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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษานี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเริ่ม ตั้ งแต่ ขั้ น ตอนการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ การประกาศข่าวสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา การถ่ายรูป
กิจกรรม การออกบูธ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ การตอบคาถามเบื้องต้น ผู้มาติดต่อ และการประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ ให้สามารถนากระบวนการประชาสัมพันธ์ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการกระบวนการประชาสัมพันธ์
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มื อ การปฏิ บั ติ งานนี้ ค รอบคลุ มขั้ น ตอนการรับ สมั ครนั กศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเริ่ม ตั้ งแต่ ขั้ น ตอนการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ การประกาศข่าวสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา การถ่ายรูปกิจกรรม การ
ออกบูธ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ และการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือโครงการสาคัญของหน่วยงานซึ่งข้อมูลในการจัดทาข่าวได้มาจากเอกสารงาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การแถลงข่าว
ข้อร้องเรียนของประชาชน และสื่อมวลชน
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การนาข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้น เผยแพร่สู่ สาธารณชนโดยตรงผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น ผ่านสื่อมวลชน ผ่านทางช่องทางการสื่ อสารต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ
จดหมายข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร จอ LED โทรสาร เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย
ไลน์ เฟสบุ๊ค

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับคณะ
(คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
(2) อาจารย์/บุคลากร
(3) เจ้าหน้าที่

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
2. กากับติดตามการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1. มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
2. มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ออกบูธรับนักศึกษา
1. รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรวมทัง้ ข่าวสาร
อื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
3. จัดทาปฏิทนิ การปฏิบตั ิงาน เสนอโครงการ และรายงานการ
ปฏิบัติงานตามลาดับขัน้

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

1

2

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : ฝ่ายงานภายในหน่วยงาน

ส่งข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับบริการ : บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คู่ความร่วมมือ : หลักสูตร/อาจารย์/บุคลากร

แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่

ความต้องการ

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-

6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้เรียน/ผู้รับ
ผู้มีส่วนได้/
บริการ
ส่วนเสีย

ผู้ส่งมอบ

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย







คู่ความ
ร่วมมือ

กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ



-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ(Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)
ไม่มี

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม่)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

2

3

1. การวางแผนประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

กิจกรรมหลัก ...การวางแผนประชาสัมพันธ์ ....

FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

ขั ้นตอน

1.

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

เขียนแผนประชาสัมพันธ์

การตัดสิน จ

WI-xx-yy

อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน....6......... ชั่วโมง..............นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

เวลา
ผู้ที่เกีย่ วข้อง

นาที

ชม.

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

วัน

1

เขียน น ระ าสัมพันธ์

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

แผนประชาสัมพันธ์

สายงานยอนกลั

จุดควบคุม (control item)

ความครอบคลุมของแผน

สายงาน

ตัวชี้วดั (kpi)

ตามตัวชี ้วัดของแผน
ประชาสัมพันธ์

NO

2.

การสอ่ สาร

พิจาร า
สั่งการ

ละกลั

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 แผน
ประชาสัมพันธ์

1

YES

1
3.

ทาคาสัง่ แต่งตั ้งคณะดาเนินงาน

คาสั่งแต่งตั ้งคณะดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
4.

4

จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

แผนประชาสัมพันธ์

ตามตัวชี ้วัดของแผน
ประชาสัมพันธ์

ร้ อยละ 100 แผน
ประชาสัมพันธ์

4

2. การประกาศข่าวสาร
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

ขั ้นตอน

1.

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

รับแจ้ งข่าวสารจากสานักงานคณะหรือ
สาขาวิชา

การตัดสิน จ

อร์ม

กิจกรรมหลัก ...การประกาศข่าวสาร ....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......10.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอ ิ ัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

สานักงานคณะ/สาขาวิชา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ธุรการคณะ

เวลา
คณบดี

นาที

10

ออกเลข
เอกสาร

จงขา สาร

ผ่านผู้บริหารเพื่ออนุมตั ิ

รั เร่ อง

ชม.

วัน

สายงานยอนกลั

เอกสารที่เกีย่ วข้อง จุดควบคุม (control
(รหัส)
item)

ข้ อมูลข่าว

สายงาน

ละกลั

ตัวชี้วดั (kpi)

ข้ อมูลข่าว

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

พิจาร า
สั่งการ

15

YES

3.

แจ้ งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ
e-office

4.

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แจ้ ง

15
30

ติดขา สารที่ อร์ ด
ตามจดตาง

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

ในระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรวดเร็ วใน
การประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่
ติดตามบอร์ ด

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 ข้ อมูลข่าว

เอกสารการอนุมตั ิ

NO

2.

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

ไม่เกิ น 1 วัน

5

3. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

กิจกรรมหลัก ...การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ....

FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

ขั ้นตอน
1.

การตัดสิน จ

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

2.

ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา

3.

รวบรวมตรวจสอบความถูกต้ องของ

ธุรการคณะ
ออกเลข
เอกสาร

จงขา สาร

รั เร่ อง

4.

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

5.

ดาเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ
e -office

6.

ส่งข่าวไปอนุมตั ิต่อประชาสัมพันธ์
กองกลาง

NO

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ร ร มขอมลขา สาร

ข่าวสาร

Work Intrucion

สานักงานคณะ/สาขาวิชา

รับแจ้ งข่าวสารจากสานักงานคณะหรือ
สาขาวิชา

QM-xx-yy

WI-xx-yy

อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......55.......นาที

เวลา
คณบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองกลาง

นาที

10

ชม.

วัน

สายงานยอนกลั

เอกสารที่เกีย่ วข้อง
(รหัส)

จุดควบคุม (control
item)

ข้ อมูลข่าว

สายงาน

ละกลั

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ข้ อมูลข่าว

ร้ อยละ 100 ข้ อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ลง

ร้ อยละ 100 ข่าว

NO

พิจาร า
สั่งการ

10

เอกสารการอนุมตั ิ

30

ความถูกต้ องของ

YES

ข้ อมูลข่าว

ตร จสอ
YES

30

เขียนขา ระ าสัมพันธ์
ดาเนินการลงขา สารของ
นระ e -office

NO

ะ

30

ตร จสอ
อนมัติ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

e-office

ความถูกต้ องของ
ข้ อมูลข่าว

YES

ดาเนินการ ระ าสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ลง

5

ผลลัพธ์

e-office
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4. การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก ....

FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

การ ิ ัตงิ านทั่

ขั ้นตอน

กิจกรรมรอง

1.

รับข้ อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ ายวิชาการ

การตัดสิน จ

QM-xx-yy

WI-xx-yy

อร์ม

Work Intrucion

ฝ่ายวิชาการ

คณะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ลัก

สายงานยอนกลั

จุดควบคุม (control item)

สายงาน

ละกลั

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

10

จงขอมลรั นัก ก า

ทรา ขอมล

การสอ่ สาร

เวลา

นาข้ อมูลขึ ้นระบบ e-office และเว็บไซต์
2.

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.............. ชั่วโมง.......40.......นาที

e-

30

office

ข้ อมูลการรั บนักศึกษา

ความถูกต้ องของข้ อมูล

การประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา

ร้ อยละ 100 การ
ประชาสัมพันธ์
รั บนักศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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5. การถ่ายรูปกิจกรรม
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

1.

รับแจ้ งปฏิทินกิจกรรม

2.

ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมทีไ่ ด้ รบั แจ้ ง

3.

นารูปทีถ่ า่ ยลงเครื่ องคอมพิวเตอร์

การตัดสิน จ

อร์ม

กิจกรรมหลัก ..การถ่ายรูปกิจกรรม ....
WI-xx-yy

QM-xx-yy

Work Intrucion

มอ ิ ัตงิ าน

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............... ชั่วโมง.......50.......นาที
i.j.k
จดเ ่อม ยง

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ผู้บริหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เวลา
นาที

ชม.
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จง ิทินกิ จกรรม

การสอ่ สาร

วัน

สายงาน ลัก

สายงานยอนกลั

สายงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

ละกลั

เป้าหมาย

มายเลขดั นี

ผลลัพธ์

ปฏิทนิ กิ จกรรม

30

นารูปลงเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานต่อไป

10

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

รู ปถ่าย

ร้ อยละ 100 รู ปถ่าย
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6. การออกบูธ
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

อร์ม

กิจกรรมหลัก ...การออกบูธ ....
WI-xx-yy

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน....1......... ชั่วโมง..............นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

เวลา
ผู้ที่เกีย่ วข้อง

นาที

ชม.

วัน

NO

1.

เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจากผู้บริหาร

เขียน รงการ
ทา นั ทกขออนมัติ/ทา าสั่ง ตงตั ้ง

พิจาร า
สั่งการ

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานยอนกลั

จุดควบคุม (control item)

เอกสารโครงการ

4

สายงาน

ละกลั

ตัวชี้วดั (kpi)

ตัวโครงการ

บันทึกข้ อความ

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 โครงการการ
ดาเนินงาน

คาสั่งแต่งตั ้ง

YES

2.

ประสานงานข้ อมูลผู้เกีย่ วข้ องในการ

4

ดาเนินงาน

3.

ดาเนินงานออกบูธประชาสัมพันธ์ คณะ

1

ตามแผนทีว่ างไว้
4.

เอกสารการประชุม

1

สร ลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

เอกสารสรุ ปผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานได้ ตามเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้

ความสาเร็ จในการออกบูธ

ร้ อยละ 100 บูธที่จดั แสดง
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7. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง .....5.......วัน....4......... ชั่วโมง..............นาที

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การสอ่ สาร

เวลา
ผู้บริหาร

นาที

ชม.

วัน

NO

1.

เขียน รงการ
ทา นั ทกขออนมัติ

เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจากผู้บริหาร

พิจาร า
สั่งการ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ลัก

สายงานยอนกลั

จุดควบคุม (control item)

เอกสารโครงการ

4

สายงาน

ตัวชี้วดั (kpi)

ตัวโครงการ

บันทึกข้ อความ

ละกลั

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 โครงการการ
ดาเนินงาน

YES

2.

3.

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่

1

ออกแบบลงสื่อที่ต้องการ เช่น แผ่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ล

1

ตรวจสอบความถูกต้อง

1
1
1

เ ย พรขอมล

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

ข้ อมูลที่ต้องการเผยแพร่

ความถูกต้ องของข้ อมูล

สื่อที่ดาเนินการจัดทา

ความถูกต้ องของข้ อมูล

สื่อประชาสัมพันธ์

ร้ อยละ 100 สื่อ
ประชาสัมพันธ์
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8. การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

1.

รับข้ อมูลผู้มาติดต่อ

2.

ตอบคาถามเบื ้องต้ นผู้มาติดต่อ

3.

ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

การตัดสิน จ

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

กิจกรรมหลัก ...การตอบคาถามเบือ้ งต้นผูม้ าติดต่อ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายที่เกีย่ วข้อง

เวลา
นาที

ชม.

5

ติดตอสอ าม

การสอ่ สาร

วัน

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานยอนกลั

จุดควบคุม (control item)

ข้ อมูลความต้ องการ

สายงาน

ตัวชี้วดั (kpi)

ละกลั

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ข้ อมูลความต้ องการ

ตอ า ามเ ้องตน

10

5

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

ข้ อมูลในการตอบ

ความถูกต้ องของข้ อมูล

การตอบคาถามเบื ้องต้ น

ร้ อยละ 100 คาตอบ
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9. การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

้ ด
เริ่มตน สินส

ขั ้นตอน

1.

การ ิ ัตงิ านทั่

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

QM-xx-yy

WI-xx-yy

FM-xx-yy

Work Intrucion

อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ....

i.j.k

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับแจ้ งข่าวสาร ข้ อมูลต่างๆจาก

สานักงานคณะ/สาขาวิชา

จงขา สาร/ขอมลตาง

สานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายใน

การสอ่ สาร

จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

เวลา
นาที

ชม.
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วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

ข้ อมูลหรื อข่าวสาร

สายงาน ลัก

สายงาน

สายงานยอนกลั

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้ องของข้ อมูลหรื อ

ตัวชี้วดั (kpi)

ละกลั

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ข้ อมูลข่าวสาร

ร้ อยละ 100

ข้ อมูลข่าวสาร

ความถูกต้ องของข้ อมูลที่

ร้ อยละ 100

ข้ อมูล

ข่าวสาร

คณะ ทีต่ ้ องการประชาสัมพันธ์
ร ร มขอมลขา สาร

2.

ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล /

NO

รูปภาพกิจกรรม

ความถูกต้ องของข้ อมูลหรื อ

1

ตร จสอ

ข่าวสาร

YES

3.

ดาเนินการลงข้ อมูลหรือข่าว
ประชาสัมพันธ์ บนเว็ปไซด์ของคณะ

ทรา ขอมล

ดาเนินการลงขอมล รอขา
ระ าสัมพันธ์

30

ข้ อมูลหรื อข่าวประชาสัมพันธ์
บนเว็ปไซด์ของคณะ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์
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7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
กระบวนการรับนักศึกษา
คาจากัดความ ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือโครงการสาคัญของหน่วยงานซึ่งข้อมูลใน
การจัดทาข่าวได้มาจากเอกสารงาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การแถลงข่าว ข้อร้องเรียนของประชาชน และสื่อมวลชน
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การวางแผนประชาสัมพันธ์

ส.ค.-ก.ย.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การประกาศข่าวสาร
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา
การถ่ายรูปกิจกรรม
การออกบูธ
การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ต.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ก.ย.
ก.ค.-ส.ค.
ต.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ก.ย.
ธ.ค.-ก.พ.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ต.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ก.ย.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- แผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- ข้อมูล ข่าวสาร
- แผ่นพับ
- ป้าย
-

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่มี

7.4 เอกสารอ้างอิง
ไม่มี

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครนักศึกษานั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของกระบวนการดังนี้
กิจกรรม
1. กาหนดผู้รบั ผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของกระบวนการ
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงาน

ผู้กากับ
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

มีนาคม, กันยายน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

ตุลาคมของปีถัดไป

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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15

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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16

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาและเห็นชอบ
กับกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะ บัณฑิต
วิทยาลัย
โดยยินยอมให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะบัณฑิตวิทยาลัย นากระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มาใช้ใน
หน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
(นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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17

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
2. อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
3. นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ
4. นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการรับนักศึกษา
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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