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สํานักงานอธิการบดี 
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คํานํา 

 
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office นี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงาน

ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ ของกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหสามารถนํา
กระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คําจํากัด
ความ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office 
 
 

 
 

     คณะผูจัดทํา 
      สิงหาคม 2561 
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1. วัตถปุระสงค   

ข 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office 



 

 

 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office 
สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการประชาสัมพันธ
ขาวสารทาง e-office ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอน P0F

1
Pการรวบรวมขอมูลเพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร  P1F

2
P

การจัดทําขาวสารเพ่ือประชาสัมพันธ  P2F

3
Pการจัดสงขาวสารประชาสัมพันธ และ P3F

4
Pการดําเนินการ

หลังจากการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ     

   
3. คําจํากัดความ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปน
เกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 

 
เทคนิค ECRS หมายถึง  
1. ประชาสัมพันธ หมายถึง ก. การติดตอสื่อสารเพ่ือความเขาใจถูกตองตอกัน  
    น. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ 
2. ขอมูล หมายถึง น. ขอเท็จจริงหรือสิ่งท่ีถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง 
3. กิจกรรม หมายถึง สิ่งท่ีปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน 
4. ขาวสาร หมายถึง น. ขอความท่ีสงมาใหรูเรื่องกัน 
5. e-office หมายถึง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
6. ผูรับผิดชอบโครงการ  หมายถึง เจาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
7. เจาหนาท่ี 1 หมายถึง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา 
8. เจาหนาท่ี 2 หมายถึง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ กองกลาง 
9. ผูรับบริการ หมาย ถึ ง  เ จ า ของ โ คร งการหรื อ กิ จกร รม ท่ีต อ งการ ให

ประชาสัมพันธขาวสาร 
 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
                                                 
1การรวบรวมขอมูลเพื่อประชาสัมพันธขาวสาร 
2การจัดทําขาวสารเพื่อประชาสัมพันธ 
3
การจัดสงขาวสารประชาสัมพันธ 

4
การดําเนินการหลังจากการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ 
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เจาหนาท่ี 2 เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ กองกลาง  

1. พิจารณา/อนุมัติ ขาวเพ่ือประชาสัมพันธผานทางวารสารแกวเจา
จอม 

เจาหนาท่ี 1 เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ กองพัฒนา
นักศึกษา 

1. ตรวจสอบขอมูลการจัดกิจกรรม 
2. จําแนกชองทางการประชาสัมพันธ 
3. บันทึกภาพกิจกรรมและคัดแยกพรอมจัดเก็บภาพกิจกรรม 
4. จัดทําขาวประชาสัมพันธ พรอมจัดสงขาวไปยังฝาย
ประชาสัมพันธ กองกลางอนุมัติ(ในกรณีประชาสัมพันธผานทาง
วารสารแกวเจาจอม) 
5. จัดทําขาวประชาสัมพันธ พรอมอนุมัติขาวเพ่ือลงในกระดานขาว 
e-office 

ผูรับบริการ แจงความตองการลงขาวประชาสัมพันธกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

 
5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ผูมีสวนได/สวนเสีย/
คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ :   -มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               -กองพัฒนานักศึกษา   

- ประชาสัมพันธขาวสารผานทางระบบ e-office 

ผูรับบริการ : - เจาของโครงการหรือกิจกรรม - ความถูกตองและรวดเร็วของขาวสารท่ี
ประชาสัมพันธ 

คูความรวมมือ : -กองกลาง 
                     

-สนับสนุนการลงขาวสารผานทาง e-office 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

- 
 

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ท่ีมาของขอกําหนด 
ตรงกับความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

สอดคลองกับขอกําหนด
ดานกฎหมาย ระเบียบ/

ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

คํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ความ
คุมคา และการลดตนทุน 

1. การรวบรวมขอมูล
เพ่ือประชาสัมพันธ
ขาวสาร 

    

2. การจัดทําขาวสาร
เพ่ือประชาสัมพันธ 
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3. การจัดสงขาวสาร
ประชาสัมพนัธ 

     

4. การดําเนินการ
หลังจากการเผยแพร
ขาวสารประชาสัมพันธ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)  

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction: QWI) 

 

4 
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office 

คําจํากัดความ 

1. ประชาสัมพันธ หมายถึง ก. การติดตอสื่อสารเพ่ือความเขาใจถูกตองตอกัน  
    น. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ 
2. ขอมูล หมายถึง น. ขอเท็จจริงหรือสิ่งท่ีถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง 
3. กิจกรรม หมายถึง สิ่งท่ีปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน 
4. ขาวสาร หมายถึง น. ขอความท่ีสงมาใหรูเรื่องกัน 
5. e-office หมายถึง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
6. ผูรับผิดชอบโครงการ  หมายถึง เจาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
7. เจาหนาท่ี 1 หมายถึง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา 
8. เจาหนาท่ี 2 หมายถึง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ กองกลาง 

          9. ผูรับบริการ หมายถึง เจาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองการให
ประชาสัมพันธขาวสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. เมื่อมีโครงการหรือกิจกรรม เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา ทํา
การบันทึกภาพถายกิจกรรมและขอมูล
ของกิจกรรม 
 

1 วัน เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

- 

2. เมื่อตรวจสอบขอมูลและภาพถายของ
กิจกรรมแลว จําแนกชองทางการ
ประชาสัมพนัธ 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

- 

3. คักแยกภาพถายกิจกรรมและสรุป
ขอมูลขาวสารท่ีไดรับมา 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

- 

4. จัดพิมพเนื้อหาขาวประชาสัมพันธและ
ปรับแตงภาพกิจกรรม 
 

1 ชั่วโมง  เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

5. สงขาวสารประชาสัมพนัธเพือ่อนุมัติขาว
ประชาสัมพนัธ (ในกรณีประชาสัมพันธใน
วารสารแกวเจาจอม) 

1 วัน  เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ 

กองกลาง 
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6. สงขาวสารประชาสัมพนัธเพือ่อนุมัติขาว
ประชาสัมพนัธ (ในกรณีประชาสัมพันธใน
กระดานขาว e-office) 

1 วัน เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

7. ข้ันตอนการ รวบรวมขาวสารที่
ประชาสัมพนัธแลว 

1 วัน เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

 
 
7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ช่ือแบบฟอรม 

- -  
 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  - 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  รอยละของจํานวนขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร/ประชาสัมพันธ เปาหมาย รอยละ 90 

 
 
 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office นั้น 
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ตุลาคม ผูอํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการ 

มีนาคม,กันยายน เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ กอง

พัฒนานักศึกษา 
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการ 

มีนาคม,กันยายน เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ กอง
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
พัฒนานักศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการตอผูบังคับบัญชา
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม,กันยายน เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ กอง

พัฒนานักศึกษา 
5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม,กันยายน เจาหนาท่ี

ประชาสัมพันธ กอง
พัฒนานักศึกษา 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป ผูอํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ขาพเจา นางพรพิศ ประดิษฐพงษ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาและดูแลของงานประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 
 โดยยินยอมใหงานประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นํา
กระบวนการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธขาวสารทาง E-office มาใชในหนวยงานตั้งแตวันท่ี   
 1 สิงหาคม 2561 
 

    ใหไว  ณ  วันท่ี 1 สิงหาคม 2561   
   
     
     ............................................... 

                                                        (นางพรพิศ ประดิษฐพงษ) 
                                                   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  
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คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงาน กระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง E-office 

 
 นางพรพิศ ประดิษฐพงษ ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

นายพีระ เล็กเจริญ  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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