
 

งานวิเทศสมัพนัธแ์ละงานกิจการพิเศษ 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพื้นที่จกัรพงษภวูนารถ 
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แผนกประชาสัมพันธ์ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
กระบวนกำรประชำสมัพันธ์ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.044 

 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหม้ีกำรจัดท ำคูม่ือกำรปฏิบัตงิำนท่ีชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณอ์ักษร ที่แสดงถึงรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ
กิจกรรม/กรนะบวรกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีมุ่งไปสู่กำรบริหำรคณุภำพทั่วทั้งองค์กร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลงำนท่ีได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเปำ้หมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรทีม่ีคุณภำพ และบรรลุ
ข้อก ำหนดที่ส ำคญัของกระบวนกำร 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรจดัท ำ (ไม่เกินร้อยละ3) 

ขอบเขตงำน คู่มือกำรปฏิบตัิงำนน้ี ครอบคลุมกระบวนกำรกำรประชำสัมพันธ์ ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนงำนประชำสัมพันธ์ กำรก ำหนด
ประเด็นข่ำว กำรผลิตเนื้อหำข่ำว กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง สื่อท่ีใช้ในกำรเผยแพร่ รวมถึงข้ันตอนกำรเผยแพร่ข่ำวสำร
ประชำสมัพันธ์ภำยใน ท้ัง 2 คณะ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำร
ประชำสมัพันธ์ 

ค ำจ ำกัดควำม ภาพลักษณ ์หมำยถึง ภำพลักษณอ์งค์กร สถำบัน หรือหน่วยงำนในควำมรูส้ึกของประชำชนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมำจำก
พฤติกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนท่ีประชำชนไดร้ับรู้นั้น ๆ โดยกำรเกดิภำพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลำทีย่ำวนำน ในกำรจัดท ำแผน
ประชำสมัพันธ์ นักประชำสมัพันธ์ควรศึกษำถึงลักษณะของภำพลักษณ์ และประเภทของภำพลักษณ์ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ 
สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ ในแผนประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมำยถึง กำรก ำหนดวิธีขององค์กร สถำบัน หน่วยงำน อย่ำงมีเหตุมผีล เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนประชำสมัพันธ์ กำรวำงแผนนนี้เป็นขั้นตอนท่ีกระท ำต่อจำกวิเครำะห์วิจัย ดังนั้นนักประชำสัมพันธ์ควรทรำบถึง
เหตุของปัญหำที่หน่วยงำนต้องเผชิญอยู่และท่ำทีทัศนคตติ่ำง ๆ ของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยแล้วจึงน ำข้อมูลที่ไดไ้ปก ำหนด
รำยละเอียดกจิกรรมต่ำง ๆ ในแผนกำรประชำสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง และที่ส ำคญัต้องมีกิจกรรมที่เป็น
กลยุทธ์ขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตรใ์นเรื่องกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณอ์งค์กรนั้น ๆ ด้วย กำรวำงแผนประชำสัมพันธ์จึงเป็นปัจจยั
ส ำคัญหนึ่งทีส่ ำคัญมำกในกำรท ำงำนด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
การประชาสัมพันธ์ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์นั้นส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูง ด้วยวิธีกำรติดต่อสื่อสำร 
เพื่อให้กลุ่มประชำชนเป้ำหมำย เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจและมคีวำมรูส้กึท่ีดีต่อองค์กร หรือสถำบัน กำรประชำสัมพันธ์จึงมิใช่
เป็นเพียงแค่งำนเผยแพร่ แต่งำนประชำสัมพันธ์เป็นทั้งศำสตร์และศลิป์ในเชิงสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน เป็นงำนส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีและสร้ำงสมัพันธภำพระหว่ำงหน่วยงำนองค์กรหรือสถำบนักับกลุ่มประชำชนท่ี
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักควำมจริงและประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่ำย 
การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ ์หมำยถึง กำรเขียนที่แตกต่ำงจำกกำรเขียนประเภทอื่น ๆ เนื่องจำกมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่ำงจำกกำรเขียนทั่วไป กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์นั้น มจีุดมุ่งหมำยเพื่อให้ประชำชนเป้ำหมำยเกิดควำมรู้ 
วัตถุประสงค์พื้นฐำนท่ี 7 ประกำร คือ  
1.กำรเขียนเพื่อบอกกล่ำวใหเ้ข้ำใจ 2.กำรเขียนเพื่อให้ประชำชนยอมรับ 3.กำรเขียนเพื่อไม่ให้เกดิควำมเข้ำใจผิด 4.กำรเขียน
เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี 5.กำรแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมเข้ำใจผดิ 6.กำรเขียนเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนัดี 7.กำรเขียนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรตลำด 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. ผู้บริหำร/ลงนำม 
2. หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
3. เจ้ำหน้ำท่ีแผนกประชำสมัพันธ์ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
กระบวนกำรประชำสมัพันธ์ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.044 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : งำนกิจกำรพิเศษ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

เอกสำรอ้ำงอิง - 

แบบฟอร์มที่ใช้ แบบฟอร์มในเสนอจดัซื้อจัดจำ้ง 

เอกสำรบันทึก - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นัก
ประชำสมัพันธ์ 

 
 
                                                                                                                                                              

-ผู้ขอใช้บริกำร กรอก
แบบฟอร์มขอควำมอนุเครำะห์
ประชำสมัพันธ์ เพื่อเขียนควำม
ประสงค์ที่จะให้ฝ่ำยงำน
ประชำสมัพันธ์ด ำเนินกำร และ
เขียนช่องทำงที่จะใช้สื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

1-2 วัน  
 

2 หัวหน้ำแผนก
ประชำสมัพันธ์         

 รับหนังสือขอควำมอนุเครำะห์
ประชำสมัพันธ์และพิจำรณำ
กำรขอรับริกำรเพื่อน ำข้อมูลมำ
วำงแผนในกำรด ำเนินกำรผลิต
ข่ำวให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำร เพื่อ
รับทรำบและสำมำรถแจ้งให้
ปรับปรุงแก้ไขได ้
 

1 วัน  
 

3 หัวหน้ำแผนก
ประชำสมัพันธ์ 

 
 

-ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูล และพิจำรณำอุนมัติ
งบประมำณ หำกมีกำร
ประชำสมัพันธ์ที่ต้องใช้
งบประมำณและกำรจดัซื้อจัด
จ้ำงจำหน่วยงำนภำยนอก 

1 วัน  
 

4 หัวหน้ำแผนก
ประชำสมัพันธ์ 

                                              
 
 
 
 
 

-กรณีสำมำรถด ำเนินกำรผลิต
ข่ำวสำรได้เอง สำมำรถจดัท ำ
ได้ในทันที แต่หำกเป็นข่ำวสำร
หรือสื่อท่ีต้องผลิตโดยใช้
งบประมำณจัดจำ้ง  

1-2 ช่ัวโมง  
 

      

เร่ิม 

รับเรื่องขอควำมอนุเครำะห์
ประชำสัมพันธจ์ำกผูข้อใช้บริกำร 

เพื่อพิจำรณำ 

กำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

กำรผลิต
ข่ำวสำร 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

 หัวหน้ำแผนก
ประชำสมัพันธ์ 
(ต่อ) 

 จำกหน่วยงำนภำยนอก ให้จัด
ประชุมเพื่อปรึกษำหำรือกำรใช้
งบประมำณและเลือกใช้สื่อท่ี
ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 
- ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร
ประชำสมัพันธ์ ต้องสรุป
จ ำนวนข่ำวสำรใน 2 ส่วน 
ได้แก่ ข่ำวสำรที่เป็นกิจกรรม
ทั้งหมดภำยในคณะ
บริหำรธรุกิจฯ และคณะศลิป
ศำสตร ์

  

      
สิน้สดุ 

1 

กำรผลิต
ข่ำวสำร 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
จดหมำยข่ำว 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.045 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่ำนหรือกลุม่ปฏิบตัิงำนภำยในได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวและข่ำวสำรต่ำงๆ อันจะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำง
องค์กร และผู้ปฏิบัติงำน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรจดัท ำ (ไม่เกินร้อยละ3) 

ขอบเขตงำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรผลิตและกำรเผยแพร่จดหมำยขำ่วของมหำวิทยำลัยฯ ตำมช่องทำงต่ำง ๆ  

ค ำจ ำกัดควำม จดหมายข่าว หมำยถึง สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบจดหมำยข่ำวท่ีใช้เพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรภำยใน 
ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง (แล้วแต่จ ำนวนของข่ำว) 
กองบรรณาธิการ หมำยถึง บุคคลผู้มีหน้ำทีไ่ด้รับมอบหมำยให้จัดท ำจดหมำยข่ำว ในข้ันตอนตำ่งๆ อำทิ กำรก ำหนดแนวคิด
ประจ ำฉบับ กำรเขียนคอลัมน์ กำรรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลข่ำวสำรกำรถ่ำยภำพประกอบ กำรประสำนงำน 
กลุ่มเป้าหมาย หมำยถึง กลุม่ผู้อ่ำนจดหมำยข่ำว ประกอบด้วย ผู้บรหิำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี บุคลำกร ในสังกัด
มหำวิทยำลยัฯ 
E-Book หมำยถึง หนังสือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในท่ีนีจ้ดหมำยข่ำวจะต้องเข้ำชมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยฯ
เข้ำไปท่ีหัวเรื่อง “จดหมำยข่ำว” เมื่อคลิกเข้ำไปและท ำกำรดำวโหลดฉบับที่ต้องกำร จะสำมำรถเปิดอำ่นได้ในรูปแบบไฟล์ 
PDF แสดงผลผ่ำนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. นักประชำสัมพันธ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์มบันทึกข้อควำม ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ ์

แบบฟอร์มที่ใช้ - 
เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 

-จัดท ำตำรำงข่ ำวสำร และ
รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
บุ ค ล ำกร  กิ จ ก ร รมอบรม /
สัมมนำ กำรประชุม งำนวิจัย
และโคงกำรต่ำง ๆ ของคณะ ใน
แต่ละเดือน 

5 นำที  

2 นักประชำสัมพันธ์ 
 

                                     
                             
 
 
                  ถูกต้อง 

 

-น ำข้อมูลที่ได้มำเขียนข่ำว จัด
หมวดหมู่ออกแบบ และจัดเรียง
ให้มีควำมน่ำสนใจ 
-น ำ เสนอบรรณำธิกำร เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้วมำ
จัดพิมพ ์

5-10 นำที  

3 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 
 

เผยแพร่จดหมำยข่ำวให้กับ
หน่วยงำนภำยนอกคณะฯ และ 
Upload  ขึ้นทำงเว็ปไซด์ 
 

ตำม
ระยะเวลำ

กำรจัด
กิจกรรม 

 

      

เร่ิม 

สิน้สดุ 

รับเอกสำร/รวบรวมขอ้มูลทั้ง 2 
คณะ 

 

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ 

ตรวจสอบ 

นักประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำร 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
 กำรบริกำรประกำศเสียงตำมสำย 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.046 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสยีงตำมสำยเป็นกำรสื่อสำร เพื่อแจ้งให้ทรำบ โดยใช้ภำษำพูดที่มีประสิทธิภำพในกำรพูด ท ำให้จะ
ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรตดิต่อสือ่สำร โดยผู้ประกำศเสียงตำมสำยควรจะต้องใช้ภำษำให้ถูกต้องเหมำะสมกับบคุคล โอกำส 
สถำนท่ี กำรใช้ถ้อยค ำที่ง่ำย 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรจดัให้บรกิำร (ไม่เกินร้อยละ3) 

ขอบเขตงำน กำรประชำสัมพันธ์ให้กับบุคคลภำยในองค์กรทรำบถึงข้อมูลข่ำวสำร ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพันธ์และ
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำน องค์กำร สถำบัน กลุ่ม ในบำงหน่วยงำน จะต้องมีบุคลำกรที่คอยท ำหน้ำที่ในกำร
ประชำสมัพันธ์ เตือน (เข้ำงำน, ออกงำน) ให้ตรงเวลำ ประจ ำสม่ ำเสมอ โดยข้อมูลกำรประกำศในรูปแบบของเสียง 

ค ำจ ำกัดควำม เสียงตามสาย (sound public address) หรือ (digital sound matrix public address system) 
หมำยถึง สื่อเฉพำะกิจท่ีมีลักษณะกึ่งกลำงระหว่ำงสื่อวิทยุและสื่อบุคคล ระบบกำรผลิตสื่อเสียงตำมสำยมี 
ศูนย์กลำงกำรแพร่เสยีงผ่ำนสำยไปสู่ล ำโพงขยำยเสียงไปยังผู้รับสำรมีอำณำเขตกำรกระจำยเสยีงจ ำกัดเฉพำะที่ 
ใดท่ีหนึ่ง รูปแบบกำรจัดรำยกำรสดครอบคลุมเฉพำะพื้นท่ีขนำดเล็กมี ระยะเวลำในกำรท ำสั้นลงทุนต่ ำกำรผลิต 
เนื้อหำแบ่งรำยกำรเป็นช่วงเน้นควำมบันเทิง ประกำศคนหำย ประชำสัมพันธ์ แจ้งข่ำวสำร เพื่อประโยชน์ 
สาธารณะจุดมุ่งหมายหลักของสือ่เสียงตามสาย คือ เพื่อต้องกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร และให้ควำมบันเทิงโดยกำร 
แจ้งข้อมูลผ่ำนช่องทำงสื่อในรูปแบบเสียงผำ่นไปตำมสำยเพื่อตอบสนองกำรรับรู้ของผู้ฟังเฉพำะกลุ่มใดกลุ่ม 
หนึ่งเท่ำนั้น  

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. นำงสำวชลลดัดดำ เกษรจันทร์ หวัหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. นำงสำวรัชนีกร ธรรมชำติ นักประชำสัมพันธ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์มขอใช้บริกำร 

แบบฟอร์มที่ใช้ - 
เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชำสัมพันธ์ 

                                        
 

-รับเอกสำร หนังสือ จำก
เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรหรือเจ้ำของ
เรื่อง 
 

5 นำท ี  

2 นักประชำสัมพันธ์  
                                             
 
 
 

-เรียบเรียงข้อมูล ปรบัแต่ง
เนื้อหำ เพื่อให้เข้ำใจง่ำย 

5 นำท ี  

3 นักประชำสัมพันธ์  
 
 
 
 
 
 

-ออกแบบป้ำยประกำศให้มี
ควำมสวยงำมและน่ำสนใจ 
-แยกหมวดหมู่ข่ำวสำร เช่น 
ข่ำวประชำสัมพันธ์ , ข่ำวกำร
อบรม/สัมมนำ , ช่ำวงำนวิจัย 

5 นำท ี
 
 

 
 

4 นักประชำสัมพันธ์  
 
 
 

-ติดบอร์ดเพื่อประชำสมัพันธ์ 
และ Upload ข่ำวสำรผ่ำน 
Facebook หน้ำแฟนเพจคณะ
และหำกมีข่ำวสำรใดที่มีควำม
น่ำสนใจให้ประกำศเสียงตำม
สำย เพื่อประชำสัมพันธ์ด้วย 

5 นำที  

      

เร่ิม 

สิน้สดุ 

ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 

รับเอกสำร 
 



 

151       มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภวูนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก     
 

 

 

 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
สื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Line) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.047 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขีบนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ของผู้รับบริกำร ผ่ำนบทสนทนำและโพสต์มำกมำยบน Social Media และท ำให้เรำรูไ้ด้ว่ำ
ลูกค้ำคิดอะไร สนใจอะไร เช่นเดยีวกับรู้ว่ำมีใครคดิเห็นอย่ำงไร ซึ่งเป็นเปิดโอกำสให้คุณสำมำรถเข้ำไปโต้ตอบและช่วยเหลือ
ลูกค้ำแบบทันท่วงท ี

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย (ไมเ่กนิร้อยละ3) 

ขอบเขตงำน เป็นสื่อสร้างปฏิสมัพันธ์เชิงสังคม ( Media for Social Interaction ) สื่อ Social Mediaก่อให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ของสังคม
มนุษย์ ผ่ำนสื่อเทคโนโลยี ท่ีเห็นไดชั้ดเจนในปัจจุบันได้แก่ กำรสร้ำงสมัพันธภำพควำมเป็นมิตรของกลุ่มเยำวชนวัยรุ่น และกำร
สร้ำงเครือข่ำยด้ำนอำชีพหรือกำรค้ำพำณิชย์ซึ่งปฏสิัมพันธ์ของสื่อ Social Media ดังกล่ำวได้มีพัฒนำกำรก้ำวหน้ำไปอย่ำง
รวดเร็วและกว้ำงขวำงภำยใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคเว็บ 2.0 ( Web 2.0 ) ในปัจจุบัน 
 เป็นสื่อแห่งสังคมเครือข่าย ( Networked Communities ) ควำมนิยมของกำรใช้สื่อSocial Media นั้นคงสืบเนื่องมำจำก
ประสิทธิภำพของผู้ใช้เว็บทำงคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพที่ดีกว่ำรวดเร็วกว่ำ และสรำ้งควำมเช่ือมั่นได้มำกของสังคม 
ไม่ว่ำจะเป็นผูเ้รียน ผู้เล่นเกม นักวชิำชีพ หรือแม้แต่ผู้ใช้ทั่วๆไป ท่ีพวกเขำสำมำรถที่จะสร้ำงควำมเชื่อมโยงเครือข่ำยไปได้ ทุก
หนทุกแห่งทั้งกลุ่มเพื่อนสนิท กลุ่มเพื่อนบ้ำน คณะท ำงำน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน/โรงเรียน ก่อให้เกดิสมัพันธภำพแห่งควำม
เป็นมิตรที่แนบแน่นทำงสื่อ Social Media ดังกล่ำว 
เป็นสื่อแห่งการสร้างสัมพันธภาพข้ามมิต ิ( Intercrossing Relationships ) สภำพกำรณ์ทำงสังคมในยุคปัจจุบันมีควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยในมิติต่ำงๆทั้งเชิงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพำะผลทีเ่กดิกับกำรศึกษำเรียนรู้ที่
ต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมในทักษะควำมรู้ที่พึงประสงค์ให้เกิดกับผูเ้รียน ซึ่งสื่อ Social Media จะช่วยเสรมิสร้ำง
ทักษะควำมรู้และโอกำสที่ดีเหล่ำนัน้ได้หำกกล่ำวในเชิงโครงสร้ำงของควำมสัมพันธ์ของสื่อ Social media ภำยใต้ อิทธิพลของ
สื่อสังคมหรือ Social Media เป็นสื่อท่ีมีแหล่งก ำเนดิของกำรใช้ประโยชน์ในเบื้องต้นที่เกิดจำกจดุมุ่งหมำยของกำรสร้ำงเพื่อ
ควำมบันเทิง กำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมในสังคมในรูปแบบของสื่อดิจิตอลประเภทต่ำงๆเช่น กำรถ่ำยภำพ วิดีโอ กำรส่ง
ข้อควำม ฯลฯ ซึ่งปรำกฏกำรณต์่ำงๆที่เกิดขึ้นเหล่ำนี้ได้ขยำยวงกว้ำงในกำรสร้ำงประโยชน์ ใช้สอย โดยผ่ำนทำงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนำไปอยำ่งรวดเร็วในยุค Web 2.0 ในปัจจุบัน จนกลำยเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งเครือข่ำย ( Networking ) 
ซึ่งพัฒนำกำรเหลำ่นี้ไดเ้ริ่มวิวัฒน์กำ้วหน้ำมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน 

ค ำจ ำกัดควำม สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media หมำยถึง สื่อดิจิตอลที่ท ำงำนอยู่บนพ้ืนฐำนฃเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ท่ีเป็นเครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติกำรทำงสังคม ท่ีมผีู้สือ่สำรจดัท ำขึ้น โดยทีผู่้เขียนจดัท ำขึ้นเอง  แล้วน ำมำแบ่งปันเนื้อหำ ข้อมูล ข่ำวสำร 
ประสบกำรณ์ และพดูคุยให้ผู้ใช้ในโลกออนไลน์ กับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. นักประชำสัมพันธ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์มตำรำงกำรรวบรวมกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร 

แบบฟอร์มที่ใช้ - 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชำสัมพันธ์ 

                                       
           

-รับเอกสำร หนังสือ จำก
เจ้ำหน้ำท่ีหรือเจ้ำของเรื่อง 
 
 

10-20นำที  

2 นักประชำสัมพันธ์  
                                             
 
 
มีข้อมูล 

-เรียบเรียงข้อมูล ปรบัแต่ง
เนื้อหำ เพื่อให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 

20 นำที/
ขึ้นอยู่กับ
เนื้องำน 

 

3 นักประชำสัมพันธ์  
 
 
 
 
อนุญำต 

-ออกแบบภำพประกอบข่ำว
ประชำสมัพันธ์ 
-แยกหมวดหมู่ข่ำวสำร เช่น 
ข่ำวประชำสัมพันธ์/สมัมนำ , 
ข่ำวงำนวิจัย 

ประมำณ 
20 นำที 

 

4 นักประชำสัมพันธ์  
 
 
 

-ประชำสัมพันธ์ข้อมลูข่ำวสำร
ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดยี ในที่น้ี
ประกอบไปด้วยช่องทองเพจทั้ง 
2 คณะ 

ประมำณ 
20 นำที 

 

      

เร่ิม 

สิน้สดุ 

ตรวจเช็ค 

พิจารณา 

ด าเนินการ 

รับเอกสำร/ หนังสือ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
 หนังสือรำชำกำรที่เกี่ยวข้องกับงำน

ประชำสมัพันธ์ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.048 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบกำรปฏิบตัิงำน ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัตไิปในทิศทำงเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรจดัท ำเอกสำร (ไม่เกินร้อยละ3) 
 

ขอบเขตงำน คู่มือกำรปฏิบตัิงำนน้ี ครอบคลุมขัน้ตอนกำรรับ – สง่หนังสือ กำรเกษียณเรื่องเพื่อน ำเสนอ กำรแจ้งเวยีนหนังสือ กำรออกเลข
หนังสือ กำรออกเลข ค ำสั่งต่ำงๆ 

ค ำจ ำกัดควำม ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ "หนังสือ" หมำยถึง หนังสือ
รำชกำร และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ได้แก้ไขเพิ่มเตมิระเบยีบข้อ 9 ไว้ว่ำ
“หนังสือรำชกำร ” คือเอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก ่
     1. หนังสือท่ีมีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร 
     2. หนังสือท่ีส่วนรำชกำรมีไปถึงหน่วยงำนอ่ืนใดซึ่งมิ ใช่ส่วนรำชกำรหรือท่ีมไีปถึงบุคคลภำยนอก 
     3. หนังสือท่ีหน่วยงำนอ่ืนใดที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำร หรือบุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วนรำชกำร 
     4. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐำนในรำชกำร 
     5. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
     6. ข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือที่ได้รับเข้ำจำกระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. นำงสำวชลลดัดดำ เกษรจันทร์ หวัหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. นำงสำวรัชนีกร ธรรมชำติ นักประชำสัมพันธ์ 

 
เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์มตำรำงกำรรวบรวมข่ำวสำรกิจกรรมภำยในคณะ 

แบบฟอร์มที่ใช้ - 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 

รั บ เ อ ก ส ำ ร  ห นั ง สื อ  จ ำ ก
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรหรือเจ้ำของ
เรื่อง 
 

5 นำที 
 
 
 

 

2 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 

 

 
 

ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ ค ว ำ ม ก ำ ร
เกษียณหนังสือและกำรลงนำม
ของผู้บริหำรหรือหัวหน้ำงำน
เป็นหลัก ว่ำมอบหมำยงำนส่วน
ใดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

5-15 นำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 
 

-จัดส่งหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ให้ทรำบข้อมูลข่ำวสำรในเวลำที่
เร็วท่ีสุด 
-ให้ผู้รับเอกสำรเซ้นรับเอกสำร
เ พื่ อ เ ป็ น ห ลั ก ฐ ำ น ใ น ก ำ ร
ตรวจสอบ 

 
1 วัน 

 

 

4 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 
 
 

-จัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มเพื่อ
ควำมเป็นระเบียบง่ำยต่อกำร
ค้นหำข้อมูล 
 

1 วัน  

      

เร่ิม 

สิน้สดุ 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ 

จัดเก็บ 

รับหนังสือและคัดแยก
เอกสำร 

นักประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำร 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
 กำรบริกำรปำ้ยไฟว่ิง 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.049 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมลูใหผู้้รับบริกำรรบัทรำบ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรจดัลงขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ (ไม่เกินร้อยละ 3) 

ขอบเขตงำน 1. กรองข้อมูลก่อนประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร 
2. ป้อนข้อมูลในโปรแกรมป้ำยไฟว่ิงเพื่อให้แสดงผลสู่สำธำรณชน สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลำหนี่ง 
3. ประชำสมัพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผำ่นป้ำยไฟว่ิง 

ค ำจ ำกัดควำม      ป้ายไฟวิ่ง หมำยถึง เป็นสื่อดิจิตอลชนิดหนึ่งท่ีใช้แสงสีเพื่อดึงดดูและบอกกล่ำวข้อมูลข่ำวสำร สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน
ในช่วงเวลำหนึ่ง 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. เจ้ำหน้ำท่ีแผนกประชำสมัพันธ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์มขอใช้บริกำร 

แบบฟอร์มที่ใช้ - 
เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 

รับแบบฟอร์มขอประขำสัมพันธ์
ป้ ำ ย ไ ฟ วิ่ ง  ห รื อ ใ บ บั น ทึ ก
ข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์ขอ
ประชำสัมพันธ์ป้ำยไฟว่ิง 

1 นำท ี  

2 นักประชำสัมพันธ์ 
 

                                     
                             
 
 
                               ถูกต้อง 

 

ตรวจสอบแบบฟอร์มข้อมูล 
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ดขอ ง ข้ อค ว ำม
ประชำสัมพันธ์ กรณีข้อมูลไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน แจ้ง
ก ลั บ  + ป ร ะ ส ำ นขอข้ อมู ล
เพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่ขอใช้
บริกำร 

5 นำท ี  

3 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 
 

ด ำ เ นิ น ก ำ ร ขึ้ น ข้ อ ค ว ำ ม
ประชำสัมพันธ์ป้ำยไฟวิ่งตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

10 นำที  

      

เร่ิม 

สิน้สดุ 

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ 

ตรวจสอบ 

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ ์

รับแบบฟอร์มขอ
ประชำสัมพันธป์้ำยไฟวิ่ง 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
 กำรบริกำรข่ำวประชำสมัพันธ์ 

ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน ์

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.050 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขีบนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นภำยในมหำวิทยำลยัฯ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรจดัท ำขำ่วประชำสมัพ้นธ์ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (ไมเ่กินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่ำผลกำรด ำเนินงำน ส ำเรจ็ตำมวัตถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้) 

ขอบเขตงำน 1. คัดกรองข้อมูลก่อนประชำสัมพันธ ์
2. ประชำสมัพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผำ่นสื่อสังคมออนไลน ์

ค ำจ ำกัดควำม      สื่อสังคมออนไลน์ หมำยถึง เป็นสื่อท่ีผู้รับข้อมลูสำมำรถรับได้โดยตรง โดยข้อมลูที่ให้จะต้องชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. เจ้ำหน้ำท่ีแผนกประชำสมัพันธ์ 

 
เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์มขอใช้บริกำร 

แบบฟอร์มที่ใช้ - 
เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชำสัมพันธ์                                         

 
            
 

ด ำเนินกำรขอข้อมลูข่ำวสำร ที่
จัดท ำ Content 
 
 

30 นำที ข้อมูลข่ำว 

2 นักประชำสัมพันธ์  
                                             
 
 
มีข้อมูล 

ด ำเนินกำรตรวจเช็คข้อมูล
ข่ำวสำรและรไีซด์ภำพข่ำว
ส ำหรับใช้ในกำรขึ้น Pr บนสื่อ
โซเชียลต่ำงๆ /และน ำเสนอ 

30 นำที/
ขึ้นอยู่กับ
เนื้องำน 

ข้อมูลข่ำว 

3 นักประชำสัมพันธ์  
 
 
 
 
อนุญำต 

พิจำรณำข้อมลูข่ำวและรูปภำพ
ประกอบ/ไม่ถูกต้อง ส่งกลับ
แก้ไข/ถูกต้อง ด ำเนินกำรน ำขึ้น 
Pr. น ำขึ้นบนโซเชียลต่ำงๆได ้

1 ช่ัวโมง/
ขึ้นอยู่กับ

จ ำนวนข่ำว 

ข้อมูลข่ำว 

4 นักประชำสัมพันธ์  
 
 
 

ด ำเนินกำรน ำขำ่วข้ึนเผยแพร่
บนสื่อโซเชียลต่ำงๆ เช่น
Facebook/หรือสื่ออ่ืนๆ 

1 ช่ัวโมง/
ขึ้นอยู่กับ

จ ำนวนข่ำว 

ข้อมูลข่ำว 

      

เร่ิม 

สิน้สดุ 

ตรวจเช็ค 

พิจารณา 

ด าเนินการ 

รับแบบฟอร์มขอใช้บริกำร 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
กำรบริกำรขอถ่ำยภำพ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.051 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่กจิกรรมที่เกิดขึ้นภำยในมหำวิทยำลัยฯ บันทึกเหตุกำรณ์/เรื่องรำวท่ีเกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ เป็นไปตำมแผนงำนและบรรลุเป้ำหมำย (ม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงำน 1. ถ่ำยภำพตำมค ำขอใช้บริกำร 
2. ถ่ำยภำพตำมแผนเป็นประจ ำ เช่น ภำพอำคำรเรียน ภำพภมูิทัศน์ภำยในวิทยำเขตฯ 
3. ถ่ำยภำพเหตุกำรณ์ส ำคัญ/งำนส ำคัญ 

ค ำจ ำกัดควำม การถ่ายภาพ หมำยถึง กำรบันทึกเหตุกำรณ์ ณ จดุเวลำใดเวลำหนึ่งในกำรเก็บสภำพแสง ณ เวลำนั้นไว้บนวัตถุไวแสง 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. เจ้ำหน้ำท่ีแผนกประชำสมัพันธ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์มขอใช้บริกำร 

แบบฟอร์มที่ใช้ - 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 

รับแบบฟอร์ม  PR.05 ขอรับ
บริกำรถ่ำยภำพ หรือใบบันทึก
ข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์
ขอรับบริกำรถ่ำยภำพ 

1 นำท ี  

2 นักประชำสัมพันธ์ 
 

                                     
                             
 
 
                  ถูกต้อง 

 

ตรวจสอบแบบฟอร์มกำรขอใช้
บริกำรถ่ำยภำพ/หนังสือบันทึก
ข้อควำม โดยแจ้งล่วงหน้ำ 3 วัน
ท ำ ก ำ ร  ก ร ณี บั น ทึ ก ภ ำ พ
ภำยนอกสถำนท่ีหรือต่ำงจังหวัด 
ใ ห้ แ น บ ค ำ สั่ ง ห รื อ บั น ทึ ก
ข้ อควำมพร้ อมใบอนุมั ติ ตั ว
บุ ค ค ล  ห ำ ก ไ ม่ ม ำส ำม ำ รถ
ให้บริกำรได้นักประชำสัมพันธ์
ติดต่อกลับผู้ขอรับบริกำร 
หมำย เหตุ  การรั บ งานทาง
โทรศัพท์ใช้กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น 

5-10 นำที  

3 นักประชำสัมพันธ์ 
 

 
 

ด ำเนินกำรถ่ำยภำพ ตำมวัน
เวลำและสถำนท่ีที่จัดงำน 
 

ตำม
ระยะเวลำ

กำรจัด
กิจกรรม 

 

      

เร่ิม 

สิน้สดุ 

รับแบบฟอร์ม  
ขอรับบริกำรถำ่ยภำพ 

 

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ 

ตรวจสอบ 

นักประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำร 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกศิลปวัฒนธรรม 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประชำสมัพันธ์ 

(กำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งก.052 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวชลลัดดำ เกษร
จันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ ร้อยละข้อผิดพลำดในกำรจดัท ำ (ไม่เกินร้อยละ3)  
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่ำผลกำรด ำเนินงำน ส ำเรจ็ตำมวัตถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้) 

ขอบเขตงำน 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ยัง่ยืน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรูด้้ำนศลิปวัฒนธรรม 
2. ด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
3. ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

ค ำจ ำกัดควำม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมำยถึง องค์ควำมรู้ของท้องถิ่นหรือทุกสิ่งทุกอย่ำงท่ีบุคคลในท้องถิ่นคิดขึ้นจำกสติปัญญำและ
ควำมสำมำรถ ของท้องถิ่นเอง เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือด ำเนินชีวิตได้อยำ่งเหมำะสม โดยมีกระบวนกำรสั่งสม สืบทอดมำ
เป็นเวลำนำน 
วัฒนธรรม หมำยถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้ำงเชิงสญัลักษณ์ที่ท ำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีควำมส ำคัญ วิถี
กำรด ำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผ่ลติสร้ำงขึ้น ด้วยกำรเรียนรู้จำกกันและกัน และรว่มใช้อยู่ในหมู่พวกของ
ตน ซึ่งสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมยุคสมัย และ ควำมเหมำะสม  
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. นำงสำวชลลดัดดำ เกษรจันทร์ หวัหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ 
2. นำงสำวรัชนีกร ธรรมชำติ นักประชำสัมพันธ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ค ำสั่งแต่งตั้ง 
2. เอกสำรกำรด ำเนินโครงกำร 
3. เอกสำรกำรสรุปผล/เอกสำรกำรประชุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ กำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 อธิกำรบด ี  
 
           
                                                                                                                                                 

-รวมรวบรำยชื่อผู้รับผิดชอบด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
-จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งให้อธิกำรลง
นำม 
-คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร
และที่ปรึกษำด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3 วัน/ขึ้นอยู่
กับอธิกำรบด ี

ค ำสั่งแต่งตั้ง 

2 หัวหน้ำงำน
กิจกำรพิเศษ 

 
 
 
 
 

2.แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ 
2.1 ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม 
2.2 ก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมไตรมำสของ
ปีงบประมำณ 

1 วัน เอกสำร
งบประมำณ 

3 อธิกำรบดี  
 
                                         

3.เสนออนุมัติโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมแผนผ่ำนงำนนโยบำย/กอง
คลัง 
 

3 วัน/ขึ้นอยู่
กับอธิกำรบด ี

บันทึก
ข้อควำม/ขอ
อนุมัต ิ

4 หัวหน้ำงำน
กิจกำรพิเศษ 

                                             
 
 
 

4.ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
4.1 ประสำน/จองและจดัสถำนท่ี
จัดโครงกำร/กิจกรรม 
4.2 ติดต่อวิทยำกร /ประสำน
ผู้เข้ำร่วมอบรมและ
กลุ่มเป้ำหมำย 
4.3 ติดต่อที่พัก/ประสำน
ยำนพำหนะและกำรเดินทำง 
4.4 เตรียมเอกสำรประกอบกำร
บรรยำย 
4.5 จัดซื้อ จัดจ้ำง 

1 วัน บันทึก
ข้อควำม/ขอ
อนุมัต ิ

      

เร่ิม 

แต่งตั้งกรรมกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

พิจำรณำจัดสรรโครงกำร
และกจิกรรมด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตำมที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

ขออนุมัติ
โครงกำร 

ท ำบันทกึขอ้ควำมแจ้ง ผอ.ส ำนกังำน 

ด ำเนนิโครงกำรตำมแผน 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

5 หัวหน้ำงำน
กิจกำรพิเศษ 

 -ประชุมเพื่อปรึกษำ หำรือ/
รูปแบบกำรด ำเนินโครงกำร 
 

1 วัน เอกสำรกำร
ประชุม 
 

6 ผอ.ส ำนักงำน  -ติดตำมกำรด ำเนินงำน ปัญหำ 
อุปสรรค เพื่อหำแนวทำงแก้ไข 
 

1 วัน เอกสำรกำร
สรุปผล 

   -ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชำสมัพันธ์โครงกำร/
กิจกรรม 
 
 
 
 

ก่อน/หลัง 
ตำม

ระยะเวลำ
ของกำรจัด

งำน 

กำร
ประชำสมัพัน
ธ์/เว็ป/
เฟสบุ๊ค/ปำ้ย
ไฟ/เสียงตำม
สำย 

      

ก ำกับติดตำมตัวชีว้ัด/ กำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลและรำยงำนตอ่มหำวทิยำลัย
ฯ 

เผยแพร่และประชำสัมพันธ์
โครงกำร/ 

กิจกรรมทีแ่ล้วเสรจ็ 

1 

สิน้สดุ 


