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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ ของกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหสามารถนํา
กระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คําจํากัด
ความ 4) หนา ที่ ความรั บ ผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับ บริการและผูมีสว นไดสว นเสีย กฎ ระเบีย บที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

คณะผูจัดทํา
สิงหาคม 2561
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1. วัตถุประสงค
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

ข

1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office
สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการประชาสัมพันธ
ขาวสารทาง e-office ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน 1 การรวบรวมขอมูลเพื่อประชาสัมพันธขาวสาร 2
การจัดทําขาวสารเพื่อประชาสัมพันธ 3 การจัดสงขาวสารประชาสัมพันธ และ 4 การดําเนินการ
หลังจากการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ
P0F

P2F

P

P

P1F

P3F

P

P

3. คําจํากัดความ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสว นใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย
เทคนิค ECRS หมายถึง
1. ประชาสัมพันธ

หมายถึง ก. การติดตอสื่อสารเพื่อความเขาใจถูกตองตอกัน
น. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ
2. ขอมูล
หมายถึง น. ขอเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง
3. กิจกรรม
หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน
4. ขาวสาร
หมายถึง น. ขอความที่สงมาใหรูเรื่องกัน
5. e-office
หมายถึง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
6. ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึง เจาของโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น
7. เจาหนาที่ 1
หมายถึง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา
8. เจาหนาที่ 2
หมายถึง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ กองกลาง
9. ผูรับบริการ
หมายถึ ง เจ า ของโ ครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ต องการให
ประชาสัมพันธขาวสาร

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ

คูมือปฏิบทบาทและหน
บัติงานกระบวนการการประชาสั
พันธขาวสารทาง e-office
าที่ความรับผิดมชอบ

1

การรวบรวมขอมูลเพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
การจัดทําขาวสารเพื่อประชาสัมพันธ
3
การจัดสงขาวสารประชาสัมพันธ
4
การดําเนินการหลังจากการเผยแพรขา วสารประชาสัมพันธ
2

1

เจาหนาที่ 2 เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ กองกลาง
เจาหนาที่ 1 เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ กองพัฒนา
นักศึกษา

ผูรับบริการ

1. พิจารณา/อนุมัติ ขาวเพื่อประชาสัมพันธผานทางวารสารแกวเจา
จอม
1. ตรวจสอบขอมูลการจัดกิจกรรม
2. จําแนกชองทางการประชาสัมพันธ
3. บันทึกภาพกิจกรรมและคัดแยกพรอมจัดเก็บภาพกิจกรรม
4. จัดทําขาวประชาสัมพันธ พรอมจัดสงขาวไปยังฝาย
ประชาสัมพันธ กองกลางอนุมัติ(ในกรณีประชาสัมพันธผานทาง
วารสารแกวเจาจอม)
5. จัดทําขาวประชาสัมพันธ พรอมอนุมัติขาวเพื่อลงในกระดานขาว
e-office
แจงความตองการลงขาวประชาสัมพันธกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ผูมีสวนได/สวนเสีย/
คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : -มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-กองพัฒนานักศึกษา
ผูรับบริการ : - เจาของโครงการหรือกิจกรรม
คูความรวมมือ : -กองกลาง

ความตองการ

- ประชาสัมพันธขาวสารผานทางระบบ e-office
- ความถูกตองและรวดเร็วของขาวสารที่
ประชาสัมพันธ
-สนับสนุนการลงขาวสารผานทาง e-office

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
-

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

ขอกําหนดที่สําคัญ

1. การรวบรวมขอมูล
เพื่อประชาสัมพันธ
ขาวสาร
2. การจัดทําขาวสาร
เพื่อประชาสัมพันธ

ตรงกับความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย




ที่มาของขอกําหนด
สอดคลองกับขอกําหนด
ดานกฎหมาย ระเบียบ/
ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

คํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ความ
คุมคา และการลดตนทุน



2

3. การจัดสงขาวสาร
ประชาสัมพันธ

4. การดําเนินการ
หลังจากการเผยแพร
ขาวสารประชาสัมพันธ






7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

3

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction: QWI)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

4

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
กระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office
คําจํากัดความ

1. ประชาสัมพันธ

หมายถึง ก. การติดตอสื่อสารเพื่อความเขาใจถูกตองตอกัน
น. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ
2. ขอมูล
หมายถึง น. ขอเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง
3. กิจกรรม
หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน
4. ขาวสาร
หมายถึง น. ขอความที่สงมาใหรูเรื่องกัน
5. e-office
หมายถึง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
6. ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึง เจาของโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น
7. เจาหนาที่ 1
หมายถึง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา
8. เจาหนาที่ 2
หมายถึง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ กองกลาง
9. ผูรับบริการ
หมายถึง เจาของโครงการหรือกิจกรรมที่ตองการให
ประชาสัมพันธขาวสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เมื่อมีโครงการหรือกิจกรรม เจาหนาที่

ประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา ทํา
การบันทึกภาพถายกิจกรรมและขอมูล
ของกิจกรรม
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลและภาพถายของ
กิจกรรมแลว จําแนกชองทางการ
ประชาสัมพันธ

3. คักแยกภาพถายกิจกรรมและสรุป
ขอมูลขาวสารที่ไดรับมา
4. จัดพิมพเนื้อหาขาวประชาสัมพันธและ
ปรับแตงภาพกิจกรรม
5. สงขาวสารประชาสัมพันธเพือ่ อนุมัติขาว
ประชาสัมพันธ (ในกรณีประชาสัมพันธใน
วารสารแกวเจาจอม)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 วัน

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
กองพัฒนา
นักศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

-

1 ชั่วโมง

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
กองพัฒนา
นักศึกษา
1 ชั่วโมง
เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
กองพัฒนา
นักศึกษา
1 ชั่วโมง
เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
กองพัฒนา
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสั
มพันธขาวสารทาง e-office
นักศึกษา
1 วัน
เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
กองกลาง
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6. สงขาวสารประชาสัมพันธเพือ่ อนุมัติขาว
ประชาสัมพันธ (ในกรณีประชาสัมพันธใน
กระดานขาว e-office)

1 วัน

7. ขั้นตอนการ รวบรวมขาวสารที่
ประชาสัมพันธแลว

1 วัน

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
กองพัฒนา
นักศึกษา
เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
กองพัฒนา
นักศึกษา

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
รหัส
-

-

ชื่อแบบฟอรม

7.4 เอกสารอางอิง
-

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รอยละของจํานวนขาวสารที่ไดรับการเผยแพร/ประชาสัมพันธ เปาหมาย รอยละ 90

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office นั้น
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสั
มพันธขาวสารทาง e-office
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการดั
งนี้
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ตุลาคม
ผูอํานวยการกองพัฒนา
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
นักศึกษา
กระบวนการ
2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
มีนาคม,กันยายน
เจาหนาที่
ของกระบวนการ
ประชาสัมพันธ กอง
พัฒนานักศึกษา
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
มีนาคม,กันยายน
เจาหนาที่
การดําเนินงานของกระบวนการ
ประชาสัมพันธ กอง
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กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการตอผูบังคับบัญชา
เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ

มีนาคม,กันยายน

6. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีนาคม,กันยายน
ตุลาคมของปถัดไป

ผูรับผิดชอบ
พัฒนานักศึกษา
เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ กอง
พัฒนานักศึกษา
เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ กอง
พัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

ภาคผนวก
7

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน
8

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ขาพเจา นางพรพิศ ประดิษฐพงษ ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาและดูแลของงานประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
โดยยิ น ยอมให ง านประชาสั ม พั น ธ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี นํ า
กระบวนการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธขาวสารทาง E-office มาใชในหนวยงานตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2561
ใหไว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
...............................................
(นางพรพิศ ประดิษฐพงษ)
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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คณะผูจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสั
มพันธขาวสารทาง e-office
คูมือปฏิบัติงาน กระบวนการประชาสั
มพันธขาวสารทาง E-office

นางพรพิศ ประดิษฐพงษ ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นายพีระ เล็กเจริญ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการประชาสัมพันธขาวสารทาง e-office

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Suan Sunandha Rajabhat University
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