ตําแหนงที่รวมงาน 
สถานที่  และซักซอมเพื่อความถูกตอง

3 ชั่วโมง 1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูล
สนับสนุนการแปนพิธีกร
2.ซักซอมรวมกับหนวยงานที่จัดกิจกรรม

นักประชาสัมพันธ 1.ควบคุมการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามกําหนดการ 
และตรงตามวัตถุประสงคการจัดงาน

4 ชั่วโมง 1.ดําเนินกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด 
บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
2.ประสานงานกับผูจัดงาน ผูเขารวมงาน

1.ศึกษาขอมูลการจัดงาน วัตถุประสงค
การจัดงาน เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
2.เตรียมความพรอมดานขอมูลที่
เกี่ยวของกับงาน ไดแก ลักษะงาน 
ผูรวมงาน เพื่อใหงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูจัดงาน
3.จัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป เพื่อ
วางแผนการจัดทําขอมูลลวงหนา
4.ติตตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
เพื่อปรับปรุงในการจัดงานครั้งตอไป

กลุมงาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค   เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การเปนพิธีกร

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั�นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผล

การดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

เริ่มตน

1.รับหนังสือเชิญ, คําสั่ง, บันทึก
ขอความ

4.ดําเนินการเปนพิธีกรตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

จบ

2.เขียนสคริปการเปนพิธีกร

3.ตรวจทาน/คัดกรองขอมูล
และซักซอมเพื่อความถูกตอง
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ตค . พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

นักประชาสัมพันธ 1.เลือกขาวกิจกรรมที่มีความนาสนใจ อยูในกระแส
ของสังคม
2.เลือกภาพถายหรือคลิวิดีทัศนประกอบเนื้อขาว ที่
มีความคมชัด เห็นภาพประกอบแลวสามารถขยาย
เนื้อขาวใหเขาใจมากยิ่งขึ้น

2 ชั่วโมง 1.ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ของ
เนื้อขาวกจิกรรม/แหลงขาว/ ผูเขียน
ขาว คําถูกผิด
2.ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของ
ภาพและวีดีทัศน ใหตรงกับเนื้อขาว
กิจกรรม

1.ปริ้นทขาวเพื่อตรวจทานความถูกตองของตัวสะกด (ภายใน 
30 นาที)
2.สงเอกสารขาวพรอมภาพประกอบใหหัวหนางานตรวจสอบ 
(ภายใน 30 นาที)

นักประชาสัมพันธ 1.สงขาวพรอมภาพถายไปยัง E-mail หรือ ID LINE
 ของสื่อสวนกลาง และสื่อทองถิ่น

15 นาที 1.ตรวจสอบความถูกตอง E-Mail  
หรือ ID LINE สื่อมวลชนที่ตองการ
สงขาวกิจกรรม

นักประชาสัมพันธ โทรติดตอสอบถามเมื่อสงขอมูลไปทาง E-mail วา
ไดรับหรือไมถาไม สงซ้ําอีกรอบ

ภายใน 20 นาที 1.Recheak E-mail ผูรับไดอาน 
E-mail และ Line เรียบรอย
2.ตรวจสอบ  E-mail และ Line หาก
ไมมีการอานหรือตีกลับ โทรสอบถาม
เพื่อสงเนื้อขาว กิจกรรมอีกครั้ง

นักประชาสัมพันธ ติดตามขาวจากหนังสือพิมพ เวปไซด เพจ ทั้งสื่อ
สวนกลางและสื่อทองถิ่น

3 วัน 1.มีระบบติดตาม ตรวจสอบการ
นําเสนอเผยแพรขาวในสื่อตางๆ
2.จัดทําแบบฟอรมการรายงานผล
การดําเนินงานการนําเสนอขาว

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

นักประชาสัมพันธ คิดมูลคาที่ไดรับการเผยแพรดังนี้
1.สือหนังสือพิมพ
1.1.หนาแรก คิดจากพื้นที่ทั้งหมด คอลัมนนิ้ว กวาง
xยาวx400x3 = มูลคาขาว
1.2.หนาในสื่อสิ่งพิมพหนาสี คอลัมนนิ้ว กวางx ยาว
x350x3= มูลคาขาว
1.3 หนาในสือสิ่งพิมพหนาขาวดํา คอลัมนนิ้ว กวาง
 x  ยาว x 220 x 3= มูลคาขาว
2.สื่อเวปไซดคิดจากขาวหนาเวป 5,000x5= มูลคา
ขาว
3.สื่อทีวีคิดจากความยาวขาว วินาทxี15,000x5=
มูลคาขาว

15 นาที 1. ติดตามการไดรับเอกสารกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็น
ความเสี่ยง

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

นักประชาสัมพันธ 1.จัดเก็บขาวที่ไดรับการเผยแพร เก็บเพื่อจัดทําเปน
รูปเลม

30 นาที 1.ตรวจสอบความถูกตองในการ
อางอิง Link ไฟลขาวในตรงกับเนื้อ
ขาวกิจกรรม
2.ตรวจสอบขอมูลความถูกตองการ
ตีมูลคาขาว ตามแหลงที่ไดรับการ
เผยแพร

นักประชาสัมพันธ 1.รวบรวมขาวที่ไดรับการเผยแพรสรุปเปนรายเดือน
 ราย 6 เดือนและปงบประมาณ                       
2.แยกประเภทสื่อที่นําเสนอขาวและสรุปมูลคา    
3.จัดทําแผนภูมิแสดงมูลคาเพื่อเปนฐานขอมูลใน
การตัดสินใจในการวางแผนการประชาสัมพันธใน
อนาคต

5 วัน 1.ตรวจสอบความถูกตองในการแยก
ประเภทสื่อที่ไดรับการเผยแพร
2.ตรวจสอบขอมูลความถูกตองการ
ตีมูลคาขาว ตามแหลงที่ไดรับการ
เผยแพร
3.ตรวจสอบขอมูลความถูกตองใน
การประมวลผลมูลคาขาวเพื่อการ
ตัดสินใจ

√ √

นักประชาสัมพันธ 1.นําเสนอผูบริหาร/เผยแพรไปยังหนวยงานภายใน
 หนวยงานภายนอก

5 วัน

√ √

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การประสานงานในการเชิญสื่อมวลชนรวมทําขาวเพื่อเผยแพรกิจกรรม

วัตถุประสงค   เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย

กลุมงาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

1.รวบรวมขาวที่ไดรับการนําเสนอผานสือทองถิ่น ประจําเดือน
2.จัดทํารายงานสรุปขาวที่ไดรับการนําเสอนผานสือทองถิ่น
ประจําเดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)

1.จัดทําสรุปขาวที่ไดรับการนําเสนอผานสือทองถิ่น 
ประจําเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคมและเดือน
พฤศจิกายน)
2.จัดทําสรุปขาวที่ไดรับการเผยแพรผานสือทองถิ่น จําแนก
ตามประเภทของขาวที่ไดรับการนําเสนอ ไดแก สือสิ่งพิมพ สื
อออนไลนและสือทีวี (ภายในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคมและ
เดือนพฤศจิกายน)
3.สงรายงานการสรุปขาวที่ไดรับการเผยแพรใหแกหนวยงาน 
คณะ เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ
4.ติตตามผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงการ
นําเสนอขาวตอไป

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

เริ่มตน

1. รวบรวม/คัดกรองขาวเดน
และรูปภาพ

5.ตีมูลคาขาว

6.จัดเก็บขอมูลไฟลขาวท่ีไดรับ
การเผยแพร

8.นําเสนอผูบริหาร/จัดสง/
เผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ

จบ

2.สงขอมูลทาง E-mail หรือ
ทาง ID Lineไปยังส่ือมวลชน

4.ติดตามขาวสาร
ในหนังสือพิมพ/เวบไซด/เพจ

7.รวบรวมขาวท่ีไดรับการเผยแพร
สรูปรายเดือน ราย 6 เดือนและ

สงซ้ํา
ไมสําเร็จ

3.โทรติดตามสอบถาม
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เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป 

กองประชาสัมพันธ
ตรวจสอบและพิจาณาเบื้องตนเพื่อเรียนเสนอตอ
ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ

 ไมเกิน 2 วันทําการ 1.ประสานงานกับบุคลากรงาน
สื่อสารองคกรและงานขาวเพื่อ
พิจารณาความยากงายของงานและ
ตารางการปฏิบัติงาน

บางครั้งหนวยงานที่รับบริการถายภาพ ไมสงเรื่องเขามาในระบบ  
  เพื่อใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปทราบ แตติดตอชางภาพ
โดยตรงทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระบบ ซึ่งชางภาพ
จะตองแจงใหหนวยงานนั้นๆดําเนินการทําบันทึกขอความแจง
มายังกองประชาสัมพันธ หรือ แจงใหผูอํานวยการทราบดวยวาจา
เพื่อจะไดนําไปพิจารณาใหชางภาพออกปฏิบัติงาน

เจาหนาที่งาน
บริหารงานทั่วไป กอง

ประชาสัมพันธ

ผูอํานวยการรับทราบและพิจารณาดําเนินการสั่ง
การมอบหมายบุคลากรกลุมงานสื่อสารองคกรและ
งานขาว

ไมเกิน 2 วันทําการ 1.พิจารณาจากความสําคัญของเนื้อ
งานวาวมีความเกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด
2.พิจารณาวาอยูในขอบเขตความ
รับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ
หรือไม

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

บุคลากรที่ไดรับมอบหมายติดตอประสานงานเพื่อ
นําขอมูลเบื้องตนของงานมาวางแผนในการ
ปฏิบัติงานถายภาพและเขียนขาวเพื่อประชาสัมพันธ

ไมเกิน 2 วันทําการ เตรียมอุปกรณในการปฏิบัติงานโดย
พิจารณาถึงสถานที่ปฏิบัติงานเปน
สําคัญ ควบคูกับการเตรียมขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมใหมากที่สุด

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

บุคลากรที่ไดรับมอบหมายลงพื้นที่ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

ไมเกิน 2 วันทําการ ประสานงานกับผูจัดงานและตองไป
ถึงพื้นที่กอนเริ่มงานไมนอยกวา 30 
นาที และสํารวจมุมกลอง พื้นที่หาก
มีการถายภาพหมูเพื่อเตรียมอุปกรณ
ถายภาพใหเหมาะสม

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

บุคลากรที่ไดรับมอบหมายทําการคัดเลือกภาพและ
ปรับแตงภาพเพื่อใชประกอบขาวประชาสัมพันธ
องคกร

ไมเกิน 2 วันทําการ ดําเนินการคตัดเลือกภาพที่มี
องคประกอบภาพครบ และมีความ
ชัดเจนสื่อถึงการจัดกิจกรรมตามหลัก
วิชาการถายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ

ภาพถายบางภาพอาจมีความไมสมบูรณ ไมสามารถปรับแตงได อัน
เนื่องมาจากอุปกรณถายภาพชํารุด เชนมอเตอรที่ใชปรับความชัด
ภายในเลนสกลองถายภาพไมทํางาน ทําใหภาพถายมีลักษณะ
เบลอ ไมคมชัด ชางภาพตองแกไขดวยการปรับดวยตนเอง หรือใช
สมารทโฟนชวยถายภาพสํารอง

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

บุคลากรที่ไดรับมอบหมายทําการจัดเก็บภาพใน
ระบบฐานขอมูลภาพถายกองประชาสัมพันธ

ไมเกิน 2 วันทําการ ดําเนินการคตัดเลือกภาพที่มี
องคประกอบภาพครบ และมีความ
ชัดเจนสื่อถึงการจัดกิจกรรมตามหลัก
วิชาการถายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ

การจัดเก็บภาพในระบบคอมพิวเตอรมีความเสี่ยงที่ทําใหภาพสูญ
หายไดอันเนื่องมาจาก หนวยความจําเครื่องคอมพิวเตอรชํารุด 
หรือระบบปฏิบัติการไมสมบูรณ จําเปนตองคัดเลือกภาพที่มีความ
สมบูรณที่สุดและจัดเก็บไวใน Google Drive หรือ Server ของ
สํานักวิทยบริการ

บุคลากรงานสื่อสารองคกร
และงานขาว

บุคลากรที่ไดรับมอบหมายทําสําเนาภาพถายและ
ทําบันทึกขอความเพื่อสงใหกับหนวยงานที่จัด
กิจกรรมพรมอทั้งเผยแพรประชาสัมพันธขาว
กิจกรรมในชองทางประประชาสัมพันธตางๆ

ไมเกิน 2 วันทําการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติ งานถายภาพ

วัตถุประสงค   เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขอบบุคลากรกองประชาสัมพันธ ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคการงาน

กลุมงาน สื่อสารองคกรและงานขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

เริ่ม

เจาหนาท่ีงานบริหารงานท่ัวไปรับ
เรื่อง/คํารองใชบริการ

ผูอํานวยการกอง
ประชาสัมพันธรับทราบ

บุคลกรงานสื่อสารองคกรฯ ท่ีไดรับ
มอบหมายประสานงานกับผูจัดงาน

จัดเก็บภาพในระบบ

คัดเลือกภาพและปรับแตงภาพ

นําเสนอและเผยแพรภาพกิจกรรม

จบ

No

Yes

ลงพื้นท่ีปฏิบัติงาน
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บุคลากร ปชส.ที่
รับผิดชอบการระบบรับ

เรื่องติดตอสอบถาม

ผูรับบริการสงเรื่องผานระบบรับเรื่องติตตอสอบถาม
ในนเว็บไซตมหาวิทยาลัย/ชองทางอื่นๆ

บุคลากร ปชส.ที่
รับผิดชอบการระบบรับ
เรื่องติดตอสอบถามใน
เว็บไซตมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบเรื่องติดตอสอบถามที่สงผานผานชองทาง
ในเว็บไซตมหาวิทยาลัย

 ไมเกิน 1 วันทําการ 1.เขาระบบรับเรื่องติดตอสอบถาม
ทุกวันในชวงเขาและเย็นเพื่อทําการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนทุกวันและ
ติดตามเรื่องที่สงไปยังหนวยงานอื่นๆ 
   2.พิจารณาจากองคประกอบของ
ผูรับบริการตองแจงขอมูลที่จําเปน 
ประกอบดวยหมายเลขโทรศัพท 
จดหมายอีเล็กทรอนิกส ฯ

บุคลากร ปชส.ที่
รับผิดชอบการระบบรับ
เรื่อติดตอสอบถามใน
เว็บไซตมหาวิทยาลัย

เจาหนาที่กองประชาสัมพันธ พิจารณาและวิเคราะห
เรื่องติดตอสอบถาม
- หากพิจารณาแลว เปนเรื่องที่เกี่ยวของและอยูใน
ความรับผิดชอบและมีขอมูลอยูในระบบของกอง
ประชาสัมพันธ จะดําเนินการสงใหผูรับบริการ
โดยตรง
- หากพิจารณาแลว เปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของและไมอยู
ในความรับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ จะ
พิจารณาสงเรื่องตอไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ

ไมเกิน 1 วันทําการ 1.เขาระบบรับเรื่องติดตอสอบถาม
ทุกวันในชวงเขาและเย็นเพื่อทําการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนทุกวันและ
ติดตามเรื่องที่สงไปยังหนวยงานอื่นๆ 
   2.พิจารณาจากองคประกอบของ
ผูรับบริการตองแจงขอมูลที่จําเปน 
ประกอบดวยหมายเลขโทรศัพท 
จดหมายอีเล็กทรอนิกส ฯ

ผูบริหารที่รับผิดชอบ เจาหนาที่กองประชาสัมพันธ (ปชส.) พิจารณาและ
จําแนกหมวดหมูในการติดตอสอบถาม เพื่อ
ดําเนินการสงเรื่อไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ

ไมเกิน 1 วันทําการ เกณฑการพิจารณาในการสงเรื่อง
ติดตอสอบถามมีดังนี้                     
 - ดานการรับนักศึกษาใหม,ดานงาน
ทะเบียน,ดานการจัดการเรียนการ
สอน พิจารณาสงไปยัง สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน               
  - ดานกิจกรรม,กยศ,สวัสดิการ
นักศึกษา พิจารณาสงไปยังกอง
พัฒนานักศึกษา                           
 - ดาน ICT พิจารณาสงไปยังสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องติดตอสอบถามที่มีเนื้อหาสาระ
นอกเหนือจากหมวดหมูที่กําหนดไว 
จะพิจารณาใหอยูในเรื่องอื่นๆ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธที่รับผิดชอบ
จะดําเนินการเสาะหาขอมูลให
โดยตรงแตถาหาก เรื่องที่เขาขายการ
เสนอขายสินคาและบริการ  
เจาหนาที่กองประชาสัมพันธที่ จะ
พิจารณาใหเปนบัตรสนเทห หรือ 
SPAM และหยุดดําเนินการ

หนวยงานทที่รับผิดชอบ สงเรื่อติดตอสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหบริการขอมูลผานระบบในเว็บไซต หรือ ผาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส

ไมเกิน 1 วันทําการ เกณฑการพิจารณาในการสงเรื่อง
ติดตอสอบถามมีดังนี้                     
 - ดานการรับนักศึกษาใหม,ดานงาน
ทะเบียน,ดานการจัดการเรียนการ
สอน พิจารณาสงไปยัง สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน               
  - ดานกิจกรรม,กยศ,สวัสดิการ
นักศึกษา พิจารณาสงไปยังกอง
พัฒนานักศึกษา                           
 - ดาน ICT พิจารณาสงไปยังสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากพิจารณาแลววาเรื่องที่ติดตอ
สอบถามมีความเรงดวน จะติดตอกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและ
เรงรัดการใหบริการเพื่อประโยชน
ของผูรับบริการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง และ
พิจารณามูลความผิดของผูถูกรองเรียนรายงานผล
ใหผูบริหารทราบ

ไมเกิน 1 วัน 1.พิจารณาจากองคประกอบในการ
เขาระบบตองแจงสถานะของผู
รองเรียนชัดเจน 
2.เรื่องรองเรียนตองมีที่มาที่ไปไมเขา
ขายการกลั่นแกลงบุคคลอื่น
3.ใหใชแนวทางการพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

หากพิจารณาแลววาเรื่องที่ติดตอ
สอบถามมีความเรงดวน จะติดตอกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและ
เรงรัดการใหบริการเพื่อประโยชน
ของผูรับบริการ

หนวยงานทที่รับผิดชอบ ผูบริหารแจงผลการดําเนินการกลับมายัง บุคลากร
กองประชาสัมพันธที่รับผิดชอบระบบ เพื่อรายงาน
ผลดังกลาวกลับไปยังผูเรียนผานระบบ

ไมเกิน 1 วันทําการ เขาระบบรับเรื่องติดตอสอบถามทุก
วันในชวงชาและเย็นเพื่อทําการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนทุกวันและ
ติดตามเรื่องที่สงไปยังหนวยงานอื่นๆ

การสงเรื่อติดตอสอบถามบางครั้ง
ผูรับบริการจะสงเรื่องมานอกเวลา
ราชการหรือผูรับผิดชอบเดินไป

ปฏิบัติงานนอกสํานักงานทําใหไม
สามารถใหบริการไดอยางทันทวงที 
แกไขดวยการนํา Smart Phone เขา
มาใชในการเขาสูระบบเพื่อตรวจสอบ
เรื่องติดตอสอบถาม และตั้งคาระบบ
แจงเดือนผาน Application Line ซึ่ง
จะทําใหการรับเรื่องติดตอสอบถาม 
ตลอดจนการใหบริการมีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการระบบติดตอสอบถาม

วัตถุประสงค   เพื่อเปนชองทางใหบุคลากร นักศึกษาผูปกครองและบุคคลภายนอกไดสะทอนความคิดความเห็น อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ซึ่งเปนการสรางการมีสวนรวมและสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

กลุมงาน สื่อสารองคกรและงานขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผูใชบริการ

ตรวจสอบเรื่องติดตอสอบถาม

เจาหนาที่บริหารจัดการ
เร่ืองติดตอสอบถาม

หนวยงานท่ีเกี่ยวของรับเรื่อง
และพิจารณาใหขอมูล

สงเรื่องไปยังหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

แจงใหผูรับบริการทราบตาม
ชองทางติดตอส่ือสารท่ีระบุไวใน

ระบบ

จบ

Yes

No

พิจารณาจําแนกเร่ืองติดตอสอบถาม
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บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

เขาระบบจัดการเว็บไซต มทร.ลานนา  ไมเกิน 1 วันทําการ ดําเนินการเขาระบบทุกวันหรือทุก
ครั้งที่ไดรับการแจงเตือน * * *

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

ตรวจสอบขาวที่ถูกสงเขามาในระบบ  ไมเกิน 1 วันทําการ ดําเนินการเขาระบบทุกวันหรือทุก
ครั้งที่ไดรับการแจงเตือน

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

พิจารณาความถูกตองของเนื้อหาขาวและหมวดหมู
ของขาวที่ถูกสงเขามาในระบบ หากถูกตองก็จะ
พิจารณาใหเผยแพรในหนาเว็บมหาวิทยาลัย หาก
ไมถูกตองจะติดตอไปยังหนวยงานตนเรื่องที่สงขาว
เขามาในระบบเพื่อตรวจทานและแกไข

ไมเกิน 1 วันทําการ 1.พิจารณาจากความสําคัญของเนื้อ
งานวามีความถูกตองและเกี่ยวของ
กับมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด
2.พิจารณาวาอยูในขอบเขตความ
รับผิดชอบของกองประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพรในเว็บไซตมหาวิทยาลัย
หรือไมหรือไม

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

นําขาวเผยแพรในหนาเว็บมหาวิทยาลัยและผาน
ชองทางการประชาสัมพันธของกองประชาสัมพันธ

ไมเกิน 1 วันทําการ 1.พิจารณาจากความสําคัญของเนื้อ
งานวามีความถูกตองและเกี่ยวของ
กับมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด
2.พิจารณาวาอยูในขอบเขตความ
รับผิดชอบของกองประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพรในเว็บไซตมหาวิทยาลัย
หรือไมหรือไม

บุคลากรงานสื่อสาร
องคกรและงานขาว

รวบรวมและรายงานผลการเผยแพรขาวสารในหนา
เว็บไซตมหาวิทยาลัยตอผูอํานวยการเพื่อรายงาน
ตอไปยังผูบริหาร

30 วัน ดําเนินการรายงานตอผูอํานวยการ
เดือนละ 1 ครั้ง โดยแยกประเภทขาว
 และชองทางในการเผยแพร

สวนงานสื่อสารองคกรกอง
ประชาสัมพันธไดมีการ
ดําเนินการติดตามและสรุปผล
การนําเสนอขาวสารผานเว็บไซต
มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลตอ
ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
เปนประจําทุกเดือน โดยมี
วิธีการ/ขั้นตอนการของงาน
เสนอขาวและอนุมัติขาวในหนา
เว็บไซตมหาวิทยาลัยดังนี้         
    
1.ศึกษาคูมือการบริหารจัดการ
เว็บไซตมหาวิทยาลัยและ
ระเบียบวาดวยการเผยแพร
ขาวสารภาครัฐ ของสํานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อเปนแนวทาง
ในการนําเสนอขอมูลอยาง
ถูกตอง                                
2.มีการประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธในหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให
รูปแบบการนําเสนอขาวสารของ
มหาวิทยาลัยเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อนุมัติขาวในเว็บไซตมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค   เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขอบบุคลากรกองประชาสัมพันธ ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธงาน

กลุมงาน สื่อสารองคกรและงานขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอนการติดตามผล

การดําเนินงาน

ระยะเวลาติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เริ่ม

ตรวจสอบขาวท่ีถูกสงเขามาใน

พิจารณาความถูกตอง
ของขาว

เผยแพรขาวในหนาเว็บ
มหาวิทยาลัย

รวบรวมและรายงานผลการเผยแพรขาวสาร

จบ

No

Yes
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นักประชาสัมพันธ

1.ประสานงานกับงานสื่อสารองคกรและขาว 

และหนวยงานภายนอก เพื่อขอขอมูล หรือ

สืบคนจากหนาขาวประชาสัมพันธในเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย
1 วัน

1.ประสานงานหนวยงานที่จัดกิจกรรม/

แหลงขาว 

2.ศึกษา และสอบถามรายละเอียด

ขอมูลของกิจกรรมที่จะจัด วาเปนวัน

เวลาใด

นักประชาสัมพันธ

1.เรียบเรียงขาวเปนภาษาพูด และใหมี

ขอความสั้นกระชับ ฟงแลวเขาใจงาย 

2. หาขอมูลสนับสนุน อธิบายเพิ่มเติม หาก

ขาวมีศัพทเฉพาะ หรือขอมูลใหมที่ตองขยาย

ใจความเพื่อใหผูฟง ฟงแลวเขาใจ

2 ชั่วโมง

1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูล

สนับสนุนการเขียนบทความ

นักประชาสัมพันธ

1.ตรวจทานขอมูล การออกเสียง ชื่อคน 

สถานที่ คําถูกคําผิด ตัวสะกด  ลองบันทึกเสียง

2 ชั่วโมง

1. เตรียมขอมูลประกอบหรือขอมูล

สนับสนุนการเขียนบทความ

นักประชาสัมพันธ

1. หาเพลงบรรเลงประกอบใหเหมาะสมกับ

เนื้อหาของสปอตประชาสัมพันธ ใน  

youtube.com/audiolibrary

2. ดาวนโหลดลงคอมพิวเตอร

1 ชั่วโมง

1.เลือกเพลงที่ไมมีลิขสิทธิ์  ปองกันการ

ถูกระงับการเผยแพร

นักประชาสัมพันธ

1. บันทึกเสียงสปอตประชาสัมพันธ

โดยใชโปรแกรม Adobe Audition

1 ชั่วโมง

1. เตรียมคอมพิวเตอรสวนตัวมาสํารอง

ในกรณีคอมฯ สํานักงานเกิดปญหา 

2. ใชโทรศัพทมือถือ / เครื่อง

บันทึกเสียง อัดเสียง

/ /

นักประชาสัมพันธ

1. ตัดตอเสียงพรอมเพลงประกอบใหอยู

ภายใน 45 วินาที
1ชั่วโมง

1. เตรียมคอมพิวเตอรสวนตัวมาสํารอง

ในกรณีคอมฯ สํานักงานเกิดปญหา

/ / /

นักประชาสัมพันธ

1.ผูอํานวยการกองฯ ตรวจสอบไฟลเสียง

หากแกไข มอบใหนักประชาสัมพันธนําไป

แกไขความถูกตองของเนื้อหาและไฟลเสียง

หากอนุมัติ มอบใหนักประชาสัมพันธเผยแพร

ผานสื่อวิทยุ เสียงตามสายและเว็บไซต 
5 นาที

1. เตรียมขอมูลประกอบการตรวจทาน 

2. ประสานงานกับหนวยงานเจาของ

กิจกรรม เพื่อขอมูลที่ถูกตอง

ติดตามการตรวจสอบ แกไข

ขอมูลจากผูบังคับบัญชา ใหแลว

เสร็จ (ภายใน 1 วัน)

นักประชาสัมพันธ

1.เผยแพรไฟลเสียงตามชองทางการ

ประชาสัมพันธตางๆ 

2. จัดเก็บไฟลเสียงไวใน google Drive ของ

สถานี 1 วัน

1. นําไฟลเสียงใส Thum Drive สํารอง

 ปองกันไฟลสูญหาย หากเขาใชงาน

อินเตอรเน็ตไมได

ติดตามผลที่ไดรับ (Feedback) 

จากการเผยแพรสปอตวิทยุจากผูฟง

 ที่โทรเขามาสอบถามขอมูล หรือ

คณาจารยที่ฟงผานวิทยุแลวแจง

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม และนําไป

แกไข ปรับปรุงสปอตวิทยุ (ภายใน 1

 เดือน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การจัดทําสปอตวิทยุ

วัตถุประสงค   เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

กลุมงาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ติดตามขอขอมูล และตรวจสอบ

ใหไดขอมูลครบถวน (ภายใน 1

 วัน)

วิธีการ/ขั้นตอน การ

ติดตามผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั�นตอน

อนุมัติ

เริ่มตน

1.ติดตามขาวสาร รวบรวมขาว
ประชาสัมพันธ กิจกรรมของ
สวนกลางและพ้ืนท่ี

ผูอํานวยการกอง 
ตรวจสอบ

4.เผยแพรไฟลเสียง
ประชาสัมพันธ

จบ

ไมอนุมัติ

2.เขียนสคริปทสปอต
ประชาสัมพันธ

3.ตรวจทานขอมูลสคริปท

4.เลือกดนตรีใหประกอบ

3.บันทึกเสียงและตัดตอ

3.บันทึกเสียงและตัดตอ
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นักประชาสัมพันธ

1. เช็คอุปกรณโทรศัพทมือถือ 
2.เช็คสัญญาณอินเตอรเน็ตสวนตัว

10 นาที 1.เตรียมอุปกรณสํารอง เชน แท็ปเล็ต 
คอมพิวเตอร
2. เตรียมสัญญาณอินเตอรเน็ตสํารอง 
เชน อินเตอรเน็ตบาน

นักประชาสัมพันธ

1.เปดสถานีวิทยุโดยใชโปรแกรมGoogle 
remote  คอนโทรลผานระบบอินเตอรเน็ต
เขาไปควบคุมสถานีวิทยุ 
2. ใสรายการตางๆ เรียบเรียงตามผังรายการ

1 วัน 1. ใชอินเตอรเน็ตมือถือในการควบคุม 
2. เปดคอมพิวเตอร ในหองสงมากกวา 1
 เครื่อง โดยแยกแหลงการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต คือ เน็ตของมหาวิทยาลัย 
และ TOT
3. แจงประกาศขออภัยผูฟงทางเพจ
เฟซบุค หากสถานีขัดของ

นักประชาสัมพันธ

1.เปดเทปรายการที่ผูจัดสงมาลวงหนา
2.อํานวยความสะดวกในวันจันทร - ศุกร
หากมีผูดําเนินรายการจัดรายการสด 
3. วันเสาร - อาทิตย ควบคุมผานโทรศัพท 

1 วัน 1. ประสานงานผูจัดรายการลวงหนาวา
สามารถมาจัดรายการไดหรือไม 
2. เตรียมเทปรายการเกาออนแอรหาก
ผูจัดรายการไมสามารถมาได

นักประชาสัมพันธ

1. เปดวิทยุ เพื่อฟงคลื่นของสถานี เช็ค
สัญญาณและเสียง
2. เปดฟงผานเว็บออนไลน เช็คสัญญาณ

ทุกๆ ตนชั่วโมง 1. ประสานงานอาคารสถานที่แกไขใน
เครื่องสงมีปญหาจากกรณีไฟดับ
2. ติดตอเว็บโอสติ้ง เพื่อเช็ค
สัญญาณเสียง เมื่อไมสามารถรับฟงผาน
ชองทางออนไลนได 
3. ติดตอ TOT แกไขสัญญาณ
อินเตอรเน็ตเมื่อมีปญหา

นักประชาสัมพันธ

1. ตรวจสอบเครื่องบันทึกรายการวาบันทึก
หรือไม โดยเปดดูในโฟลเดอร บันทึกรายการ
 จากคอมพิวเตอรที่กระจายเสียงออนไลน

1 ชั่วโมง 1.เลือกเพลงที่ไมมีลิขสิทธิ์  ปองกันการ
ถูกระงับการเผยแพร

/ /

นักประชาสัมพันธ

1.รายงานการดําเนินงานแกผูอํานวยการกอง 
หากมีปญหา มอบใหนักประชาสัมพันธ
ตรวจสอบกระบวนการออกอากาศเพื่อ
ปรับปรุง
หากปกติ มอบใหนักประชาสัมพันธ
ดําเนินการออกอากาศตามปกติ

30 นาที 1. เตรียมขอมูลประกอบการตรวจทาน 
2. ประสานงานกับหนวยงานเจาของ
กิจกรรม เพื่อขอมูลที่ถูกตอง

/ / /

นักประชาสัมพันธ

1. ดําเนินรายการตามผัง และสถานีจะปด
โดยเลนเพลงสรรเสริญพระบารมีเวลา 22.00

1 วัน 1. เตรียมพรอมอุปกรณและสัญญาณ
อินเตอรเน็ต เพื่อควบคุมสถานีจนจบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การควบคุมสถานีวิทยุ

วัตถุประสงค   เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

กลุมงาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ติดตามตรวจสอบการเปดสถานี การ
ออกอากาศของชวงเวลาสําคัญตางๆ  จาก

การฟงผานวิทยุ คลื่น FM 97.25 และ
เว็บไซต Fm9725.rmutl.ac.th  วามีเสียง

ออกอากาศตามปกติหรือไม  (ทุกวัน)

วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั�นตอน

ปกติ

เริ่มตน

2.เปดสถานีวิทยุ เวลา 06.00 น.

6.รายงานดําเนินงาน
แกผูอํานวยการกอง

7.ปดสถานีวิทยุ 22.00 น.

จบ

มีปญหา

3.ดําเนินรายการของสถานีตามผัง
รายการวิทยุ

4.ตรวจสอบชองทางการ
ออกอากาศ

5.ตรวจการบันทึกเสียง
ประจําวัน

1.ตรวจและเตรียมอุปกรณควบคุม
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เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1. เช็คอุปกรณโทรศัพทมือถือ 
2.เช็คสัญญาณอินเตอรเน็ตสวนตัว

10 นาที 1.เตรียมอุปกรณสํารอง เชน แท็ป
เล็ต คอมพิวเตอร  
2. เตรียมสัญญาณอินเตอรเน็ต
สํารอง เชน อินเตอรเน็ตบาน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.เปดสถานีวิทยุโดยใชโปรแกรมGoogle 
remote  คอนโทรลผานระบบ
อินเตอรเน็ตเขาไปควบคุมสถานีวิทยุ 
2. ใสรายการตางๆ เรียบเรียงตามผัง
รายการ

1 วัน 1. ใชอินเตอรเน็ตมือถือในการ
ควบคุม 
2. เปดคอมพิวเตอร ในหองสง
มากกวา 1 เครื่อง โดยแยกแหลง
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต คือ เน็ต
ของมหาวิทยาลัย และ TOT
3. แจงประกาศขออภัยผูฟงทางเพจ
เฟซบุค หากสถานีขัดของ

เปดฟงผานวิทยุ หรือออนไลน หลังจากเปดสถานี
วิทยุฯ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.เปดเทปรายการที่ผูจัดสงมาลวงหนา
2.อํานวยความสะดวกในวันจันทร - ศุกร 
 หากมีผูดําเนินรายการจัดรายการสด 
3. วันเสาร - อาทิตย ควบคุมผาน
โทรศัพท 

1 วัน 1. ประสานงานผูจัดรายการ
ลวงหนาวาสามารถมาจัดรายการได
หรือไม 
2. เตรียมเทปรายการเกาออนแอร
หากผูจัดรายการไมสามารถมาได

กอนออกอากาศอยางนอย 2 วัน ติดตามการมา
จัดรายการของผูจัดรายการตามผังรายการ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1. เปดวิทยุ เพื่อฟงคลื่นของสถานี เช็ค
สัญญาณและเสียง
2. เปดฟงผานเว็บออนไลน เช็คสัญญาณ

ทุกๆ ตนชั่วโมง 1. ประสานงานอาคารสถานที่แกไข
ในเครื่องสงมีปญหาจากกรณีไฟดับ
2. ติดตอเว็บโอสติ้ง เพื่อเช็ค
สัญญาณเสียง เมื่อไมสามารถรับฟง
ผานชองทางออนไลนได 
3. ติดตอ TOT แกไขสัญญาณ
อินเตอรเน็ตเมื่อมีปญหา

ตรวจเช็คทุกวัน

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.  ตรวจสอบเครื่องบันทึกรายการวา
บันทึกหรือไม โดยเปดดูในโฟลเดอร 
บันทึกรายการ จากคอมพิวเตอรที่กระจาย
เสียงออนไลน

1 ชั่วโมง 1.เลือกเพลงที่ไมมีลิขสิทธิ์  ปองกัน
การถูกระงับการเผยแพร

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1.รายงานการดําเนินงานแกผูอํานวยการ
กอง 
หากมีปญหา มอบใหนักประชาสัมพันธ
ตรวจสอบกระบวนการออกอากาศเพื่อ
ปรับปรุง
หากปกติ มอบใหนักประชาสัมพันธ
ดําเนินการออกอากาศตามปกติ

30 นาที 1. เตรียมขอมูลประกอบการ
ตรวจทาน 
2. ประสานงานกับหนวยงาน
เจาของกิจกรรม เพื่อขอมูลที่ถูกตอง

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1. ดําเนินรายการตามผัง และสถานีจะปด
โดยเลนเพลงสรรเสริญพระบารมีเวลา 
22.00

1 วัน 1. เตรียมพรอมอุปกรณและ
สัญญาณอินเตอรเน็ต เพื่อควบคุม
สถานีจนจบ

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมสถานีวิทยุ

วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

งาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ปกติ

เริ่มตน

2.เปดสถานีวิทยุ เวลา 06.00 น.

6.รายงานดําเนินงาน
แกผูอํานวยการกอง

7.ปดสถานีวิทยุ 22.00 น.

มีปญหา

3.ดําเนินรายการของสถานีตามผัง
รายการวิทยุ

4.ตรวจสอบชองทางการ
ออกอากาศ

5.ตรวจการบันทึกเสียง
ประจําวัน

1.ตรวจและเตรียมอุปกรณควบคุม

7.ปดสถานีวิทยุ 22.00 น.

จบ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

1. คนหาขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ  และเวบไซตตางๆ 
เพื่อนํามาเขียนสคริปรายการ

2 ชั่วโมง

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

2. เขียนสคริปรายการ 2 ชั่วโมง กรณีเกิดความเสี่ยงไฟดับ ควบคุม
โดยจัดหาเครื่องสํารองไฟ เพื่อ
จัดเก็บไฟล

มีการบันทึกเสียและตัดตอรายการจนแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลา

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

3. บันทึกเสียงและตัดตอรายการ 2 ชั่วโมง กรณีเกิดความเสี่ยงไฟลเสียงไม
สมบูรณ ควบคุมโดยการ
บันทึกเสียงสํารอง

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

4. นํารายการที่บันทึกเสียงออกอากาศ
ตามวันเวลาที่กําหนด

1 ชั่วโมง กอนการบันทึกเสียง มีการทดสอบเสียงและฟง
รายละเอียดใหถูกตองกอนออกอากาศ

ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดรายการวิทยุ

วัตถุประสงคขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

งาน งานสื่อสารองคกรและขาว สังกัด กองประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ดําเนินการ แนวทางการควบคุมขั้นตอน
วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

เริ่มตน

คนหาขอมูลขาวสารภายใน
มหาวิทยาลัยและแวปไซด

บันทึกเสียงและตัดตอรายการ

ตรวจสอบไฟล
บันทึกเสียง

นํารายการท่ีทํางานบันทึกเสียง
ออกอากาศตามวันเวลาท่ี

จบ

เสียงมีปญหา
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