คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

คานา
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์
กองกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ มีขนั้ ตอนและมีประสิทธิภาพ
กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์
กองกลาง และขอขอบคุ ณ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ในการจั ดท าคู่ มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผูอ้ านวยการกองกลาง

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์, FaceBook, และส่งสื่อมวลชน
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ลงพื้นที่

1

เขียนข่าว

2

3

ตรวจทานต้นฉบับ / แก้ไข

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

- ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล ในการ
เขียนข่าว ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

รัตนพงษ์ ธารงทอง

30 นาที

- เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข่าว
- ค้นหาภาพประกอบ

รัตนพงษ์ ธารงทอง

ตรวจสอบความถูกต้อง
และดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น

รัตนพงษ์ ธารงทอง

20 นาที

ไม่ผ่าน
4

10-30 นาที

หัวหน้างาน

ผ่าน

5

6

7

เผยแพร่

ส่งสื่อมวลชน

ตรวจสอบการตอบรับ

8
ตรวจสอบการเผยแพร่

5-10 นาที

เสนอหัวหน้างาน พิจารณา
ความถูกต้องก่อนได้รับการ
เผยแพร่

เผยแพร่ข่าวสาร ลงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยพะเยา และแชร์
ผ่าน Facebook มหาวิทยาลัย
พะเยา

หัวหน้างาน

รัตนพงษ์ ธารงทอง

30 นาที

จัดส่งข่าวผ่าน E-mail และ Line
ไปยังสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น
และส่วนกลาง

20 นาที

ตรวจสอบการตอบรับ
ผ่าน E-mail และ line จาก
สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่นและ
ส่วนกลาง

รัตนพงษ์ ธารงทอง

1 ชั่วโมง

- หลังจากการส่งข่าว
ประมาณ 1 สัปดาห์
งานประชาสัมพัน์จะทาการ
ตรวจสอบข่าวสารที่ได้เผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ

รัตนพงษ์ ธารงทอง

รัตนพงษ์ ธารงทอง

หมายเหตุ

กระบวนการรวบรวมและสรุป Clipping News จากหนังสือพิมพ์ต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่
ผังกระบวนการ

ที่

1.

ระยะเวลา

รวบรวม Clipping News

1-2 วัน

รวบรวบ ค้นหา และตรวจสอบ
Clipping News ผ่านเว็บไซต์
ที่งานประชาสัมพันธ์ได้
ประสานงาน

คัดกรองข่าวสาร

1 วัน

คัดกรองข่าวสาร ที่ได้รับการตีพิมพ์
ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และคัดเลือกข่าว

2.

ไม่ผา่ น

3.

เสนอผู้บังคับบัญชา

5 นาที

ผ่าน

4.

5.

6.

รายละเอียดงาน

เผยแพร่

เผยแพร่

ตรวจสอบการตอบรับ

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

เสนอตรวจสอบข้ อความรายงานข่าว
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ ถกู เผยแพร่ผา่ นสือ่
หนังสือพิมพ์เสนอหัวหน้างาน และรอง
อธิการบดี เพื่อรับทราบ
เผยแพร่ Clipping News ให้ผ้บู ริหาร
ระดับสูง อธิการบดี รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี และเครือข่ายรัก
ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Line
จัดส่งไฟล์ข่าว Clipping News ผ่านทาง
E-mail @up.ac.th ให้ผ้บู ริหารทุก
หน่วยงานได้รับทราบ

ตรวจสอบการตอบรับ หลังจากส่ง
ข้อมูล ไปยังผู้บริหารและหน่วยงาน
ต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยข่าวสาร

หน่วยข่าวสาร

หน่วยข่าวสาร

หมาย
เหตุ

กระบวนการจัดส่งข่าวและภาพข่าวจากเครือข่ายไปยังสื่อมมวลชน ส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง
ที่

1.

2.

3.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รวบรวมข่าวจากเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

1-2 ชั่วโมง

ส่งสื่อมวลชน

30 นาที

ตรวจสอบการตอบรับ

20 นาที

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

อ่านข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ที่จัดส่งให้งานประชาสัมพันธ์เรียบเรียง
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเนื้อข่าว
เพื่อให้เผยแพร่ส่สู ารธารณชนได้

หน่วยข่าวสาร

จัดส่งข่าวผ่าน E-mail และ Line ไปยัง
สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น และส่วนกลาง

ตรวจสอบการตอบรับ
E-mail จากสื่อมวลชนทุกภาคส่วน

หน่วยข่าวสาร

หน่วยข่าวสาร

หมาย
เหตุ

กระบวนการจัดทาจดหมายข่าวภูกามยาว
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1

กาหนดประเด็นในการนาเสนอ
ประจาฉบับ

2

ศึกษาค้นคว้า เนื้อหาจาก
แหล่งข้อมูล

3

เขียน และเรียบเรียงบทความในแต่
ละคอลัมถ์

4

2 ชั่วโมง

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

ไม่ผ่าน
ผู้ช่วยอธิการบดี
พิจารณาเห็นชอบ

ภายใน 3 วัน

ผ่าน

6

1 สัปดาห์

ออกแบบ Artwork

5

ตรวจทานแก้ไขงานออกแบบ

ผู้ช่วยอธิการบดี
พิจารณาเห็นชอบ

- ประชุมกับกองบรรณาธิการ
เพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องการ
นาเสนอ หรือ เข้าพบ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อรับ
มอบหมายให้ทาประเด็นตาม
ความเห็นชอบ
1.จัดเรียงเนื้อหาพร้อมรูปภาพเป็น
หัวข้อแบ่งตามคอลัมภ์
2.ประสานงานขอข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล
เขียนและเรียบเรียงบทความ
เรียงตามที่แบ่งเป็นคอลัมถ์

นาต้นฉบับงานเขียน เสนอ
ผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณา
เห็นชอบ หรือ ปรับแก้ไขเนื้อหา
ตามความเหมาะสม

ออกแบบงาน โดยใช้โปรแกรม
Adobe Indesign CS6

1 วัน

ปริ้นงานออกแบบมาตรวจความ
ถูกต้องของเนื้อหาและรูปภาพ

3 วัน

นาต้นฉบับงานออกแบบ เสนอ
ผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณา
เห็นชอบ หรือ ปรับแก้ไขงาน
ออกแบบตามความเหมาะสม

ไม่ผ่าน
7

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ธิดาเดือน อุตยานะ
และกองบรรณาธิการ

ธิดาเดือน อุตยานะ

ธิดาเดือน อุตยานะ
และกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ปราการ บุญมาวงศ์

ธิดาเดือน อุตยานะ
และกองบรรณาธิการ

ธิดาเดือน อุตยานะ

ผ่าน
8

9

ส่งไฟล์ให้โรงพิมพ์ตีพิมพ์

รับจดหมายข่าวภูกามยาวจากโรงพิมพ์
และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

ส่งไฟล์งานที่ออกแบบเสร็จ
สมบูรณ์ ให้โรงพิมพ์ ตีพิมพ์

- นาจดหมายข่าวส่งไปรณษณีย์
จานวน 890 ที่อยู่
- เวียนแจกผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายใน ม.พะเยา
จานวน 35 หน่วยงาน

ธิดาเดือน อุตยานะ

ธิดาเดือน อุตยานะ

หมายเหตุ

กระบวนการดาเนินโครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ขออนุมัติโครงการ
1 วัน

1
ไม่ผ่าน
2
เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

1 วัน

ผ่าน

3

4

5

ประสานผู้รับเหมา

ประสานหน่วยงาน
ต้นสังกัดในการจัดกิจกรรม

1 วัน

รายละเอียดงาน
- บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติ
หลังจากได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม
- นาเสนอค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
- เสนอหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ
บันทึกข้อความ พร้อมส่งรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารอนุมัติ
โครงการดังกล่าว

ผู้รับผิดชอบ

รัตนพงษ์ ธารงทอง

รัตนพงษ์ ธารงทอง

- ประสานผู้รับเหมาดาเนินการ
รัตนพงษ์ ธารงทอง
เสนอรูปแบบการจัด
นิทรรศการ

1 วัน

- ประสานหน่วยงานต้นสังกัดใน
การจัดกิจกรรม เพื่อสอบถาม รัตนพงษ์ ธารงทอง
พื้นที่ ขนาด การจัดนิทรรศการ

1วัน

- นาเสนอแบบในการจัด
นิทรรศการให้ผ้บู ริหารได้ตรวจ
หรืแปรับแก้

ไม่ผ่าน
เสนอรูปแบบ
ผู้บังคับบัญชา

รัตนพงษ์ ธารงทอง

ผ่าน

ลงพื้นที่ติดตั้งนิทรรศการ

1 -2 วัน

1 วัน
ตรวจสอบพื้นที่
ปรับแก้นิทรรศการ

1 วัน

- งานประชาสัมพันธ์และ
งาน
ผู้รับเหมาร่วมกันดาเนินการติดตั้ง ประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ ณ หน่วยงานนั้นๆ

- ลงพื้นที่ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
- ส่งมอบงาน

งาน
ประชาสัมพันธ์

- จัดทาเอกสารเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

รัตนพงษ์ ธารงทอง

จัดทาเอกสารเบิกจ่าย

ไม่ผ่าน
เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
ผ่าน
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
และสรุปโครงการ

1 วัน

3 วัน

- เสนอหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบเอกสาร พร้อมส่งรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารอนุมัติเบิก รัตนพงษ์ ธารงทอง
ค่าใช้จ่าย

- ส่งเอกสารไปยังกองคลัง
รัตนพงษ์ ธารงทอง
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
- สรุปโครงการ นาเสนอผู้บริหาร
ทราบ

หมาย
เหตุ

กระบวนการดาเนินโครงการ Up Mc Star Contest. ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ขออนุมัติโครงการ
1 วัน

1

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติ
หลังจากได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม
รัตนพงษ์ ธารงทอง
- นาเสนอค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
- นาเสนอกิจกรรมในการดาเนิน
โครงการ

ไม่ผ่าน
2
เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

1 วัน

ผ่าน

3

4

5

6

ประสานงานวิทยากร

ประสานงาน
สถานที่ในการจัดกิจกรรม

ประสานงานผู้รับเหมา
พร้อมดาเนินการเอกสาร
จัดซื้อจัด/จ้าง

เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ

1 วัน

1 วัน

บันทึกข้อความ

10

11

เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
ผ่าน

จัดโครงการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
และสรุปโครงการ

รัตนพงษ์ ธารงทอง

- ติดต่อสถานที่ในการจัด
กิจกรรม พร้อมทาเอกสาร
ทางการเงิน

รัตนพงษ์ ธารงทอง

1 วัน

- เสนอหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบเอกสาร
- เสนอผู้บังคับบัญชา อนุมัติ

1 วัน

ไม่ผ่าน
9

- ประสานวิทยากร ผู้มีความรู้
และประสบการณ์
- สอบถาม วัน/เวลา ที่สะดวก
- จัดทาเอกสารในการจัดจ้าง

1 วัน

ดาเนินการ

8

รัตนพงษ์ ธารงทอง

- ติดต่อผู้รับเหมา และทาเอกสาร
จัดซื้อ/จ้าง (กรณี มีการทาเสื้อ
หรือของที่ระลึก)
รัตนพงษ์ ธารงทอง
- ออกแบบของที่ระลึก หรือ
ออกแบบเสื้อ

3-7 วัน

7

- เสนอหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ
บันทึกข้อความ พร้อมส่งรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารอนุมัติ
โครงการดังกล่าว

1 วัน

1–2 วัน

7 วัน

- ดาเนินจัดจ้างผู้รับเหมา จัดทา
ของที่ระลึก
- ดาเนินการยืนยัน วัน/เวลา ที่จัด
งานกับวิทยากร และสถานที่

งาน
ประชาสัมพันธ์

- ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ
เชิญผู้บริหาร
รัตนพงษ์ ธารงทอง
- จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
วิทยากร
-จัดทาบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์สถานที่
- เสนอหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบเอกสาร
- ส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ รัตนพงษ์ ธารงทอง
และลงนามบันทึกข้อความ
ดังกล่าว
- ดาเนิการจัดโครงการ Up Mc
Star Contest. ค้นหาพิธีกร
มหาวิทยาลัยพะเยา

งานประชาสัมพันธ์

- รวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ พร้อม
เสนอผู้บริหารและกองคลัง จาม รัตนพงษ์ ธารงทอง
ลาดับ
-สรุปผลการดาเนินโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา

หมาย
เหตุ

กระบวนการได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานอื่นๆ
ที่

ผังกระบวนการ

1.

งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
อื่นๆ

2.

ระยะเวลา

หัวหน้างาน มอบหมาย

1 -2 วัน

เสนอผู้บังคับบัญชา

- กองกลาง งานธุรการ เกษียร
หนังสือ มอบหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

งานธุรการ
กองกลาง

1 วัน

- หัวหน้างานมอบหมาย และ
ระบุ ชื่อ นาส่งผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ

หัวหน้างาน

1 วัน

- เสนอบันทึกข้อความให้
ผู้บังคับบัญชา ทราบและอนุมัติ
ตามลาดับ

หัวหน้างาน

1 วัน

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน
ตามคาขอของหน่วยงาน ดังกล่าว

รัตนพงษ์ ธารงทอง

1 วัน

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้ง
หัวหน้างานทราบ

รัตนพงษ์ ธารงทอง

ไม่ผา่ น

3.

รายละเอียดงาน

ผ่าน

4.

5.

ดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

รายงาน

กระบวนการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1

ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

2

ดาเนินการศึกษาหาข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

3

4

ดาเนินการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจทานต้นฉบับ ปรับแก้ไข

5 นาที

1 ชั่วโมง

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
และเรียบเรียงเนื้อหาข่าว
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
อย่างไร

ชัชชญา ถูกจิตร

20 นาที

ตรวจสอบความถูกต้อง
และดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น

6

7

8

เผยแพร่

ส่งสื่อมวลชน

ดาเนินการเสร็จสิ้น

ชัชชญา ถูกจิตร

30 นาที

นาข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ปรับแก้ไขเนื้อหาตามความ
เหมาะสม

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

20 นาที

เผยแพร่ข่าวสาร ลงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยพะเยา และแชร์
ผ่าน Facebook มหาวิทยาลัย
พะเยา

ชัชชญา ถูกจิตร

ผ่าน

หมายเหตุ

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

1 ชั่วโมง

หัวหน้างาน

คัดเลือกภาพประกอบข่าว

- ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หัวหน้างาน ให้ดาเนินการเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมคุย
รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

- ดาเนินการหาข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ
- ประสานงานขอข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล

ไม่ผ่าน
5

รายละเอียดงาน

35 นาที

เผยแพร่ข่าวสาร ลงWebsite
มหาวิทยาลัยพะเยา และแชร์
ผ่าน Facebook มหาวิทยาลัย
พะเยา และLine กลุ่มต่างๆ

ชัชชญา ถูกจิตร

30 นาที

จัดส่งข่าวผ่าน E-mail และ Line
ไปยังสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น
และส่วนกลาง

ชัชชญา ถูกจิตร

1 ชั่วโมง

- หลังจากการส่งข่าว
ประมาณ 1 สัปดาห์
งานประชาสัมพันธ์จะทาการ
ตรวจสอบข่าวสารที่ได้เผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ชัชชญา ถูกจิตร

รอแหล่งข้อมูล
ส่งข้อมูลมาให้

กระบวนการ อัพข่าวประชาสัมพันธ์ ลงใน Website มหาวิทยาลัยพะเยา : www.up.ac.th ผ่านระบบ Addnews
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

เปิดระบบ Addnews

ระยะเวลา

2 นาที

2
กรอกรายละเอียด
ในระบบ Addnews.up.ac.th

3

4

5

คัดภาพประกอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่

ตรวจสอบการเผยแพร่

ดาเนินการเสร็จสิ้น

5 นาที

รายละเอียดงาน

- เข้าระบบ
http://addnews.up.ac.th
- Log in กรอก Username และ
Password

- เลือกช่อง : เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
- ใส่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
- กรอกรายละเอียดเนื้อหาข่าว
พร้อมจัดหน้าให้ดูสวยงาม
- กรอกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา
- ใส่ภาพประกอบหัวข้อ หน้าปก
- ใส่เครดิต ผู้เขียนข่าว / ถ่ายภาพ
- บันทึกข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

-ข่าวเขียน
ด้วยตัวเอง

ชัชชญา ถูกจิตร

จานวน
ภาพดูตาม
ความ
เหมาะสม

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

5 นาที

- ดาเนินการคัดภาพประกอบ
ข่าวประมาณ 5-15 ภาพ
- UPLOAD ภาพเข้าในระบบ

3 นาที

-ดาเนินการเผยแพร่
-ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรากฎบน
หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา

5 นาที

- เข้า WWW.UP.AC.TH เพื่อ
ตรวจเช็คความถูกต้อง การตก
หล่นของข้อความ เว้นวรรค
-ดาเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง

ชัชชญา ถูกจิตร

5 นาที

-ดาเนินการเสร็จสิ้น
-และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูลต่อไป

ชัชชญา ถูกจิตร

กระบวนการ อัพข่าวประชาสัมพันธ์ จาก เครือข่ายPR ลงใน Website : www.up.ac.th ผ่านระบบ PR Systems
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ดาเนินการเข้าระบบ PR SYSTEM

1

ระบบPR SYSTEM

2

ระยะเวลา

2 นาที

2 นาที

3

ดาเนินการอนุมัติข่าว
ในระบบ PR SYSTEM

3 นาที

4

เปิดระบบ Addnews

2 นาที

5

6

7

8

กรอกรายละเอียด
ในระบบ Addnews.up.ac.th

คัดภาพประกอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่

ตรวจสอบการเผยแพร่

5 นาที

- เปิด www.doga.up.ac.th
- เข้าระบบ PR SYSTEM
- Log in กรอก Username และ
Password

ผู้รับผิดชอบ

ชัชชญา ถูกจิตร

หมายเหตุ

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

- เข้าไปที่ http://doga.up.ac.th/
prsystem/Main/from/
ชัชชญา ถูกจิตร
adminprNews.aspx
- เลือก หน่วยข่าวสาร
- ดาเนินการ อนุมัติข่าว
ประชาสัมพันธ์ข่าว จาก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
- Save เนื้อหา และ
ภาพประกอบข่าว
ประชาสัมพันธ์
- เข้าระบบ
http://addnews.up.ac.th
- Log in กรอก Username และ
Password

เลือกช่อง : เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
- ใส่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
- กรอกรายละเอียดเนื้อหาข่าว
พร้อมจัดหน้าให้ดูสวยงาม
- กรอกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา
- ใส่ภาพประกอบหัวข้อ หน้าปก
- ใส่เครดิต ผู้เขียนข่าว / ถ่ายภาพ
- บันทึกข้อมูล

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

Save ใน
Forder
ที่กาหนดไว้ใน
Computer

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

จานวน
ภาพดูตาม
ความ
เหมาะสม

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

3 นาที

- ดาเนินการคัดภาพประกอบ
ข่าวประมาณ 5-15 ภาพ
- UPLOAD ภาพเข้าในระบบ

2 นาที

-ดาเนินการเผยแพร่
-ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรากฎบน
หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา

3 นาที

- เข้า WWW.UP.AC.TH เพื่อ
ตรวจเช็คความถูกต้อง การตก
หล่นของข้อความ เว้นวรรค
-ดาเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง

ชัชชญา ถูกจิตร

2 นาที

-ดาเนินการเสร็จสิ้น
-และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูลต่อไป

ชัชชญา ถูกจิตร

9
ดาเนินการเสร็จสิ้น

รายละเอียดงาน

กระบวนการ อัพข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง ลงใน Website กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา : www.doga.up.ac.th
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

เข้า www.doga.up.ac.th

ระยะเวลา

2 นาที

2
กรอกรายละเอียด
ในระบบเพิ่มข่าว

3

4

5

คัดภาพประกอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่บนWebsite

ตรวจสอบการเผยแพร่

ดาเนินการเสร็จสิ้น

5 นาที

รายละเอียดงาน

- เข้าระบบ การแก้ไข
www.doga.up.ac.th
- Log in กรอก Username และ
Password

- ใส่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
- กรอกรายละเอียดเนื้อหาข่าว
พร้อมจัดหน้าให้ดูสวยงาม
- ใส่ภาพประกอบหัวข้อ หน้าปก
- ใส่เครดิต ผู้เขียนข่าว / ถ่ายภาพ
- บันทึกข้อมูล

2 นาที

- ดาเนินการคัดภาพประกอบ
ข่าวประมาณ 5-6 ภาพ
- บันทึกข้อมูล

2 นาที

-ดาเนินการเผยแพร่
-ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรากฏบน
หน้าเว็บไซต์ กองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา

2 นาที

- เข้า WWW.DOGA.UP.AC.TH
เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง การ
ตกหล่นของข้อความ เว้นวรรค
-ดาเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง

2 นาที

-ดาเนินการเสร็จสิ้น
-และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูลต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

จานวน
ภาพดูตาม
ความ
เหมาะสม

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

กระบวนการ อัพข่าวประชาสัมพันธ์(เขียนเอง) ลงใน FACEBOOK งานประชาสัมพันธ์ และ FAN PAGE
มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ

1

2

ผังกระบวนการ

เข้าWebsite www.up.ac.th

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

2 นาที

- เข้าWEB มหาวิทยาลัยพะเยา
: www.up.ac.th

www.up.ac.th
2 นาที

3

4

Facebook และ Facebook Fan
Page

ดาเนินการเสร็จสิ้น

- คลิกเข้าไปยังข่าวที่ต้องการ
เผยแพร่
- กด สัญลักษณ์ แชร์Facebook

5 นาที

- พิมพ์หัวข้อข่าวที่ต้องการแชร์
- กดโพสต์ เผยแพร่ ไปยังกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 นาที

-ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรากฎ
บนFacebook และFacebook Fan
page รวมถึง เครือข่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

กระบวนการ อัพข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย ลงใน FACEBOOK งานประชาสัมพันธ์ และ FAN PAGE
ลาดับ

1

2

ผังกระบวนการ

เข้าWebsite www.up.ac.th

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

2 นาที

- เข้าWEB มหาวิทยาลัยพะเยา
: www.up.ac.th

www.up.ac.th
2 นาที

3

4

Facebook และ Facebook Fan
Page

ดาเนินการเสร็จสิ้น

- คลิกเข้าไปยังข่าวที่ต้องการ
เผยแพร่
- กด สัญลักษณ์ แชร์Facebook

5 นาที

- พิมพ์หัวข้อข่าวที่ต้องการแชร์
- กดโพสต์ เผยแพร่ ไปยังกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 นาที

-ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรากฎ
บนFacebook และFacebook Fan
page รวมถึง เครือข่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

ช้า/เร็ว
ขึ้นอยู่กับ
ระบบ
Internet

ชัชชญา ถูกจิตร

กระบวนการจัดส่งข่าวและภาพข่าวไปยังสื่อมวลชน ส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง
ที่

1.

2.

3.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รวบรวมข่าวจากเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

30 นาที

ส่งสื่อมวลชน

15 นาที

ตรวจสอบการตอบรับ

10 นาที

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

อ่านข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ที่จัดส่งให้งานประชาสัมพันธ์เรียบเรียง
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเนื้อข่าว
เพื่อให้เผยแพร่ส่สู ารธารณชนได้

หน่วยข่าวสาร

จัดส่งข่าวผ่าน E-mail และ Line ไปยัง
สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น และส่วนกลาง

ตรวจสอบการตอบรับ
E-mail จากสื่อมวลชนทุกภาคส่วน

หน่วยข่าวสาร

หน่วยข่าวสาร

หมาย
เหตุ

กระบวนการ จัดโครงการMeeting of the Mind ปีที่ 8
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ประชุมงานเพื่อเตรียมจัด
โครงการMeeting of the Mind

1

3 ชั่วโมง

ไม่ผ่าน

ดาเนินการขออนุมัติโครงการ

1 ชั่วโมง

ไม่ผ่าน

2

เสนอผู้บริ หาร

ประชุมงาน

-ทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ
-ปรับแก้ไขโครงการMeeting of
the Mind ปีที่ 8
-ตรวจทาน แก้ไข
-จองเลขภายใน 1 เลข ใน
ระบบUP eDocument

1 วัน

3 ชั่วโมง

-ดาเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
เพื่อเตรียมดาเนินการจัด
โครงการMeeting ฯ ครั้งที่ 1
-ดาเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
เพื่อเตรียมดาเนินการจัด
โครงการMeeting ฯ ครั้งที่ 2

4
ดาเนินการเอกสารการเงิน

-ดาเนินการประชุมเพื่อเตรียม
ดาเนินการจัดโครงการMeeting
of the Mind
-คิดธีมงาน งบประมาณ
รายละเอียดต่างๆ

- เสนอหัวหน้างาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ตรวจทาน แก้ไข และลงนาม
-เสนอ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร อนุมัติ

ผ่าน

3

รายละเอียดงาน

2 ชั่วโมง

ไม่ผ่าน

-ดาเนินการตัดงบประมาณโครงการ
ที่ กองกลาง
-สแกนบันทึกข้อความ เอกสารการเงิน
แนบระบบUP eDocument
-ดาเนินการจัดทาใบ มพกค 01
-ดาเนินการจัดทาใบ มพกค 02
-ดาเนินการทา TOR ข้อตกลงจ้าง
-ประสานงานร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดาเนินการจัดทาใบยืมเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชัชชญา ถูกจิตร
งานประชาสัมพันธ์

โครงการ
ต่อเนื่อง
จัดทุกปี

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

ผู้บริหาร
งานประชาสัมพันธ์

ชัชชญา ถูกจิตร

ผ่าน

1 วัน

เสนอผู้บริ หาร

5

6

ดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมง

ไม่ผ่าน

- เสนอหัวหน้างาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ตรวจทาน แก้ไข และลงนาม
-เสนอ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร อนุมัติ

- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่ หรือห้องที่ดาเนินโครงการ
-บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
พิธีกร จากต้นสังกัด
-บันทึกข้อความอนุเคราะห์ขอปิดถนน
-บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
คนงานขนอุปกรณ์ ต่างๆ กองอาคารฯ
-จัดทากาหนดการ
-บันทึกข้อความเชิญผู้บริหาร บุคลากร

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

ผ่าน
เสนอผู้บริ หาร

ดาเนินการส่งบันทึกข้อความไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการจัดโครงการ

ดาเนินการเครียร์เอกสาร
การเงิน

เสนอผู้บริ หาร

ส่งกองคลัง

15 นาที

1 วัน

7 วัน

- ดาเนินการส่งบันทึกข้อความไป
ยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- ดาเนินการจัดสถานที่
-ดาเนินการติดตั้งเครื่องเสียง
-ดาเนินการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
-ดาเนินการจัดโครงการตาม
กาหนดการ
-ประเมินโครงการ
- ดาเนินการติดตามใบเสร็จ
ใบสาคัญรับเงิน ฯลฯ
-ดาเนินการเตรียมเอกสารการเงิน
-ดาเนินการทาบันทึกข้อความเบิก
-ดาเนินการจัดทาภาษี
-ดาเนินการจัดทาหนังสือขอบคุณ

1 วัน

- เสนอหัวหน้างาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ตรวจทาน แก้ไข และลงนาม
-เสนอ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร อนุมัติ

10 นาที

- ดาเนินการนาเอกสารการเงิน
เสนอ หัวหน้างาน ผู้อานวยการ
และเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร อนุมัติ

3 วัน

- ดาเนินการประเมินผลโครงการ
และสรุปผลโครงการ
-รวบรวมวิเคาระห์ผลการประเมิน
เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและนาเสนอ
ผู้บริหารต่อไป

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

หัวหน้างาน
ผู้อานวยการกองกลาง
รองอธิการบดี

ชัชชญา ถูกจิตร

ชัชชญา ถูกจิตร

Phase

ประเมินและสรุปโครงการ

1 วัน

- เสนอหัวหน้างาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ตรวจทาน แก้ไข และลงนาม
-เสนอ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร อนุมัติ

5 นาที

- รายงานการดาเนินงาน
เพื่อนาเสนอผู้บริหาร

ดาเนินการเสร็จสิ้น

5 นาที

- เก็บลงฐานข้อมูล

ชัชชญา ถูกจิตร

Phase

รายงานการดาเนินงาน

ชัชชญา ถูกจิตร

กระบวนการ รายงานข่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
ลาดับ

1

2

3

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

การรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

2 นาที

- เข้าWEB มหาวิทยาลัยพะเยา
: www.up.ac.th

ชัชชญา ถูกจิตร

5 นาที

- ดาเนินการบันทึกข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่ได้ทาการเผยแพร่
ในแต่ละวัน ลงใน Word
- ดาเนินการSaveเพื่อดาเนินการ
ส่งให้ผ้บู ริหารต่อไป

ชัชชญา ถูกจิตร

5 นาที

- รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ที่
ได้ทาการเผยแพร่ในช่องทาง
ต่างๆ ส่งให้ผ้บู ริหาร รับทราบ
ความเคลื่อนไหวทาง LINE ทุกวัน

ชัชชญา ถูกจิตร

3 นาที

-ดาเนินการเสร็จสิ้น
-และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูลต่อไป

พิมพ์รายงาน

ผู้บริหาร

4
ดาเนินการเสร็จสิ้น

ชัชชญา ถูกจิตร

หมายเหตุ

กระบวนการทางาน หน่วยผลิตสื่อ (ตัดต่อรายการข่าว)
ผังกระบวนการ

ลาดับ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1
จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับ
การทางาน

2

15 นาที

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
ทางานและลงพื้นที่ เช่น กล้อง บรรเจิด หงษ์จักร
แบตเตอรี่ ไมค์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

1 วัน

ลงพื้นที่เพื่อบันทึกวิดีโอในพื้นที่
พร้อมสัมภาษณ์แหล่งข่าวใน
บรรเจิด หงษ์จักร
ประเด็นที่ตั้งไว้

10 นาที

ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และถ่ายทา บรรเจิด หงษ์จักร
วีดีโอ

ลงพื้นที่เพื่อบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวพร้อมสัมภาษณ์
แหล่งข่าว
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ทางาน

3
ตรวจสอบวิดีโอ
เพื่อความครบถ้วน

4
รอ script

3 ชั่วโมง
(หากมีการ รอ Script ข่าว สาหรับการลงเสียง
แก้ไขจะเพิ่ม
และตัดต่อ
อีก 30 นาที)

บันทึกเสียง

30 นาที
เตรียมอุปกรณ์สาหรับ
(หากมีการ
บรรเจิด หงษ์จักร
แก้ไขจะเพิ่ม บันทึกเสียง หาผู้ให้เสียง และทา
เป็น 1 ชั่วโมง) การบันทึกตาม Script ที่ได้รับ

ณรงค์ วงค์ไชย

5

6
ตัดต่อคลิป ใส่กราฟฟิก

7

4 ชั่วโมง
(หากมีการ
แก้ไขจะเพิ่ม
เป็น 5 ชั่วโมง)

ตัดต่อวิดีโอตาม Script ที่ได้
รับมาพร้อมใส่ กราฟฟิก

บรรเจิด หงษ์จักร

ไม่ผ่าน
เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

1 วัน

หัวหน้างาน
นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ผู้อานวยการกอง
ตรวจสอบและดาเนินการแก้ไข
รองอธิการบดี

ผ่าน
8
ส่งวิดีโอที่สาเร็จให้
20 นาที
ณรงค์ วงค์ไชย
(หากทีการ
แก้ไขเพิ่มอีก 1 เพื่อส่งต่อไปยังสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส
ชั่วโมง)

ส่งวิดีโอสาเร็จให้
ณรงค์ วงค์ไชย

ณรงค์ วงค์ไชย

ผ่าน
ไม่ผ่าน

9

เสนอต่อไทยพีบีเอส

5 นาที

แก้ไขตามคาแนะนาของไทยพีบี
เอส

ไทยพีบีเอส

5 นาที

ดาเนินการทาการจัดเก็บไฟล์
วิดีโอที่สมบูรณ์เข้าคลังข้อมูล

บรรเจิด หงษ์จักร

5 นาที

รายงานผลการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหาร

หัวหน้างาน
ผู้อานวยการกอง
รองอธิการบดี

ผ่าน
10
จัดเก็บเข้าคลังข้อมูล

11
รายงานผลการต่อ
ผู้บังคับบัญชา

12

เสร็จสิ้นกระบวนการ

หมาย
เหตุ

กระบวนการทางาน หน่วยผลิตสื่อ (เผยแพร่สื่อผ่าน Line Official)
ผังกระบวนการ

ลาดับ

ระยะเวลา

1

ผู้รับผิดชอบ

20 นาที

หาหัวข้อที่น่าสนใจจาก คณะ
กอง ศูนย์ต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บ
ของมหาวิทยาลัย และข่าวสาร
บรรเจิด หงษ์จักร
ฝากประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

คิดเนื้อหาและ
ออกแบบ

4 ชั่วโมง

คิดเนื้อหาเพื่อใช้ในการออกแบบ
ที่มีความกระชับเข้าใจงาน
บรรเจิด หงษ์จักร
และดาเนินการออกแบบสื่อเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป

ตรวจสอบข้อมูลก่อน
เผยแพร่

10 นาที
(หากมีการ
แก้ไขเพิ่มอีก
1 ชั่วโมง)

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
บรรเจิด หงษ์จักร
ก่อนนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ประชัมหารือและจัดเตรียม
ข้อมูลในการเผยแพร่

2

3

รายละเอียดงาน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
4

ไม่ผ่าน
1 ชั่วโมง

นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องในขั้น
สุดท้ายก่อนเผยแพร่

จัดเก็บข้อมูลเข้าคลัง

5 นาที

จัดเก็บสื่อที่ออกแบบสาเร็จแล้ว บรรเจิด หงษ์จักร
เข้าคลังข้อมูล

เผยแพร่ผ่านระบบ Line
Official

5 นาที

เผยแพร่สื่อที่ออกแบบผ่านระบบ
บรรเจิด หงษ์จักร
ของ Line Official

เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

5

หัวหน้างาน

ผ่าน

6

7
เสร็จสินกระบวนการทางาน

หมาย
เหตุ

กระบวนการทางาน หน่วยผลิตสื่อ (เฝ้าระวังความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์)
ผังกระบวนการ

ลาดับ

1
เฝ้าระวังและตรวจสอบความ
เสี่ยงผ่านสื่อต่างๆ

เฝ้าระวังต่อ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง
ต่อวัน
โดย Monitor
ทุกต้นชั่วโมง
เป็นเวลา 18
ชั่วโมง ครั้งละ
10 นาที

เฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
เช่น Facebook Twitter และ
บรรเจิด หงษ์จักร
สื่ออื่นๆ
โดย Monitor ทุกต้นชั่วโมง เป็น
เวลา 18 ชั่วโมง ครั้งละ 10 นาที

10 นาที

หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นทาการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนา บรรเจิด หงษ์จักร
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

2
ไม่มีความเสี่ยง
เกิดขึ้น

มีความเสี่ยง
เกิดขึ้น

3
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

30 นาที

หัวหน้างาน
ผู้อานวยการกอง
รองอธิการ

1 ชั่วโมง

หลังจากนาเสนอข้อมูลให้
ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทาง
เรียบร้อย ก็รับแนวทางการแก้ไข บรรเจิด หงษ์จักร
จากผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข
ต่อไป

4 ชั่วโมง

จัดทาสื่อหรือเนื้อหาข้อความ
ตามคาแนะนาของผู้บังคับบัญชา บรรเจิด หงษ์จักร
เพื่อใช้ในการแก้ไขคมเสี่ยงที่
เกิดขึ้น

30 นาที

หัวหน้างาน
ผู้อานวยการกอง
รองอธิการบดี

4
รับแนวทางการ
แก้ไขปัญหา

นาข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
นาเสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อ
หาทางออกและชี้แจงแนว
ทางการแก้ไขให้ทราบไปใน
ทิศทางเดียวกัน

5
จัดทาสื่อ หรือข้อมูล
เพื่อใช้ในการแก้ไข
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

6

ปรับแก้ไข

นาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

นาเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไข

7
เผยแพร่สื่อที่ผลิตในสื่อ
ที่เป็นต้นเรื่องของ
ประเด็นความเสี่ยง

5 นาที

นาสื่อที่ออกแบบมาไปเผยแพร่
ในสื่อที่เป็นต้นเรื่องของความ บรรเจิด หงษ์จักร
เสี่ยงที่เกิดขึ้น

ติดตามผล

5 นาที

ติดตามผลการแก้ไขความเสี่ยง
บรรเจิด หงษ์จักร
ดังกล่าว

8

9
นาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

5 นาที

นาเสนอความเคลื่อนไหวต่อ
ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้างาน
ผู้อานวยการกอง
รองอธิการบดี

10
จัดเก็บข้อมูลและเสร็จสิน
กระบวนการทางาน

5 นาที

จัดเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และ บรรเจิด หงษ์จักร
เสร็จสิ้นกระบวนการทางาน

หมาย
เหตุ

กระบวนการทางาน กิจกรรม Live สด

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1
วางแผนหารื อในการเตีรยมความพร้ อม

2

Live

1 ชั่วโมง

1 วัน

Phase

3

จัดเตรี ยมอุปกรณ์

3 ชั่วโมง

จัดเก็บวีดีโอที่ Live

4

1 ชั่วโมง

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

รับข้ อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
ต่างๆในกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ ้นเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในกิจกรรมการ
ณรงค์ วงค์ไชย
Live สดพร้ อมประชุมหารื อ
ประเด็นและรูปแบบกับทีมผู้บริ หาร
และเจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เช่น
โทรศัพท์มือถือ ขาตังกล้
้ องรวมถึง
ณรงค์ วงค์ไชย
เชื่อต่อสัญญาณต่างๆ ในการเตรี ยม
ความพร้ อมในการ Live สด
ทำกำร Live สด ในกิจกรรม
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ของมหำวิทยำลัยและเผยแพร่ไป
ยังกลุ่มต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำร

จัดเก็บวีดีโอที่ Live สด เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรทำกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป พร้อมกับรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

ณรงค์ วงค์ไชย

ณรงค์ วงค์ไชย

หมาย
เหตุ

กระบวนการจัดทาวีดิทัศน์
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

กำหนดประเด็นในกำรนำเสนอ

เขียนบทโทรทัศน์

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

2 ชั่วโมง

ปรึกษำหำรูปแบบกำร
นำเสนอเนื้อหำในวีดทัศน์
ร่วมกับทีมผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์

4 วัน

2

เขียนบทโทรทัศน์ พร้อมเวลำ
กำรลงพื้นที่ถ่ำยทำ อย่ำง
ละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ณรงค์ วงค์ไชย

ณรงค์ วงค์ไชย

ไม่ผ่ำน
1 วัน

3

เสนอผู้บริหำร

เสนอบทโทรทัศน์ให้ผ้บู ริหำร
พิจำรณำอนุมัติ หรือ ปรับ แก้ไข

ผู้บริหำร

ผ่ำน

4

ถ่ำยทำวีดิทัศน์

5

7 วัน

7 วัน

ตัดต่องำนวีดิทัศน์

- ประสานทีมงานและหาสถานที่
การถ่ายทาวีดทิ ศั น์
- จัดหาตัวประกอบเข้ าฉาก
- ลงพื ้นที่ถ่ายทาวีดทิ ศั น์

- ตัดต่องานวีดทิ ศั น์ ใส่ เสียง
เอฟเฟค
- ลงเสียง

ณรงค์ วงค์ไชย
บรรเจิด หงษ์จักร

บรรเจิด หงษ์จักร

ไม่ผ่ำน

6

เสนอผู้บริหำร

1 วัน

เสนอวีดิทัศน์ให้ผ้บู ริหำร
พิจำรณำอนุมัติ หรือ ปรับ
แก้ไข

30 นำที

นำวีดิทัศน์ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ ตำมสื่อต่ำงๆ

ผ่ำน

7

ดำเนินกำรเผยแพร่วีดิทัศน์
ตำมคำสั่งผู้บริหำร

ผู้บริหำร

ณรงค์ วงค์ไชย

หมาย
เหตุ

กระบวนการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร
กิจกรรม โครงการต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

7

ผังกระบวนการ

การรับมอบหมายงาน

ประสานงานขอหนังสือและคาสั่ง
ในการปฏิบัติงาน

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ประสานรายละเอียดงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

30 นาที

ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆ
เกี่ยวกับการเป็นพิธีกรกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ พร้อมพูดคุย
รายละเอียดงานเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์

5 นาที

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การขอหนังสือหรือคาสั่งในการขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
พิธีกรในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

1 วัน

เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาดังกล่าว

30 นาที

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรม
โครงการ หรือซักซ้อม
ก่อนวันงาน

3 ชั่วโมง

ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร

4 ชั่วโมง

สรุปผลการดาเนินงาน

1 ชั่วโมง

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอรายละเอียด และรูปแบบการ
การจัดงาน กาหนดการ โครงการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลาดับพิธีการ เป็น
ต้น
ประชุมสรุปรายละเอียดภาพรวมการ
จัดกิจกรรม โครงการทั้งหมด
กิจกรรม รวมถึงซักซ้อมลาดับพิธี
การ และพร้อมทาความเข้าใจกับ
ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ดาเนินการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรใน
กิจกรรมและโครงการต่างๆตามที่
ได้รับมอบหมาย

รายงานการดาเนินงาน หรือสรุป
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

หัวหน้างาน
ผู้อานวยการกอง
รองอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

หมาย
เหตุ

กระบวนการให้บริการรับ-โอนโทรศัพท์ และการให้บริการติดต่อสอบถาม
ลาดับ

ผังกระบวนการ
ผู้โทรมาติดต่อกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

1

2

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 นาที

สอบถามรายละเอียด
เรื่องที่ต้องการติดต่อ

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

โอนสายไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อ
ซักถามประเด็นต่างๆ

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

โอนสาย
ภายใน 1
นาที

3

4

3

จดบันทึกข้อมูลการใช้บริการ

ภายใน 2
นาที

โอนสายแล้วไม่มีผ้รู ับสาย

ภายใน 2
นาที

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อ
ซักถาม

ภายใน
3นาที

1.บันทึกหมายเลขผู้ที่โทรเข้ามา หน่วยมวลชน
2.บันทึกเรื่องที่ติดต่อสอบถาม สัมพันธ์และ
3.บันทึกเวลาในการโทรเข้ามา สื่อสารองค์กร
สอบถาม
กรณีโอนสายไปยังหน่วยงานที่
หน่วยมวลชน
เกี่ยวข้องแล้วไม่มีผ้รู ับสาย
โอเปอเรเตอร์จะแจ้งให้ติดต่อ สัมพันธ์และ
กลับภายหลังหรือรับเรื่องไว้ สื่อสารองค์กร
แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อกลับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ พร้อมตอบข้อ
ซักถามประเด็นต่าง ๆ

หน่วยงานต่างๆ
ภายใน
มหาวิทยาลัย

หมาย
เหตุ

กระบวนการให้บริการต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
ลาดับ

ผังกระบวนการ
ผู้ขอใช้บริการแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์

1

ระยะเวลา

1 นาที

จดบันทึกข้อมูลการใช้บริการ

2

ภายใน 2
นาที

3

4

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ขอใช้บริการโทรเข้ามา
ติดต่อ แจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ เพื่อติดต่อ
หน่วยงานภายนอก

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

1.บันทึกหมายเลขผู้ที่โทรเข้ามา หน่วยมวลชน
2.บันทึกเรื่องที่ติดต่อสอบถาม สัมพันธ์และ
3.บันทึกเวลาในการโทรเข้ามา สื่อสารองค์กร
สอบถาม

ให้บริการต่อสายภายนอก

ภายใน 3
นาที

ดาเนินการต่อสายโทรศัพท์
หน่วยมวลชน
ภายนอก โดย กดหมายเลข 9 สัมพันธ์และ
แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสารองค์กร
10 หลัก

โอนสาย

ภายใน 2
นาที

โอนสายไปยังหน่วยงานที่ขอใช้
บริการ

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หมาย
เหตุ

กระบวนการให้บริการส่งโทรสาร
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

ผู้ขอใช้บริการส่งโทรสาร

2

บันทึกรายละเอียดการส่ง
โทรสาร

3

4

5

ระยะเวลา

3 นาที

5 นาที

ดาเนินการส่งโทรสาร

สั่งพิมพ์ใบรายงานผลการส่ง
โทรสาร

รับทราบผลการดาเนินงาน

5 นาที

รายละเอียดงาน

ผู้ขอใช้บริการสอบถาม
ขั้นตอนและวิธีการส่ง
โทรสาร

ผู้ขอใช้บริการกรอก
รายละเอียดการส่งโทรสารลง
ในสมุดบันทึการส่งโทรสาร

ผู้ขอใช้บริการดาเนินการส่ง
โทรสาร (หากไม่สามารถ
ดาเนินการส่งได้ หรือมี
เหตุขัดข้อง เจ้าหน้าที่หน่วย
มวลชนสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กรเป็นผู้ให้บริการ)

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

2 นาที

ดาเนินการสั่งพิมพ์รายงาน
ผลการส่งโทรสาร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

1 วัน

แจ้งผลการดาเนินงาน
ให้ผ้ขู อรับบริการรับทราบ

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หมาย
เหตุ

กระบวนการให้บริการรับโทรสาร
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ
รับโทรสารจากหน่วยงาน
ภายนอก

ระยะเวลา

3 นาที

2

บันทึกข้อมูลการรับโทรสาร

5 นาที

3

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการรับ
เอกสารดังกล่าว

1 วัน

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่หน่วยมวลขน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ดาเนินการรับโทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

บันทึกข้อมูล รายละเอียดของ หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
เอกสารดังกล่าวลงในสมุด
บันทึกการรับโทรสารประจาวัน สื่อสารองค์กร

ประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ หน่วยมวลชน
มาดาเนินการรับโทรสารพร้อม สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
ลงชื่อผู้รับเอกสารดังกล่าว

หมาย
เหตุ

กระบวนการประชุมติดตามการดาเนินงาน
ลาดับ

1

2

3

4

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

นัดหมายการประชุม

10 นาที

กาหนดวันนัดประชุมทีมผู้บริหารและ
ทีมงานประชาสัมพันธ์

กนกวรรณ
ประภากรณ์

จองห้องประชุม

15 นาที

ประสานงานจองห้องประชุม

ประชุมติดตามการดาเนินงาน

3 ชม.

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

5 นาที

- แจ้งเพื่อทราบ
ประชุมติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานปัญหา ปุสรรคในการ
ดาเนินงาน
- หารือ และแลกเปลี่ยนการทางาน
ร่วมกัน
- มอบหมายงานให้ผ้ทู ี่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
- ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา

นัดหมายผู้บังคับบัญชาและทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ประชุมครั้งต่อไป

ประชาสัมพันธ์

ผู้อานวยการกอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองอธิการบดี
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

หมาย
เหตุ

หน้า 1
กระบวนการดาเนินโครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา
ลาดั
บ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ประชุมและหารือการจัดโครงการ

3 ชั่วโมง

2

จัดทาเอกสารโครงการ

3 ชั่วโมง

3

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

1 วัน

1

4

จัดทาเอกสารในการดาเนิน
โครงการ

7

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมและหารือรูปแบบการจัด
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณ
สื่อมวลชนกับม.พะเยา ร่วมกับ
ทีมงานประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกอง และรอง
อธิการบดี

ประชาสัมพันธ์

จัดทาบันทึกข้อความและ
รายละเอียดโครงการและ
งบประมาณในการดาเนินงาน

กนกวรรณ
ประภากรณ์

เสนอผู้อานวยการกองและรอง
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการกอง
รองอธิการบดี

จัดทาเอกสารการเงิน , เอกสาร
ประกอบในการดาเนินงาน ,
กาหนดการ พร้อมประสานงาน
เจ้าหน้าที่กองแผนงานในการตัด
งบประมาณและประสาน
เจ้าหน้าที่กองคลังเกี่ยวกับ
รายละเอียดการเบิกจ่าย

ผอ.กอง รอง
อธิการบดี

ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3 วัน

ประสานงานการเดินทางของ
ทีมงานประชาสัมพันธ์ นัดหมาย
สื่อมวลชนส่วนกลาง พร้อม
จัดเตรียมกระเช้าขอบคุณ
สื่อมวลชน และประสาน
สื่อมวลชนท้องถิ่น พร้อม
จัดเตรียมของสระเกล้าดาหัว

เดินทางพบสื่อมวลชนส่วนกลาง

4 วัน

เดินทางมอบกระเช้าขอบคุณ
สื่อมวลชนส่วนกลางสังกัดต่างๆ

กนกวรรณ
ประภากรณ์

3 วัน

เดินทางมอบกระเช้า และสระ
เกล้าดาหัวสื่อมวลชนท้องถิ่น

กนกวรรณ
ประภากรณ์

ดาเนินการจัดทาเอกสารเพื่อ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ

กนกวรรณ
ประภากรณ์

5

6

2 วัน

รายละเอียดงาน

เดินทางพบสื่อมวลชนท้องถิ่น

กนกวรรณ
ประภากรณ์

8

จัดทาเอกสารการเงิน

2 วัน

9

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

1 วัน

เสนอเอกสารการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

ผู้อานวยการ
รองอธิการบดี

กนกวรรณ
ประภากรณ์

กนกวรรณ
ประภากรณ์

10

จัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย

15 นาที

จัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย
โครงการไปยังเจ้าหน้าที่การเงิน
กองกลางตรวจเช็คความถูกต้อง
และส่งไปยังกองคลัง

11

สรุปและประเมินผลการดาเนิน
โครงการ

1 วัน

ดาเนินการสารวจ ประเมินผล
และ สรุปผลการดาเนินโครงการ

12
รายงานผลการดาเนินงาน

13

จัดเก็บเอกสาร

5 นาที

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการให้ผ้บู ังคับบัญชา
รับทราบ

30 นาที

จัดเก็บรูปเล่ม สแกนไฟล์พร้อม
อัปโหลดโครงการลงในระบบ
ฐานข้อมูลกองกลาง

ผู้อานวยการกอง ,
รองอธิการบดี

กนกวรรณ
ประภากรณ์

หมาย
เหตุ

หน้า 2

กระบวนการเชิญสื่อมวลชน
เพื่อทาข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
เชิญสื่อมวลชน
เพื่อทาข่าวมหาวิทยาลัยพะเยา

10 นาที

รับมอบหมายการเชิญสื่อมวลชน
เพื่อทาข่าวมหาวิทยาลัย และชี้แจง
รายละเอียดงานภาพรวม

น.ส.กนกวรรณ
ประภากรณ์

2

ประสานงานกิจกรรม โครงการ

15 นาที

3

จัดทาหนังสือเชิญสื่อมวลชน
ร่วมทาข่าว

30
นาที

4

5

6

7

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งหนังสือเชิญ พร้อม
ประสานงานเชิญสื่อมวลชน

1 วัน

1 ชั่วโมง

30 นาที

10 นาที

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับรูปแบบรายละเอียดกิจกรรม
โครงการ พร้อมขอข้อมูลและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบข่าย
การดาเนินงาน เช่น การถ่ายทอดสด
การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพเลื่อน
ไหว การบันทึกภาพนิ่ง
ดาเนินการจัดทาหนังสือภายนอกเชิญ
สื่อมวลชนร่วมทาข่าว

ดาเนินการเสนอหนังสือให้
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามลาดับ
ผู้อานวยการกองกลาง และรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารอนุมัติ

ดาเนินการจัดทาเอกสารการลงทะเบียน
สื่อมวลชน ดังนี้
- ใบลงทะเบียนสื่อมวลชน
- เตรียมเอกสารข่าวแจกและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
- เตรียมรายละเอียดกิจกรรมและ
โครงการที่จัดในวันงาน
จัดส่งหนังสือให้สื่อมวลชน ผ่านทาง
Email Line Facebook พร้อม
ประสานงานสื่อมวลชนร่วมทาข่าว

รายงานความคืบหน้าในการ
ประสานงานเชิญสื่อมวลชนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

น.ส.กนกวรรณ
ประภากรณ์

น.ส.กนกวรรณ
ประภากรณ์

ผู้อานวยการกอง
รองอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์

น.ส.กนกวรรณ
ประภากรณ์

น.ส.กนกวรรณ
ประภากรณ์

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ Add News
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ความต้องการอานวยความสะดวกให้
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ระบบ Add News
(IT,PR)

คู่มือการใช้งาน
ระบบ (PR)

ทดลองใช้ระบบ
ก่อนนาไปใช้จริง (PR)

ระบบมีปัญหาการใช้งานบางส่วน

เพิ่ม Addmin
เผยแพร่ข่าวสารใน
ระบบ News UP
(PR)

จัดอบรมให้ความรู้การใช้ระบบแก่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ (PR)

ใช้ระบบ News UP
(PRN)

ติดตามประเมินผลการใช้
ระบบจาก Admin (PR)

ส่งคู่มือฉบับปรับปรุงพัฒนาแล้ว
ให้กับ Admin (PR)

ทดสอบ
ระบบผ่าน

ปรับปรุงคู่มือการ
ใช้ระบบ(PR)

กระบวนการพัฒนาระบบ Add News
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1
ความต้องการอานวยความสะดวกให้
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

3 วัน

2
ระบบ News UP
(IT,PR)

ภายใน
3 วัน

คู่มือการใช้งาน
ระบบ (PR)

ภายใน
1 วัน

ทดลองใช้ระบบ
ก่อนนาไปใช้จริง (PR)

3

ระบบมีปัญหาการใช้งานบางส่วน

ทดสอบ
ระบบผ่าน

ภายใน
1 วัน

ภายใน
1 ชั่วโมง

จัดอบรมให้ความรู้การใช้ระบบแก่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ (PR)

เพิ่ม Addmin
เผยแพร่ข่าวสารใน
ระบบ News UP
(PR)

ภายใน
1 วัน

เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ
การแผยแพร่ข่าวสาร มหาวิทยาลัย
ฐานนันท์นาฎ
พะเยาจากคณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1. รวบรวมข้อมูล Username
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ทั้งหมด
2. นาข้อมูลหารือกับผู้สร้างระบบ ศูนย์เทคโนโลยีฯ
News UP
3. แจ้งความต้องการและรูปแบบ
การเผยแพร่ข่าวสาร
4. แจ้งมาตรการบริหารจัดการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยด้าน
การเผยแพร่ข่าวสาร
5. คุณนันทวัฒน์ เมืองช้าง
ฐานนันท์นาฎ
ผู้รับผิดชอบสร้างระบบ News UP
ภายใน 3 วัน และส่งลิงค์ระบบ
News UP ให้ทดสอบการใช้ระบบ
6. ฐานนันท์นาฎ ทดสอบระบบและ
จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ News
UP

7. จัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ UP
8. จัดทารายงานสรุปส่งหัวหน้า
งานประชาสัมพันธ์

9. จัดอบรมให้ความรู้การใช้ระบบ
News UP ให้แก่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมแจกคู่มือ
การใช้ระบบ
10. แจ้งระเบียบการใช้งานระบบ
News UP โดยให้เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ ทาบันทึก
ข้อความเรียนผู้บริหารของสังกัด
ตนเองให้รับทราบและลงนาม
อนุมัติการเผยแพร่ข่าวสารของ
คณะ/กอง/ศูนย์ ของตนเองและ
ฐานนันท์นาฎ
เก็บไว้เป็นหลักฐานแนบยืนยันใน
ระบบฯ
11. สารวจข้อมูลและจัดทา
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านระบบ News UP พร้อมให้
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงนาม
ยืนยันการเผยแพร่ข่าวสารในระ
บบฯ
12. เพิ่ม Addmin ตามรายชื่อที่แ ฐานนันท์นาฎ
จ้งยืนยันการเผยแพร่ข่าวสาร ใน
ระบบ News UP
13. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ใช้
ระบบ News UP ในการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ม.พะเยา
www.up.ac.th

ใช้ระบบ News UP
(PRN)

ติดตามประเมินผลการใช้ระบบ
จาก Admin (PR)

ภายใน
6 เดือน

ปรับปรุงคู่มือการ
ใช้ระบบ(PR)

ภายใน
6 เดือน

ส่งคู่มือฉบับปรับปรุงพัฒนาแล้ว
ให้กับ Admin (PR)

1 ชั่วโมง

ฐานนันท์นาฎ

14. ระหว่างการใช้งานระบบ
News UP มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาระบบต่อไป

15. ปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ
News UP และจัดส่งให้เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ

เครือข่ายPR

ฐานนันท์นาฎ

ฐานนันท์นาฎ

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง

สืบราคา 3 ร้าน/ขอใบเสนอราคา

กรณีจัดซื้อ/จัดจ้างเกิน 5 แสน จัดทาประกาศ
ราคากลาง

จัดทาฟอร์ม มพ.กค 01 และ 02

ส่งเอกสารให้พัสดุกองกลางนาเข้าระบบERP

ส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับงานให้พัสดุ
กองกลางออกใบตรวจรับในระบบERP

รอรับเอกสารใบสั่งจ้างที่ส่งคืนมาจาก
ผู้ประกอบการ

เชิญกรรมการตรวจรับงาน/วัสดุ
พร้อมลงนามตรวจรับ

เสนออนุมัติ

ส่งใบสั่งจ้างให้ผ้ปู ระกอบการาลงนาม
รับทราบการสั่งจ้าง

รวบรวมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างส่งพัสดุกองกลาง
ออกใบเบิกในระบบ ERP/ส่งกองคลัง

กองคลังตรวจเอกสาร

เอกสารไม่ถูกต้อง
เอกสารถูกต้องครบถ้วน

โอนเช็คให้ผ้ปู ระกอบการ

เก็บหลักฐานการโอนแจ้ง
ผู้ประกอบการ

บุคลากรรับเช็ค

SMS แจ้ งให้ รับเช็ค

ผู้ประกอบการรับเช็ค

กองคลังเสนอจัดทาเช็ค

หน้า 1

หน้า 2
กระบวนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์

กระบวนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์

1

ผังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

สืบราคา 3 ร้าน/ขอใบเสนอราคา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดงาน
1. ประชุมหารือความเป็นมาของ
งานที่ได้รับมอบหมาย
2. สืบราคา 3 ร้านพร้อมนาใบ
เสนอราคาตัวจริงมาดาเนินการ
3. จัดทาฟอร์ม มพ.กค 01,02
พร้อมแนบใบเสนอราคาตัวจริง 3
ร้านที่ได้ทาการสืบราคามานั้น

2

กรณีจัดซื้อ/จัดจ้างเกิน 5 แสน จัดทาประกาศ
ราคากลาง
ส่งเอกสารให้พัสดุกองกลางนาเข้าระบบERP

เสนออนุมัติ

ส่งใบสั่งจ้างให้ผ้ปู ระกอบการาลงนาม
รับทราบการสั่งจ้าง

รอรับเอกสารใบสั่งจ้างที่ส่งคืนมาจาก
ผู้ประกอบการ

1

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

2

1

ฐานนันท์นาฎ

Phase

จัดทาฟอร์ม มพ.กค 01 และ 02

ระยะเวลา

ส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับงานให้พัสดุ
กองกลางออกใบตรวจรับในระบบERP

1 วัน
เชิญกรรมการตรวจรับงาน/วัสดุ
พร้อมลงนามตรวจรับ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

9. นารายชื่อกรรมการตรวจรับ ส่ง
ให้พัสดุกองกลางเพื่อดาเนินการใน
ระบบ ERP
10. เมื่อครบกาหนดส่งงาน เชิญ ฐานนันท์นาฎ
กรรมการตรวจตรวจรับตรวจรับ
งานและลงนาในเอกสารการตรวจ
รับ

Phase

ลาดับ

4. กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
ให้ดาเนินการจัดทาเอกสาร
ประกาศราคากลาง
4.1 กรอกข้อมูลแบบฟอร์มประกาศ
ราคากลาง ปร.4,ปร.5,ปร.6/2
4.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้ง
ภายใน 5 วัน คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ
4.3 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดคุณลักษณะ พร้อมเสนอลง
นาม
ฐานนันท์นาฎ
4.4 แนบใบเสนอราคาตัวจริง
ทั้งหมด 3 ร้าน ที่ได้ทาการสืบราคา
4.5 สาเนาข้อมูลผู้ค้าทั้งหมด 3 ร้าน
4.5 นาเอกสารทั้งหมดส่งพัสดุ
ภายใน 3 วัน กองกลางเพื่อดาเนินการในระบบ
ERP ต่อไป
5. กรณีซื้อ/จ้าง ปกติ จนถึงวงเงิน 1
แสนบาทขึ้นไป ให้นาเอกสาร
ใบมพ.กค 01,02 และใบเสนอราคา
ส่งที่พัสดุกองกลางเพื่อดาเนินการ
ทาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ต่อไป
6. เสนอเอกสารอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อผู้บริหาร
ภายใน 7 วัน 7. นาใบสั่งจ้างที่ได้รับอนุมัติส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่ได้เลือกจัดจ้างทันที
8.ติดตามใบสั่งจ้างจาก
ผู้ประกอบการกลับคืนมาเพื่อ
ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ
ในระบบ ERP

2
รวบรวมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างส่งพัสดุกองกลาง
ออกใบเบิกในระบบ ERP/ส่งกองคลัง

30 นาที

เอกสารไม่ถูกต้อง

กองคลังตรวจเอกสาร

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ภายใน 7 วัน

กองคลังเสนอจัดทาเช็ค

SMS แจ้ งให้ รับเช็ค

ผู้ประกอบการรับเช็ค

บุคลากรรับเช็ค

โอนเช็คให้ผ้ปู ระกอบการ

เก็บหลักฐานการโอนแจ้ง
ผู้ประกอบการ

ภายใน 3 วัน

11. รวบรวมเอกสารในการจัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด(ฉบับจริงทั้งหมด) ส่ง ฐานนันท์นาฎ
พัสดุกองกลางเพื่อส่งไปยังกองคลัง
12.กองคลังตรวจเอกสารหากไม่
ถูกต้องจะส่งคืนไปยังพัสดุกองกลาง
และพัสดุกองกลางจะนาส่งเอกสาร
ไปยังผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายให้แก้ไขเอกสารให้
ถูกต้องและส่งเอกสารกลับคืนมายัง
พัสดุกองกลาง และนาส่งกองคลัง
ต่อไป
13. หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน
14. กองคลังจัดทาเช็คเสนอผู้บริหาร
อนุมัติเช็คด
15. SMS บอกผู้ประกอบการให้รับ
เช็ค หรือ กรณีบุคลากรรับเข็คแทน
ผู้ประกอบการ บุคลการจะนาฝาก
เช็คไปยังผู้ประกอบการอีกครั้ง
16.บุคลากรเก็บหลักฐานการโอน
กองคลัง
เงิน/เช็ค ส่งเมลให้กับผู้ประกอบการ
รับทราบพร้อมโทรแจ้งผุ้
ประกอบการ
17. บุคลากรเก็บหลักฐานการโอน
เงิน/เช็คทั้งหมดเข้าระบบต่อไป

ขั้นตอนการตอบข้อซักถามและประสานอานวยความสะดวกให้
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

ห้องแชท We Love UP

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ส่งคาถามในห้องแชท

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯเปิดแชทและตอบข้อซักถาม
พร้อมประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯ ส่งคาตอบและผลการ
ประสานงานไปในห้องแชท

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ รับข้อมูลและผลการ
ประสานงานในห้องแชทและนาผลไปดาเนินงาน

ส่งแบบประเมินความพึงพอในการให้บริการตอบ
ข้อซักถามแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ

สรุปแบบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

กระบวนการบริการตอบข้อซักถามและประสานงานอานวยความสะดวกให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ห้องแชท We Love UP

1

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

1.เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯส่ง
คาถามในแชท We Love UP
2. เปิดแชทตอบภายใน 1-5 นาที

ฐานนันท์นาฎ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ส่ง
คาถามในห้องแชท

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯเปิดแชท
และตอบข้อซักถามพร้อม
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯ ส่ง
คาตอบและผลการ
ประสานงานไปในห้องแชท

3

4

3.ตอบคาถาม หรือหากไม่ทราบจะ
ทราบคาตอบ ดาเนินการประสานงานไปยัง
แจ้งภายใน 5 หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาข้อมูลแจ้งต่อเครือข่าย
นาที
ประชาสัมพันธ์

ฐานนันท์นาฎ

หากประสาน
คาตอบจาก
ผู้อื่น ภายใน
30 นาที

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ รับ
ข้อมูลและผลการประสานงาน
ในห้องแชทและนาผลไป
ดาเนินงาน

ภายใน 5
นาที/1ฉบับ

4. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ รับ
ข้อมูลในแชท We Love UP เพื่อ
นาไปดาเนินการต่อไป

ส่งแบบประเมินความพึงพอใน
การให้บริการตอบข้อซักถามแก่
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ

15 นาที

5. ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการฯ ปีละ 1 ครั้ง

ฐานนันท์นาฎ

ฐานนันท์นาฎ

6. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

สรุปแบบแบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ

ภายใน 1 วัน ส่งผู้บริหารรับทราบและจัดเก็บ

ข้อมูลไว้ปรับปรุงการบริการต่อไป

ฐานนันท์นาฎ

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Page Facebook เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ และกลุ่มไลน์ อื่น ๆ
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

ผู้ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯรับข้อมูล
ข่าวสาร

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มเป้าหมายรับข่าวสารที่เผยแพร่

กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1.คณะ/กอง/ศูนย์ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานตนเอง

ผู้ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ

ฐานนันท์นาฎ

ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

2
5 นาที

2.หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รับข่าวสารจากช่องที่กาหนดให้เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ หรือ บุคลากร ส่งมา
ทั้งหมด 3 ช่องทาง เช่น แชทFacebook ,
ระบบ PR Systems , ระบบ News UP

ฐานนันท์นาฎ

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯรับข้อมูล
ข่าวสาร

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

3

30 นาที
หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

4

หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางที่เผยแพร่ข่าวสาร

กลุ่มเป้าหมายรับข่าวสารที่เผยแพร่

15 นาที

3. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่
ไปตามช่องทางอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ
4. ข้อมูลไม่ถูกต้องส่งคืนและแจ้งให้ผ้ขู อ
แก้ไขข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง
5. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เผยแพร่ได้
ตามช่องทางที่รับผิดชอบ

ฐานนันท์นาฎ

6. เผยแพร่ข่าวสารผ่าน Page Facebook
เครือข่ายประชาสัมพันธ์,ไลน์กลุ่ม และอื่น
ๆ ตามเหมาะสม พร้อมแท็กกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการเผยแพร่ข่าสาร

ฐานนันท์นาฎ

หมายเหตุ

ขั้นตอนการรับหนังสือ
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนรับหนังสือ

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
หนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับงา

เสนอหัวหน้างาน
เกษียณหนังสือ

เสนอผู้บริหาร

หน่วยมวลชนสัมพันธ์รับ
หนังสือและสาเนาส่งไปยังผู้ที่
ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับหนังสือและ
ปฏิบัติงานตามมอบหมาย

จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าระบบ

กระบวนการรับหนังสือ
ลาดับ

1

หนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับงา

2

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ลงทะเบียนรับหนังสือ

10นาที/
1ฉบับ

เสนอหัวหน้างาน
เกษียณหนังสือ

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
เสนอผู้บริหาร

หน่วยมวลชนสัมพันธ์รับหนังสือและสาเนา
ส่งไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3

ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับหนังสือและ
ปฏิบัติงานตามมอบหมาย

4
จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าระบบ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ลงทะเบียนรับหนังสือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาพร้อม
ประสานข้อมูลเบื้องต้น

ฐานนันท์นาฎ

ภายใน 2
นาที

1. เสนอหัวหน้างานเกษียณฯ
2. เสนอผู้ช่วยอธิการบดี
3. เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
ภายใน 1 วัน บริหาร

ฐานนันท์นาฎ

1. ติดตามแฟ้มจากผู้บริหาร
2. ตรวจข้อมูลจากการ
เกษียณหนังสือที่ได้รับ
ภายใน 5 มอบหมายจากผู้บริหาร
นาที/1ฉบับ 3. สาเนาหนังสือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
มอบหมาย

ฐานนันท์นาฎ

15 นาที/
1ฉบับ

1. แยกประเภทหนังสือรับ
ภายใน / รับภายนอก
2. ดาเนินการเก็บแยกประเภท
เข้าแฟ้ม

ฐานนันท์นาฎ

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนรับหนังสือจากกองกลาง

ประสานข้อมูลที่จะขอเข้า
ศึกษาดูงานเพิ่มเติม

ปฏิเสธการขอเข้าศึกษาดูงาน

เสนอผู้บริหาร

ตอบรับการขอเข้าศึกษาดูงาน

ดาเนินการจัดทาเอกสารยืมเงิน
ค่าใช้จ่ายฯ

จัดทาเอกสารแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน

ประชุมแบ่งงาน

จัดเตรียมสถานที/่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ประเมินความพึงพอใจ

เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับฯ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
เสนอผู้บริหาร

หน้า 2
กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผังกระบวนการ

ลาดับ

ระยะเวลา

1

ลงทะเบียนรับหนังสือจากกองกลาง

ประสานข้อมูลที่จะขอเข้า
ศึกษาดูงานเพิ่มเติม

2

30 นาที

15 นาที

ปฏิเสธ

3 วัน

เสนอผู้บริหาร

ตอบรับ

ต่อหน้า 2-

รายละเอียดงาน

หน้า 3

ผู้รับผิดชอบ

1. ลงทะเบียนรับหนังสือ พร้อม
วิเคราะห์เนื้อหา
2. โทรประสานตรวจสอบข้อมูล
ดังต่อไปนี้
2.1 ตรวจสอบจานวนผู้เข้าศึกษา
ดูงาน
2.2 ขอรายชื่อ และตาแหน่งผู้เข้า
ฐานนันท์นาฎ
ศึกษาดูงานทั้งหมด
2.3 ขอข้อมูลประเด็นคาถามที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน
2.4 ขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ผู้ประสานงานของคณะศึกษาดูงาน
เพื่ออานวยความสะดวก ในการ
ประสานข้อมูลต่าง
2.5 ขอทราบแผนการเดินทาง และ
กาหนดการทั้งก่อนและภายหลัง
การศึกษาดูงานที่ มพ.

1. เสนอหนังสือให้หัวหน้างาน
-ประชาสัมพันธ์
2. เสนอผ่านผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณา
ฐานนันท์นาฎ
3. เสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณา
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมต้อนรับ หรือปฏิเสธการเข้า-ศึกษาดูงาน

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

3

ดาเนินการจัดทาเอกสารยืมเงิน
ค่าใช้จ่ายฯ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

หน้า 4

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายและยืมเงินค่าใช้จ่ายใน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นดังต่อไปนี้
1.1 ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน
100 บาท ต่อคน โดยใช้รายชื่อใน
การลงทะเบียน เข้าศึกษาดูงาน
แนบเบิกจ่าย
1.2 ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน 30
บาท ต่อคน โดยใช้รายชื่อในการ
ลงทะเบียนเข้าศึกษาดูงานแนบ
เบิกจ่ายตามจานวนผู้เข้าศึกษาดู
งาน(ใช้ตัวสาเนาเซ็นรับรองสาเนา
แนบเบิก)
1.3 ค่าของที่ระลึก ไม่เกิน
3,000 บาท ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ
บิลเงินสดแนบเบิก
ฐานนันท์นาฎ
1.4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ภายใน 3 วัน
ในการยืมเงินค่าใช้จ่าย และเสนอ
งานธุรการกองกลาง ออกใบยืมเงิน
ในระบบ ERP
1.5 ติดตามใบยืมเงินค่าใช้จ่าย
ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ที่
งานธุรการกองกลาง เสนอ
ผู้อานวยการกองกลางลงนาม
1.6 นาใบยืมเงินค่าใช้จ่ายฯ
เสนอธุรการกองแผนงานเพื่อเสนอ
อนุมัติและยืมเงินค่าใช้จ่ายฯ โดย
รองอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
1.7 ติดตามเอกสารการขอ
อนุมัติและยืมเงินค่าใช้จ่ายฯ
ทั้งหมด จากกองแผนงาน
1.8 ส่งเอกสารใบยืมเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ณ กองคลัง
1.9 ภายใน 7 วัน กองคลังจะ
ส่งข้อความแจ้งให้ไปรับเช็คเงินยืม
ภายใน 7 วัน (**หากไม่มีการแจ้ง
ให้ติดตามด้วยตัวเอง**)

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

4

จัดทาเอกสารแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

2. จัดทากาหนดการการเข้าศึกษา
ดูงาน (แจ้งเรื่องการแต่งกายมา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน)จัดทาใบ
ลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
3. ทาบันทึกข้อความเชิญ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องร่วม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมแนบ
กาหนดการ และนาข้อมูลประเด็น
คาถามที่ได้จากคณะศึกษาดูงาน
โดยแยกประเด็นส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการ
ต้อนรับเพื่อจัดเตรียมข้อมูล
นาเสนอให้กับ
คณะศึกษาดูงาน
4. จัดทาแบบสอบถามให้คณะ
ศึกษาดูงานกรอก เพื่อทราบข้อมูล
ภายใน 1 วัน การรู้จักมหาวิทยาลัยพะเยาได้
ฐานนันท์นาฎ
อย่างไร ความพึงพอใจในการ
ประสานงาน และภาพรวม
5. จัดเตรียมเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และของ
ที่ระลึก มพ.(เป็นของที่ระลึกที่
จัดทาขึ้นเพื่อ แจกคณะศึกษาดูงาน
ทุกคน)
6. จัดเตรียมวีดีทัศน์แนะนา
มหาวิทยาลัยพะเยา และ
PowerPoint ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอ
7. ทาบันทึกข้อความเชิญผู้บริหาร
(เชิญเป็นประธานและกล่าวต้อนรับ
) และทาบันทึกเชิญหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

5

ประชุมแบ่งงาน

ภายใน
1 วัน

รายละเอียดงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ฝ่ายต้อนรับ 2-5 คน มีหน้าที่
ดังนี้
1.1 จัดทาป้ายอักษรเสียบต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน และตรวจสอบ
ข้อความต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ทุกประเภทให้พร้อมในวันต้อนรับ
1.2 รอรับ และส่งคณะศึกษาดู
งานหน้าอาคารสานักงาน
อธิการบดี และพาคณะศึกษาดูงาน
ไปยังห้องรับรอง ตลอดจนการให้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
พะเยา
1.3 จัดซื้อของที่ระลึก (ขอ
ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานใน
การเบิกจ่าย) และอานวยความ
สะดวกการมอบของที่ระลึกใน
ระหว่างเข้าศึกษาดูงาน
ฐานนันท์นาฎ
1.4 ขอรถตู้ มพ. เตรียมรับรอง
คณะศึกษาดูงาน (กรณีนาทาง
หรือ อานวยความสะดวกอื่น ๆ)
2. ฝ่ายบันทึกภาพ 1 คน มีหน้าที่
ดังนี้
2.1 บันทึกภาพตั้งแต่หน้าอาคาร
สานักงานอธิการบดี ในห้องรับรอง
และภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ตลอดจนการเข้าศึกษาดู
งานเสร็จสิ้น
2.2 ออกแบบไฟล์ภาพต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน พร้อมเผยแพร่บน
จอ LED หน้า มพ. และอักษรวิ่ง
หน้าอาคารสานักงาน
อธิการบดี
2.3 พิมพ์ภาพหมู่คณะศึกษาดู
งานใส่กรอบ และส่งให้ฝ่าย
ประสานงานเป็นผู้ดาเนินการต่อ

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

6

จัดเตรียมสถานที่/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภายใน
1 วัน

รายละเอียดงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

3. ฝ่ายพิธีกร 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
8.1 ดาเนินรายการ และแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างการเข้า
ศึกษาดูงานตลอดทั้งงาน
4. ฝ่ายประสานงาน 1 คน มี
หน้าที่ดังนี้
4.1 โทรศัพท์ประสานอานวย
ความสะดวกให้กับคณะศึกษาดู
งานในเรื่องเส้นทางการเดินตลอด
การเข้ามาศึกษาดูงาน
4.2 ประสานข้อมูลที่มีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้กับ
พิธีกร
4.3 โทรศัพท์ติดตามบุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานก่อนการ ฐานนันท์นาฎ
เข้าศึกษาดูงานจริง 1 วัน
4.4 ประสานงานอานวยความ
สะดวกตลอดการเข้าศึกษาดูงาน
เช่น ความเรียบร้อยของอาหาร
และอาหารว่าง ,ประสานแจ้งจุด
จอดรถ,ประสานการเข้าศึกษาดู
งานภายในหน่วยงานย่อย (กรณีที่มี
การแยกเข้าศึกษาดูงานหน่วยงาน
ย่อย) และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
4.5 แจ้ง รปภ. ให้อานวยความ
สะดวกเรื่องเส้นทางเข้ามาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา และให้แจ้ง
ประสานงานเรื่องการเข้าออกของ
คณะศึกษาดูงาน

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

7

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ภายใน
1 วัน
ประเมินความพึงพอใจ

รายละเอียดงาน

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

5 ฝ่ายลงทะเบียน 1-2 คน มี
หน้าที่ดังนี้
5.1 จัดหาแฟ้มลงทะเบียน
พร้อมใบลงทะเบียน และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องจัดวาง
ไว้จุดลงทะเบียนเพื่อแจกให้กับ
คณะศึกษาดูงาน
5.2 ตรวจสอบรายชื่อในใบ
ลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
จานวนผู้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน เพื่อเป็นหลักฐานในการ
เบิกจ่าย
5.3 จัดส่งใบลงทะเบียนคืนงาน
ประชาสัมพันธ์
6. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (1 คน) มี
หน้าที่ดังนี้
6.1 จัดเตรียมวีดีทัศน์แนะนา
มหาวิทยาลัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่ ฐานนันท์นาฎ
นาเสนอ
6.2 เปิดเตรียมห้องรับรอง และ
ตรวจสอบ ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
ภายในห้องรับรองให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตลอดจนเปิด –ปิด
อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องรับรองให้เรียบร้อย
7. ฝ่ายข่าวสาร 1 คน มีหน้าที่
ดังนี้
7.1 จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (ทา
ข่าวส่งก่อนการดูงานเสร็จสิ้น)
7.2 พิมพ์ข่าวให้กับคณะศึกษาดู
งานทั้งหมด
8. แจ้งให้ผ้เู ข้าศึกษาดูงานประเมิน
ความพึงพอใจโดยแสกนคิว
อาร์โค้ต

ผังกระบวนการ

หมาย
เหตุ

ระยะเวล
า

8

สร้างความประทับใจก่อนเสร็จ
ภารกิจต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Phase

หน้า 1

9

เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับฯ

ภายใน
3 วัน

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
เสนอผู้บริหาร

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

8. ขั้นตอนการส่งคณะศึกษาดูงาน
8.1 (ฝ่ายต้อนรับ) ส่งคณะศึกษาดู
งานขึ้นรถ (หากผู้เข้าศึกษาดูงานไม่
ชานาญเส้นทางให้ฝ่ายต้อนรับ
นาทางคณะศึกษาดูงานส่งถึงหน้า
มพ.) เช่น ใช้รถตู้ มพ. นาทาง หรือ
กรณีไม่มีรถตู้ มพ. ให้นั่งไปกับรถ
คณะศึกษาดูงานบอกเส้นทางไป
หน้า มพ. ถึงจุดหมายให้กล่าวคาอวย
พรส่งคณะศึกษาดูงานด้วยท่าทาง
ยิ้มแย้มแจ่มใส (ลงรถหน้า มพ.
และประสานเพื่อนร่วมงานรับกลับ)

ฐานนันท์นาฎ

9. ขั้นตอนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
9.1 ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าอาหาร
ว่างเบิกจ่ายดังนี้
9.2 นาแบบฟอร์มใบสาคัญรับเงิน
ของ มพ. ให้ผ้รู ับจ้างทาอาหารเลี้ยง
รับรองเซ็นรับเงิน และประทับตรา “
ขอรับรองว่าจ่ายจริง” พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เซ็น
รับรองสาเนา 1 ชุด
9.3 ค่าอาหารว่างให้นา
ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ประทับ
ตราขอรับรองว่าจ่ายจริง
9.4 ทาบันทึกขอความขออนุมัติ
เบิกค่าเลี้ยงรับรอง และค่าอาหารว่าง
เสนอรองอธิการบดีอนุมัติ
9.5 ค่าของที่ระลึกเบิกจ่ายดังนี้
10.1 นาใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงิน
สด ประทับตราขอรับรองว่าจ่ายจริง
10.2 กรอกฟอร์มใบขอซื้อ/ขอจ้าง
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนอรอง
อธิการบดีอนุมัติ
10.3 ติดตามเอกสารทั้งหมดเพื่อ
ส่งกองคลังภายใน 30 วันนับจากวันที่
ที่ระบุในใบยืมเงิน
10. สรุปแบบประเมินความพึง
พอใจ ส่งผู้บริหาร

ฐานนันท์นาฎ

ขั้นตอนการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ

ตัวโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
หารือผู้บริหารเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์แต่ละปี

หารือผู้บริหารเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์แต่ละปี

สรุปหัวข้อและจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมประสานวิทยากร

ประสานวิทยากร

จัดทาร่างกาหนดการ

จัดทางบประมาณในการดาเนินโครงการ

ทาบันทึกขออนุมัติยืมเงินโครงการฯ

จัดหาประสานงาน/รถ/สถานที่
/อาหาร/ที่พัก

จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ทาบันทึกเชิญเครือข่ายเข้าอบรมพร้อม
แนบแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

ติดตามแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

ทาบันทึกเชิญผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ

ประสานและจัดทาเอกสารการใช้รถ
รับ-ส่ง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ

จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน

จัดทาเมนูอาหารตลอดการอบรมพร้อม
ประสานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

ประสานเรื่องที่พัก

โทรประสานเครือข่ายฯเรื่องการเดินทาง
และที่พัก

แจ้งพนักงานขับรถเรื่องวัน/เวลา/สถานที่
รับ-ส่ง

จัดรถรับ-ส่ง ดูแลเรื่องการเดินทางของ
วิทยากร(เดินทางมาบรรยาย)

ออกเดินทางตามกาหนดการ

ถึงสถานที่จัดอบรมลงทะเบียน

ดาเนินการจัดอบรมตามแผนดาเนินงาน

ถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลสรุปผลโครงการ

ส่งวิทยากร/ส่งเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ตามจุดที่กาหนด

เคลียร์ค่าใช้จ่ายโครงการฯ

สรุปโครงการรายงานผล

ปิดโครงการ

กระบวนการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ

ตัวโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

30 นาที

รายละเอียดงาน
1. ความต้องการพัฒนาทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์ให้กับ
คณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของม.พะเยาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและมีความ
ปลอดภัยด้านการบริหารจัดการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร

กระบวนการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ทาบันทึกขออนุมัติยืมเงินโครงการฯ

30 นาที

10. ขออนุมัติยืมเงินดาเนิน
โครงการ แนบกาหนดการเพื่อให้ผู้
ออกเช็คทราบวันเวลาในการจัด
โครงการจริง
11. ประสานเรื่องรถรับ-ส่ง
วิทยากร และเครือข่ายฯ พร้อม
จัดทาใบขอใช้รถให้กับหน่วยงานผู้
เป็นเจ้าของรถ หากมีค่าใช้จ่ายให้
ดาเนินการเบิกจ่ายได้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาและเก็บสาเนา
เอกสารทุกชนิดไว้เพื่อใช้
ประกอบการเคลียร์เอกสารหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ
12. โทรประสานเรื่องสถานที่จัด
อบรมและดาเนินการจัดทาเอกสาร
ตามระเบียบของเจ้าของสถานที่น้นั
ๆ เก็บหลักฐานไว้แนบเคลียร์
ค่าใช้จ่าย
13. ประสานเรื่องอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ที่ใช้ในการจัด
อบรมโครงการฯ สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามประกาศการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ควรช้าบริการ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของเจ้าของสถานที่ที่ใช้จัดอบรม
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้าน
อื่น ๆ ร่วมด้วย
14. จัดทาเอกสารประกอบการ
อบรมเพื่อแจกให้ผ้เู ข้าร่วมอบรม
15. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
การอบรมทั้งหมด
16. เอกสารแจ้งการแต่งกาย /
เอกสารแจ้งจุดขึ้นรถรับ-ส่ง/
เอกสาร/เอกสารแบบตอบรับ

ฐานนันท์นาฎ

2. เขียนโครงการปรับปรุงข้อมูล
ด้านงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
หารือผู้บริหารเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์แต่ละปี

3. ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร

1 ชั่วโมง
หารือผู้บริหารเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์แต่ละปี

2

สรุปหัวข้อและจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมประสานวิทยากร

ประสานวิทยากร

1 วัน
จัดทาร่างกาหนดการจริง

จัดทางบประมาณในการดาเนินโครงการ

จัดหา/ประสานงาน/รถ/สถานที/่
อาหาร/ที่พัก

4. หารือประเด็นที่จะจัดอบรม
พัฒนาทักษะด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมใช้ได้จริงและ
เป็นความรู้ที่ทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
5. จัดทาร่างกาหนดการเพื่อให้
วิทยากรทราบข้อมูลพื้นฐาน
6. เรียบเรียงข้อมูลหัวข้อการจัด
อบรมที่ผ่านมาให้วิทยากรทราบเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการเสริมทักษะ
การให้ความรู้ในห้องอบรม
7.ยืนยันวัน เวลา สถานที่ในการจัด
อบรมกับวิทยากร และผู้บริหารให้
ตรงกัน
8. จัดทาร่างกาหนดการฉบับจริง
เพื่อแนบแจ้งผู้เข้าอบรมในขั้นตอน
ต่อไป
9. จัดทางบประมาณดาเนิน
โครงการโดยประมาณเพื่อเตรียม
ประกอบการขออนุมัติยืมเงิน
โครงการ

จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ฐานนันท์นาฎ

ทาบันทึกเชิญเครือข่ายเข้าอบรมพร้อม
แนบแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

กระบวนการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กระบวนการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ติดตามแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

ทาบันทึกเชิญผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ

ประสานและจัดทาเอกสารการใช้รถ
รับ-ส่ง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ(ยืนยัน
การขอใช้รถ)

จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ภายใน 7 วัน

30 นาที

1 ชั่วโมง

30 นาที

ฐานนันท์นาฎ

จัดทาเมนูอาหารตลอดการอบรมพร้อม
ประสานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

ประสานเรื่องที่พัก

1 ชั่วโมง

30 นาที

โทรประสานเครือข่ายฯเรื่องการเดินทาง
และที่พัก

1 ชั่วโมง/50คน

แจ้งพนักงานขับรถเรื่องวัน/เวลา/สถานที่
รับ-ส่ง

10 นาที

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

17. ทาบันทึกข้อความเชิญ
เครือข่ายอบรมฯและแนบเอกสารที่
เตรียมไว้ในข้อ 16
18. หลังจากส่งบันทึกเชิญ
เครือข่ายฯอบรม ภายใน 7-14 วัน
ให้โทรติดตามแบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการเพื่อเตรียมประสานแจ้ง
จานวนจัดซื้อจัดจ้างอาหารและ
เครื่องดื่มในการอบรมต่อไป รวม
ไปถึงยืนยันการจองที่พัก และ
จัดเตรียมรถรับส่งด้วย รวมไปถึง
เตรียมรายชื่อผู้เดินทางไป
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เคลียร์ค่าใช้จ่าย
ต่อไป
19. จัดทาคาล่าวเปิดโครงการ/คา
กล่าวรายงาน/จานวผู้เข้าร่วมเพื่อ
เป็นข้อมูลแนบบันทึกเชิญผู้บริหาร
เข้าร่วมโครงการ
20.ทาบันทกเชิญผู้บริหารเข้าร่วม
โครงการ พร้อมแนบเอกสารที่
จัดทาไว้ในข้อ 19
ฐานนันท์นาฎ
21. โทรประสานยืนยันการใช้รถ
จานวนคนและวันเวลาอีกครั้ง
22. จัดทาบันทึกข้อความเดินทาง
ไปปฏิบัติงานแนบรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดและสาเนาส่งให้
เครือข่ายฯที่เข้าร่วมอบรม เพื่อใช้
เป็นหลักฐานยื่นแจ้งฝ่ายบุคคลเมื่อ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
23. เมื่อได้จานวนผู้เข้าอบรมที่
แน่นอน โทรประสานยืนยันการสั่ง
อาหารและเครื่องดื่มในการอบรม
และจองที่พักให้ผ้เู ข้าอบรมตาม
จานวน
24. โทรยืนยันการเดินทางกับ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ จุดขึ้นรถ
รับ-ส่ง
25. โทรยืนยันพนักงานขับรถเรื่อง
วันเวลาสถานที่รับ-ส่ง

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ
จัดรถรับ-ส่ง ดูแลเรื่องการเดินทางของ
วิทยากร(เดินทางมาบรรยาย)

ออกเดินทางตามกาหนดการ

ระยะเวลา
30 นาที

1.50 ชั่วโมง

ถึงสถานที่จัดอบรมลงทะเบียน

30 นาที

ดาเนินการจัดอบรมตามแผนดาเนินงาน

1-2 วัน

ถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลสรุปผลโครงการ

ปิดโครงการ

รายละเอียดงาน

กระบวนการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบ

26.จัดรถรับ-ส่ง ดูแลเรื่องการ
เดินทางของวิทยากร(ที่กาลังจะ
เดินทางมาบรรยาย ยืนยันที่พักแจ้ง
รายละเอียดการเดินทางเข้าสู่ที่พัก
อย่างละเอียดหากไม่ได้ไปรับ
วิทยากรด้วยตัวเอง แจ้งเรื่อง
สถานที่ให้บริการอาหาร หาก
วิทยากรนารถส่วนตัวมาเอง ควร
แจ้งข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งshopping ใกล้กับที่พักให้
วิทยากรทราบเบื้องต้น
27. ออกเดินทางตามกาหนดการ
โดยซึ่งได้มีการโทรแจ้งเครือข่ายไว้
ล่วงหน้าแล้วว่าแต่ละคนขึ้นรถจุด
ไหน เวลาเท่าไหร่ ให้ดาเนินการ
ตามกาหนดการเพื่อจะได้ถึงที่จัด
อบรมตามเวลาที่กาหนด
28. ก่อนถึงสถานที่อบรมโทรแจ้ง
บุคลากรที่ Stand by จุด
ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจะได้
เตรียมการต้อนรับผู้เข้าอบรมเมื่อ
ถึงสถานที่อบรมแจ้งให้ผ้เู ข้าอบรม ฐานนันท์นาฎ
นาสัมภาระขึ้นมาที่ห้องอบรมด้วย
และทาการลงทะเบียนพร้อมเข้า
อบรมทันที
29. เมื่อจัดบรมเสร็จสิ้นในวันที่ 1
แจ้งให้ผ้เู ข้าอบรมมารับกุญแจห้อง
ที่ผ้รู ับผิดชอบโครงการฯ
พร้อมแจ้งเวลา/สถานที่รับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน
30. ดาเนินการอบรมในวันต่อไปจน
ครบกาหนดตามกาหนดการ
31.ในระหว่างจัดอบรมพิธีการ
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถ่ายภาพเก็บไว้
เป็นข้อมูลประกอบการสรุป
โครงการตั้งแต่วันแรกถึงวันสิ้นสุด
โครงการ
32.อบรมเสร็จสิ้นปิดโครงการ เช็ค
รายชื่อผู้เข้าอบรมทีจะขึ้นรถรับส่งกลับ

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ส่งวิทยากร/ส่งเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ตามจุดที่กาหนด

30 นาที

เคลียร์ค่าใช้จ่ายโครงการฯ

7 วัน

สรุปโครงการรายงานผล

15 วัน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

33.นาเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าที่พัก/ค่า
น้ามัน(ถ้ามี) ให้วิทยากรลงนามรับ
ให้เรียบร้อยทุกฉบับพร้อมขอ
เอกสารแนบเบิกต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
34. แจ้งพนักงานขับรถให้Standby
พร้อมส่งวิทยากร (หากวิทยากรนา
รถมาเอง ให้ผ้รู ับผิดชอบโครงการ
ฐานนันท์นาฎ
เป็นผู้ไปส่งวิทยากรขึ้นรถด้วย
ตัวเอง)
35.นาเอกสารที่จัดเตรียมในการ
ดาเนินโครงการตั้งแต่ต้นเบิกจ่าย
ส่งเคลียร์กองคลังให้เรียบร้อย
ภายใน 30 วัน
36. สรุปโครงการรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบภายใน 15 วัน

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการควบคุมดูแลหน่วยบริหารน้าดื่ม
มวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ประสานงานแก้ไขปัญหาหน่วยบริหารน้าดื่ม

รับเรื่องข้อหารือจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบปัญหา

ให้คาปรึกษาแนวทางแก้ไข
กับผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานาไปแนวทางที่
แนะนาไปแก้ไขปัญหา

แก้ไขสาเร็จ

นาแนวปฏิบัติที่ได้รับคาแนะนา
ไปแก้ไขปัญหาสาเร็จตามเป้าหมาย

แก้ไขไม่สาเร็จ

นาเรียนผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหา

การควบคุมดูแลหน่วยบริหารน้าดื่ม
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

3

4

รับเรื่องข้อหารือจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบปัญหา

30 นาที

7. รับฟังข้อหารือจากผู้ปฏิบัติงาน

ให้คาปรึกษาแนวทางแก้ไข
กับผู้ปฏิบัติงาน

30 นาที

8.แนะนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ผู้ปฏิบัติงานาไปแนวทางที่
แนะนาไปแก้ไขปัญหา

ครั้งที่ 1

แก้ไขสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบการทารายงานบัญชีหน่วย
บริหารน้าดื่ม/ตรวจสอบความถูกต้องส
ต๊อกน้าดื่ม
2. ประกาศ/คาสั่งการบริหารหน่วย
3. สัญญาซื้อ/จ้างน้าดื่ม
4. การตรวจคุณภาพน้าดื่ม
5. การออกบูธจาหน่ายน้าดื่ม
6. วางแผนการประชาสัมพันธ์น้าดื่ม

ประสานงานแก้ไขปัญหาหน่วยบริหารน้าดื่ม

2

รายละเอียดงาน

ฐานนันท์นาฎ

ฐานนันท์นาฎ

9.หากผู้ปฏิบัตินาแนวทางแก้ไขไปใช้ไม่
10.ประสบผลสาเร็จ
.นาปัญหารายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ฐานนันท์นาฎ

แก้ไขไม่สาเร็จ

นาเรียนผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหา

นาแนวปฏิบัติที่ได้รับคาแนะนา
ไปแก้ไขปัญหาสาเร็จตามเป้าหมาย

ครั้งที่ 2

1 ชั่วโมง

รองอธิการบดี

11. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทา
รายงานเก็บไว้เป็นองค์ความรู้เรียนรู้
ร่วมกันในองค์กร

หมายเหตุ

ขั้นตอนการจัดอันดับข่าวประชาสัมพันธ์ประจาปี(PR Ranking)
มวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

รวบรวมข้อมูลจากระบบ Add News

ตรวจเช็คและจัดลาดับข่าว
ประชาสัมพันธ์

ออกแบบจัดทาประกาศนียบัตร

จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
เสนอบันทึกที่เกี่ยวข้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ผู้บริหารตรวจสอบ

พิธีมอบรางวัลและรายงานผลการจัดอันดับ

กิจกรรม PR Ranking ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาปี
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลจากระบบ Add News

2

ระยะเวลา

30 นาที

ตรวจเช็คและจัดลาดับข่าว
ประชาสัมพันธ์

1 ชั่วโมง

ออกแบบจัดทาประกาศนียบัตร

3 วัน

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Add News

2. ตรวจสอบผลข้อมูลที่มาจากระบบ
Add News
3. จัดเอันดับข่าวประชาสัมพันธ์เรียง
จากมากไปหาน้อยตามลาดับ
4.นาข้อมูลมาจัดพิมพ์เรียบเรียงในรูป
แบบเอกสารเพื่อง่ายต่อการทาความ
เข้าใจการนาเสนอข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ฐานนันท์นาฎ

ฐานนันท์นาฎ

3

4

5. ประสานออกแบบจัดทา
ประกาศนียบัตรให้กับ ผู้ที่ได้อันดับ 1-3

จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
เสนอบันทึกที่เกี่ยวข้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ฐานนันท์นาฎ

1 วัน

ผู้บริหารตรวจสอบ

พิธีมอบรางวัลและรายงานผลการจัดอันดับ

เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ

1 ชั่วโมง

6. จัดพิมพ์รายชื่อในใบประกาศนียบัตร
7.จัดทาบันทึกข้อความเพื่อแจ้งผลการ
จัดอันดับไปทุกคณะ/กอง/ศูนย์
8.ทาบันทึกขอเสนอเรื่องเข้ามอบใบ
ประกาศนียบัตรในกรรมการบริหาร
9.ประสานแจ้งผู้ที่ได้อันดับ 1-3 รับใบ
ประกาศนียบัตรในการประชุม กบห.

รองอธิการบดี

หมายเหตุ
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