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ค ำน ำ 
 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้อธิบายการปฏิบัติงาน ทราบถึงข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีเส้นทางการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจบการท างาน รวมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานที่มีความขั้นตอนและกระบวนการที่หลากหลาย และเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  อีกท้ังเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ อีกท้ังไว้
ใช้อ้างอิงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนสื่อสารองค์กรประกอบด้วยโครงสร้างงาน 4 งานหลัก คือ งานบริหารงานทั่วไปและ
ธุรการ   งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์   งานผลิตสื่อและสารสนเทศ    และงานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล  ทั้งนี้ 
ส่วนสื่อสารองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้/เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อัน
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามภารกิจของส่วน
สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป  

 

 

               ส่วนสื่อสารองค์กร 
             ผู้จัดท า 
               29  เมษายน 2565 
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1.บทน ำ  

 

วิสัยทัศน์ 

“เสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่ระดับสากล” 

 
นโยบำยกำรสื่อสำรองค์กร 

เน้นการสื่อสารเชิงรุก 
โดยใช้ Social Media และสื่อสมัยใหม่ 

เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักในระดับชาติและนานาชาติ 

 
กลยุทธ์กำรสื่อสำร 

ใช้การสื่อสารเป็นกระบวนการและเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ใช้สื่อแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่าน Social Media (Facebook, Twitter, Youtube, Line และ 
Instagram) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Walailak Channel (สื่อ
โทรทัศน์ออนเน็ตของมหาวิทยาลัย) รวมทั้ง Conventional Media (สื่อมวลชน) 
สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อเฉพาะกิจ เป็นต้น 

2. สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมภายในเพื่อให้ท าหน้าที่เป็นสื่อบุคคลการสื่อสารกับประชาคม
ภายนอก 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนใน
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคใต้ 
สื่อมวลชน และชุมชนท้องถิ่น 
ในการด าเนินการกิจกรรมต่าง 
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ภำรกิจ 

ส่วนสื่อสารองค์กร ด าเนินภารกิจเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและ
ผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จัก รับรู้ และมีภาพลักษณ์ที่
ดี เกิดความเชื่อถือจากสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ ความศรัทธา ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนส ารวจความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การน ามาพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่บุคคลและหน่วยงานภายนอก ให้เป็นที่รู้จัก เข้าใจและมี
ภาพลักษณ์ เกิดความเชื่อถือจากสังคมภายนนอกมหาวิทยาลัย 

2. เสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยต่อบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้
เกิดความเข้าใจ  ความรัก  ความศรัทธา  ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อหน่วยงานของตนเอง 

3. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม  และผลงานของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชน และช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ อันจะน ามาซึ่งความสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
และท าให้ประชาชนรู้สึกมีสิทธิ์มีส่วนในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

5. แก้ไขปัญหาและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึนในบางโอกาส  อันอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงถึง 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้จริง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่มุ่งไปสู่การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ 
และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าาหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน มี 
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้มาปฏิบัติงานใหม่ และใช้ 
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกรประจ าปี รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคคล 
ภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอรับการบริการ/ 
ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงข้ันตอนและการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ส่วนสื่อสารองค์กรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการ ปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร 
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บทที่ 2  โครงสร้ำงหน่วยงำน 

ส่วนสื่อสารองค์กรเป็นส่วนงานทีอ่ยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานลักษณะ                             
“รวมบริการ ประสานภารกิจ ” ที่สอดคล้องกับกับนโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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บทที่ 3   หมำยเลขเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนของส่วนสื่อสำรองค์กรประกอบด้วยโครงสร้ำงงำน 4 งำนหลัก ดังนี้ 

ที ่ งำน หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ 

1 งำนบริหำรงำนทั่วไปและธุรกำร 
 

  DCC -  001 การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี นางสาวมนฤทัย    อินทร์แก้ว 
นางเจนจิรา        พุมดวง 

  DCC -  002 การจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ประจ าปี 

นางสาวมนฤทัย    อินทร์แก้ว 
นางเจนจิรา     พุมดวง 

  DCC -  003 การรายงานผลการด าเนินงานระบบ  
WU E-Report 

นางสาวมนฤทัย   อินทร์แก้ว 

  DCC -  004 การลงทะเบียนรับเอกสาร  DOMs 
 

นางเจนจิรา  พุมดวง 

  DCC -  005 การลงทะเบียนส่งหนังสือ 
 

นางเจนจิรา  พุมดวง 

2. งำนต้อนรับและสื่อสำรภำพลักษณ์ 
 

  DCC -  006 การจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ นางสุภาณี  เพชรานันท์ 
  DCC -  007 จัดการต้อนรับ-น าชมผู้เยี่ยมชมกิจการ

มหาวิทยาลัย 
นางสุภาณี   เพชรานันท์ 

  DCC -  008 การจัดท าปฎิทินกิจกรรม / ข่าวรายวัน 
 

นางสาวอุดรรัตน์  ธรรมดา 

  DCC -  009 การตรวจสอบข่าว  Clipping News 
 

นางสาวอุดรรัตน์  ธรรมดา 

  DCC -  010 งานร่วมรายการวิทยุ (รายการสด) 
 

นางสาวอุดรรัตน์  ธรรมดา   

  DCC -  011 งานรายการวิทยุ (โฟนอิน) 
 

นางสาวอุดรรัตน์  ธรรมดา  

  DCC -  012 การจัดแสดงจัดนิทรรศการ 
 

นางสาวอุดรรัตน์  ธรรมดา 

  DCC -  013 งานรับโทรศัพท์ส่วนกลาง (Operator ) 
 

นางสาวจริยา  สุขชื่น 

3 งำนข่ำวและกำรสื่อสำรดิจิทัล 
 

  DCC -  014 ข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าว เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ (Press  Release) 

นายธีรพงศ์   หนูปลอด 

  DCC - 015 การเชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์   
และท าข่าว 

นางสาวชลธิชา   ปานแก้ว 
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  DCC -  016 การเผยแพร่ข่าวทางระบบส่งข่าว 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นายบรรพต  ใบมิเด็น 

  DCC -  017 งานออกแบบเบนเนอร์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อดิจิทัล 

นายบรรพต  ใบมิเด็น 

4. งำนผลิตสื่อและสำรสนเทศ 
 

  DCC -  018 ผลิตรายการ Talk with the President นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  019 ผลิตรายการ Walailak Moving 
Forward  (LIVE) 

นายกรกช    บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  020 
 

ผลิตรายการ @Walailak 
 

นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  021 ผลิตรายการ Where U R นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  022 ผลิตรายการ WOW Walailak นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  023 ผลิตรายการ Walailak Research & 
Innovation 

นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  024 ผลิตรายการ Walailak Podcast นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  025 ผลิตสปอตโทรทัศน์ นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  026 การถ่ายทอดสด (LIVE) นายกรกช   บุญอมร 
ทีมงานผลิตสื่อและสารสนเทศ    

  DCC -  027 การผลิตสื่อวิดีทัศน์ 
 

นายโกศล    ช่วยอุปการ 

  DCC -  028 การผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

นายนฤเบศร   สุวรรรส 

  DCC -  029 งานออกแบบ แบนเนอร์ ตัดต่อ
คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชัน 
Walailak Channel  

นายนฤเบศร   สุวรรรส 

  DCC -  030 การจัดการ Footage 
 

นายจักรกฤษณ์  สงด า 
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บทที่ 4  ภำระงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละงำน 

 

งำนบริหำรงำนทั่วไปและธุรกำร ส่วนสื่อสำรองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ 2 คน :  นำงสำวมนฤทัย  อินทร์แก้ว และนำงเจนจิรำ  พุมดวง 

************************ 

ภำระงำนหลัก : นำงสำวมนฤทัย  อินทร์แก้ว  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

1. งำนแผนงำนและงบประมำณ 
1.1 งานแผนงานของส่วนสื่อสารองค์กร ตามนโยบาย OKRs                                                        

ะมาณจัดท าค าของบปร  SAP 
1.2 ร่วมการก าหนดงบประมาณของส่วนสื่อสารองค์กรประจ าปีงบประมาณ 
1.3 ร่วมการก าหนดแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนสื่อสารองค์กร  
1.4.ร่วมงานวางแผนพัฒนางาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 

  1.5 งานปรับปรุงและพัฒนางานแผนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
               ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรค 

1.6 ร่วมการก าหนดขอบเขตภาระงาน ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  
1.7 งานประเมินผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของส่วนสื่อสารองค์กร 
1.8 งานจัดท าแผนเพ่ือประกอบการของบประมาณของหน่วยงาน ประจ าปี   
1.9 งานติดตามรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
1.10 การรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน และ  OKRs ประจ าไตรมาส 
1-4 / 6เดือนและสิ้นปีงบประมาณ         
1.11 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.12 งานรายงานผลควบคุมภายใน 
1.13 การรายงานบริหารความเสี่ยง 
1.14 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
1.15 การายงานการประเมินตามตัวชี้วัด/ประกันคุณภาพการศึกษา และข้อมูล QA 
1.16  ควบคุมดูแลข้อมูลรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานทุกเดือน  
1.17 บันทึกผลความคืบหน้าการด าเนินงานตัวชี้วัด OSS.wu.ac.th   
1.18 บันทึกรายการตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐาน 
1.19 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ OSS.wu.ac.th 
1.20 ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ การโอน การคืน การขอเพ่ิม และเปลี่ยนงบประมาณในระบบ SAP 
1.21 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน  ไตรมาส ครึ่งปี และสิ้นไตรมาส 
 
 

- 
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2. งำนบุคลำกร 

2.1 การบริหารจัดการงานบุคคล การประเมินผลการด าเนินงานรอบปีงบประมาณ  
ประเมินพนักงานครบ 6 เดือน  

2.2  รายงานการไม่มาปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอรองฯ ในก ากับอนุมัติ ผ่านระบบ DOMS 
2.3  บันทึกข้อมูล วันลาทดแทน ตรวจสอบการขออนุมัติท างานล่วงเวลาของพนักงานในหน่วยงาน 
2.4 ด าเนินการ ประสานงานการรับสมัคร พนักงานในหน่วยงาน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

3. งำนรับ-ส่งหนังสือ งำนสำรบรรณหน่วยงำน 

3.1 งานสารบรรณและธุรการ ระบบ DOMS   Admin  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
3.2 รับ-ส่งหนังสือ เอกสาร ประกาศ ค าสั่ง   ให้ค าแนะน าการใช้ระบบ DOMS 
3.3 ตรวจ กลั่นกรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับก่อนน าเสนอและส่งออก  
3.4 จัดท าหนังสือภายใน /นอก   จัดท าประกาศ  ค าสั่ง ข้อมูลต่าง ๆ 
3.5 ประสานงานการประชุม จองห้องประชุมต่างๆ  
 

4. งำนเลขำนุกำร 

4.1 สำรงำนน ำเสนอเอก รับเรื่องเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณา
กลั่นกรองความถูกต้อง  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ ก่อนน าเสนอผู้บริหาร  ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภายหลังผู้บริหารพิจารณาแล้วจะบันทึกงานส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจึงส่ง
เรื่องด าเนินการต่อไป 
4.2 ดหมำยงำนประสำนกำรนั  จัดท าตารางนัดหมาย การประชุม  อบรม สัมมนา  ประสานการท างานร่วมกัน
ระหว่างทีมงาน  หรือหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ความสะดวก และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
4.3 งำนด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรเร่งด่วน เพ่ือน าเรียนผู้บริหาร  หรือเม่ือได้รับการร้องขอ ด าเนินการทันตาม
ก าหนด  
4.4 งำนติดต่อประสำนงำน ด าเนินการติดต่อประสานงานบุคคล และหน่วยงานภายในภายนอก องค์กรด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น  โทรศัพท์  ข้อความภาพหรือเสียง  ผ่านไลน์/เฟชบุ๊ค  พร้อมรับ-ส่งโทรสาร E-mailให้กับ
หน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่าง ๆ  
4.5 งำนสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริหำร ช่วยการต้อนรับและรับรองแขกผู้บริหาร รวมถึงบผู้
มาติดต่องานหรือมาประชุม หรือสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในโอกาสส าคัญ ๆ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 
4.6 งำนร่ำงโต้ตอบหนังสือที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำง  จัดท าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอก
พ้ืนที่  จัดท าบันทึกภายใน  ประกาศ  และค าสั่ง 
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งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ เอกสารเลขที่  DCC-001 

 จ านวนหน้า  1 ใน 3 หน้า 

  การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม. 2565 

แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้พนักงานในหน่วยงาน ได้มีความรู้ มีความเข้าใจสามารถน าไปใช้ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
1.2 เพ่ือทราบถึงกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของส่วนสื่อสารองค์กร สามารถน าไปใช้ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

2. ขอบเขต 
2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี       
 

3.  ค ำนิยำม 
3.1 หัวหน้าส่วนฯ    หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.2 จนท.     หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.3 พนง.ธุรการ   หมายถึง  พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.4 บุคลากร   หมายถึง  หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ  
                                           ส่วนสื่อสารองค์กร 

  4. เอกสำรอ้ำงอิง 

 4.1 ผลการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 4.2 แผนงานและแผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กรประจ าปี 
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5.ขั้นตอนกำรท ำงำน  

การจัดท าของบประมาณ  ใช้เวลาประมาณรวม 300 นาที (5 ชม. 20  นาที) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1 จนท. รับนโยบาย/แผนปฏิบัติการจากส่วนแผนงานฯ น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท างบประมาณของหน่วยงาน (5 นาที) 

5.2 บุคลากร บุคลากรร่วมประชุม วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือทบทวนผลการ
ปฎิบัติงานของปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบัน เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน ( 180 นาที) 

5.3 จนท. 
บันทึกข้อมูลแผนค าของบประมาณและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ใน template ได้แก่ 
- แผนค าของบประมาณ 
- ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบกิจกรรม  (60 นาที) 

5.4 หัวหน้าส่วนฯ จัดท าเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ 
พิจารณา และปรับแก้ไขตามข้อสังเกต  หากเห็นชอบจัดส่งเสนอให้
รองอธิการบดีในก ากับฯ ทราบ พิจารณา  อีกครั้ง และแก้ไขตาม
ข้อสังเกตหากมี   (5 นาที) 

5.5 จนท. จัดส่ง  template  ไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ (5 นาที) 

5.6 จนท. หน่วยงานรับหนังสือจากส่วนแผนงานฯ อัพโหลด template  แผน
ค าของบประมาณและแผนตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานที่ได้ทบทวนปรับ
เกลี่ยงบประมาณ (เวอร์ชั่น 1)   (5 นาที) 

5.7 จนท. อัพโหลด template (ฉบับสมบูรณ์) แผนค าของบประมาณ ประชุม
หน่วยงานเพื่อแจ้งทราบงบประมาณ บุคลากรในหน่วยงานทราบ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรค (60  นาที) 

5.8 จนท. หน่วยงานด าเนินงานตามแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตลอดปีงบประมาณ 

5.9 จนท. จัดเก็บ 
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เริ่มต้น

รับหนังสือจากระบบ DOMS
                

อัพโหลด  template /ประชุม
        

บันทึกข้อมูล

แก้ไข

จัดส่ง template

ไม่ผ่าน
เสนอพิจารณา

รับหนังสือจากระบบ DOMS

5.1

   จัดท ำ     งบประมำณ        

ด า    การ า    

จัด ก  

จ การ  า า 

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

5.6

5.8

5.9

จนท.

บุคลากร

หัวหน้าส่วนฯ

จนท.

จนท.

จนท.

   .

จนท.

ผ่าน

อัพโหลด template /ประชุม
        

จนท.
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งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ เอกสารเลขที่  DCC - 002 
 จ านวนหน้า  1 ใน 3 หน้า 

    กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 

แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือด าเนินการกิจกรรม/โครงการให้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
1.2 เพ่ือให้การติดตามงานและประเมินผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฎิบัติการเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
1.3 เพ่ือให้หน่วยงานรายงานตัวชี้วัดพ้ืนฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระบบ  oss.wu.ac.th เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การยุทธศาสตร์ประจ าปี 
 
 2. ขอบเขต 
      2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์และ   
           ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
 3. ค ำนิยำม 
      3.1 สสอ.  หมายถึง ส่วนสื่อสารองค์กร  

     3.2 หัวหน้าส่วนฯ หมายถึง หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร    
     3.3 จนท.    หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 

     3.4 บุคลากร           หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร           
      
 4. เอกสำรอ้ำงอิง 
      4.1 รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของส่วนสื่อสารองค์กร 
               4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กรในปีที่ผ่านมา 
               4.3 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี  ใช้เวลารวม 220 นาที  (3 ชม. 40 นาที )  

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ                       กำรด ำเนินงำน 

5.1 บุคลากร รับนโยบายแผนปฎิบัติการเชิงยุทธฺศาสตร์ประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัย น าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิดชอบประสานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(5 นาที) 

5.2 บุคลากร ประชุมบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กรเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
พิจารณา/ก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ประจ าปี (120 นาที) 

5.3 จนท. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภายใน/ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา  และจัดท า (ร่าง) แผนงานและ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ที่ผ่านการอนุมัติแล้วลงใน  Sheet 
เสนอผู้บังคับบัญชา (30 นาที) 

5.4 หัวหน้าส่วนฯ ทราบ พิจารณา (ร่าง) ที่น าเสนอกรณ ี(ไม่ผ่าน) จะต้อง
ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ( 5 นาที) 

5.5 จนท. (ผ่าน) จัดท าเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นตอน (5 นาที) 

5.6 จนท. น าส่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง  (5 
นาที) 

5.7 จนท.  อัพโหลด  Sheet  ฉบับสมบูรณ์ แจ้งทราบบุคลากรใน
หน่วยงานทราบ ( 10 นาที) 

5.8 จนท. น าเข้าระบบ  WU-MIS  (SAP)  (20 นาที) 

5.9 จนท. หน่วยงาน อัพโหลด  Sheet  กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน
หน่วยงานหน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตร์ประจ าปี  ตลอดปีงบประมาณ (20 นาที) 

5.10 จนท.. จัดเก็บ  



15 
 

เริ่มต้น

รับนโยบาย/แผนปฎิบัติการ

บันทึกข้อมูลใน  Sheet

แก้ไข

ร่วมประชุม วิเคราะห์ข้อมูล

น าเสนอส่วนแผนงานฯ

ไม่ผ่าน
เสนอพิจารณา

อัพโหลด Template ฉบับสมบูรณ์

น าเข้าระบบ  WU-MIS  (SAP)

อัพโหลด กิจกรรม/แผนการ
ด าเนินงานหน่วยงาน

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์

5.1

ด าเนินการตามแผน

จัด ก  

จบการท างาน

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.9

5.8

บุคลากร

บุคลากร

หัวหน้าส่วนฯ

จนท.

ผ่าน
จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

5.10 จนท.
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งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ เอกสารเลขที่  DCC - 003 

 จ านวนหน้า  1 ใน 3 หน้า 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบ 
WU E-Report 

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2565 

แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดท ารายงาน  จัดท าตัวชี้วัด  ภารกิจพ้ืนฐาน  บันทึกกิจกรรม/แผนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานประจ าไตรมาสและประจ าปี 
2. เพ่ือติดตามตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ และ
รายงานผลตัวชี้วัด 
 

2. ขอบเขต 
2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานระบบ  WU  E-Report ประจ าปี 
 

3. ค ำนิยำม 
รองอธิการบดี   หมายถึง  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนสื่อสารองค์กร 
หน.ส่วนฯ     หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
จนท.               หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนสื่อสารองค์กร 
จนท.               หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
บุคลากร  หมายถึง หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการส่วนสื่อสารองค์กร 
 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
- แผนงาน/แผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนสื่อสารองค์กร 
- รายงานผลตัวชี้วัดผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ส่วนสื่อสารองค์กร 
- เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
        การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานระบบ WU E-Report   ใช้เวลารวม 220 นาที  (3 ชม. 40 นาที)       
 

ขั้นตอนที่ 
ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

 

5.1  จนท รับหนังสือจากส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ น าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ   
( 5 นาที(  

5.2  จนท. บันทึกโครงการ/กิจกรรม ที่อนุมัติแล้ว  ( 30 นาที ) 

5.3  จนท. บันทึกแผนปฎิบัติการประจ าปี ในระบบ (SAP) ( 30 นาที(  

- ชื่อกิจกรรม/โครงการ  - รับผิดชอบหลัก 

โดยระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลักต่าง ๆ ตามล าดับ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่แผน/งบประมาณหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ส่วน
แผนงานและยุทธศาสตร์ 

5.4  หัวหน้าส่วนฯ ติดตามตรวจสอบและพิจารณารับทราบผลการบันทึกผลการด าเนินงานของ
กิจกรรม/แผนการด าเนินงานของหน่วยงาน  ( 5 นาที(  

     -     กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ภารกิจพ้ืนฐาน  ตัวชีว้ัดแผนยุทธศาสตร์ 

5.5  จนท. รายงานความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐาน แผน
ยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ  ( 60 นาที (  

5.6  จนท. ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึง
ข้อมูลตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิตที่เกิดขึ้น หลังจากการด าเนินการกิจกรรม/
โครงการ แต่ละไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ ( 30 นาที(  

5.7  จนท. บันทึกรายงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี ( 30 นาที(  

-รายงานสรุปผลตัวชี้วัด  กิจกรรม/โครงการ 

-รายงานสรุปผลความคืบหน้า กิจกรรม/โครงการ  

5.8  จนท. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงาน  ( 30 นาที(  

กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด ภารกิจพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ 
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เริ่มต้น

รับหนังสือจากส่วนแผนฯ

บันทึกโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติ

บันทึกแผนปฏิบัติการประจ าปี
( SAP )

จบการท างาน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ระบบ WU E-Report

บันทึกรายงานผลการด าเนินตัวช้ีวัด
และภารกิจพื้นฐานประจ าปี

ติดตามผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์
และผลตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน

รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/
โครงการ

ติดตามตรวจสอบรายงาน
ผลการด าเนินงาน
-กิจกรรม/โครงการ

    -ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน
        -ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์

5.1

5.2

5.3

   .

   .

   .

            .

   .

   .

   .

   .

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

แจ้งหัวหน้าส่วนฯ 
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ภำระงำนหลัก : นำงเจนจิรำ  พุมดวง  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

1. งำนสำรบรรณ /เอกสำร งำน DOMS   

1. หนังสือทั้งภายในและภายนอกของส่วนฯ ส านาเหนังสือ เอกสารข่าว จัดส่งเอกสารทางส่ง เอกสาร -งานรับ
ไปรษณีย์และส่งโทรสาร ตลอดจนประสานงานเอกสาร  หนังสือต่าง ๆ กรณีหนังสือมีปัญหา 

2. งานเวียนแจ้งเรื่องต่าง ๆ ประสานการรับ-ส่งเอกสาร หนังสือ ทั้งภายใน และภายนอกส่วนฯ 
3. หนังสือต่าง ๆ  ร่าง  โต้ตอบหนังสือ การเสนอแฟ้ม  การติดตามงาน งานบริหารจัดการด้านเอกสาร  
4. งานลงทะเบียนบันทึกข้อมูล พร้อมแสกนเก็บหนังสือ  เอกสาร  และน าจ่าย 
5. กลั่นกรองความถูกต้อง-ตรวจ ของหนังสือ หรือเอกสาร 
6. วิเคราะห์หนังสือ หรือเอกสารที่เข้ามาในส่วนสื่อสารองค์กร เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อผ่านระบบ 

DOMS  ไปยังเจ้าของเรื่อง และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
7. บันทึกจัดเก็บ สแกนผ่านระบบ จัดหมวดหมู่เอกสาร หนังสือ เข้าแฟ้ม และบริการค้นหาเอกสารข้อมูล 
8. ให้บริการค าปรึกษาด้านระบบสารบรรณท่ัวไป และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนสื่อสารองค์กร 

2. งำนกำรเงินหน่วยงำน  
1. ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหน่วยงาน 
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปี  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้จ่ายเงินเบื้องต้นแต่ละครั้ง 
4. งานพัสดุ และครุภัณฑ์  ระบบ  SAP  
5. อ านวยความสะดวกด้านการแจ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
6. อนุมัติพัสดุการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
7. งานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าใบ PR  ขอซื้อ ขอจ้าง ด้วยระบบ SAP 

3. งำนกำรประชุม  
1. งานประชุมประจ าเดือนส่วนสื่อสารองค์กร จัดท าวาระ และสรุปรายงานการประชุม 
2. เลขานุการ การประชุมชุดต่าง ๆ   
3. จองห้องประชุม ประสานผู้เข้าร่วมประชุม 

 
4. งำนพิธีกร /พิธีกำร 

1.  จัดท าสคริป 
    2.  ผู้ด าเนินการรายการต่าง ๆ 
    3.  ประสานผู้ร่วมรายการ 
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งานบริหารทั่วไปและธุรการ เอกสารเลขที่  DCC - 004  

 จ านวนหน้า  1  ใน  2  หน้า 

การส่งหนังสือระบบWU DOMS วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม. 2565 

แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือก าหนดแนวทางในการส่งหนังสือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
1.2. เพ่ือบันทึกข้อมูลในการจัดท าสถิติ และการค้นหาอ้างอิง 

 
2. ขอบเขต 

2.1. ใช้ในการส่งหนังสือจากส่วนสื่อสารองค์กรไปยังหน่วยงานภายนอก 
 

3. ค ำนิยำม 
3.1. ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (WU DOMS)   หมายถึง  ระบบรับส่ง-หนังสือของส่วนอ านวยการ 

และสารบรรณ  
3.2. หัวหน้าส่วนฯ หมายถึง   หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร  
3.3. หัวหน้างานฯ หมายถึง   างานแต่ละงานของส่วนสื่อสารองค์กหัวหน้  
3.4. จนท.  หมายถึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร  
3.5. บุคลากร หมายถึง   หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร  
3.6. Admin  หมายถึง ผู้ดูแลระบบ WU DOMS ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.7. E-Workflow หมายถึง ระบบสารสนเทศในการส่งหนังสืออัตโนมัติ 

 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 

4.1. แผนงาน/ปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
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5. ขั้นตอนกำรท ำงำน ใช้เวลำในกำรประสำนและด ำเนินงำน 30 นำที  

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1 Admin รับเอกสารจากในระบบ WU DOMS ( 1 นาที(  

5.2   

และ 5.3  

Admin 

 

ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์เอกสาร ดังนี้ ( 10 นาที(  
1 .เอกสารยังไม่ถูกต้อง ประสานเจ้าเรื่องเพ่ือด าเนินการแก้ไขและเสนอเอกสารกลับ

เข้าระบบอีกครั้ง 
2. เอกสารมีความถูกต้อง ผู้ดูแลงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ บันทึกงาน ลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย e-Signature 

3. สร้างเส้นทางการส่งหนังสือ e-Workflow ในระบบ  

5.4 Admin น าเสนอหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อพิจารณาผ่านระบบ e-Workflow ( 1 นาที(  

5.5 หัวหน้าส่วนฯ หัวหน้าหน่วยพิจารณาหากหนังสือ ( 10 นาที(  
1 .มีความถูกต้องด าเนินการลงนามอิเล็กทรอนิกส์  

2 .ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ  Admin เพ่ือให้เจ้าของหนังสือแก้ไขและน าเสนอใหม่อีกครั้ง
ตามระบบ 

5.6 Admin ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอก ผ่านระบบ e-Workflow ( 5 นาที(  

5.7 Admin ติดตามหนังสือที่ส่ง หน่วยงานภายนอกมีการลงรับและด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ 
( 3 นาที(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
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งานบริหารทั่วไปและธุรการ เอกสารเลขที่  DCC - 005  

 จ านวนหน้า  1  ใน  2  หน้า 

การลงทะเบียนรับหนังสือ  
WU DOMS 

วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 

แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 

     1.1 เพ่ือก าหนดแนวทางในการรับหนังสือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

     1.2 เพ่ือบันทึกข้อมูลในการจัดท าสถิติ และการค้นหาอ้างอิง 

 

2. ขอบเขต 

2.1 ใช้ในการรับหนังสือจากส่วนอ านวยการและสารบรรณ และจากหน่วยงานภายนอก  
 

3. ค ำนิยำม 

3.1 ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (WU DOMS)   หมายถึง  ระบบรับส่ง-หนังสือของส่วนอ านวยการ
และสารบรรณ  

3.2 หัวหน้าส่วนฯ หมายถึง   หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร  

3.3 หัวหน้างานฯ หมายถึง   หัวหน้างานแต่ละงานของส่วนสื่อสารองค์กร 

3.4 จนท.   หมายถึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร  

3.5 บุคลากร   หมายถึง   หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสาร
องค์กร  

3.6 Admin  หมายถึง  ผู้ดูแลระบบ WU DOMS ส่วนสื่อสารองค์กร 

3.6 E-WorkFlow หมายถึง  ระบบสารสนเทศในการส่งหนังสืออัตโนมัติ 

 

         4.  เอกสำรอ้ำงอิง  

          4.1  แผนงาน/แผนปฏิบตัิการของส่วนสื่อสารองค์กร 
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    5. ขั้นตอนกำรท ำงำน ใช้เวลำประสำนและด ำเนินกำร 25 นำที  

 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1  Admin 

 

จนท.ผู้ดูแลงานสารบรรณของหน่วยงานรับหนังสือจากส่วนอ านวยการและสาร
บรรณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานภายนอกในรูปแบบ
กระดาษ ( 5 นาที(  

5.2  Admin ลงทะเบียนรับหนังสือ ( 1 นาที(  

5.3  Admin  กลั่นกรองและวิเคราะห์เอกสาร ดังนี้ ( 10 นาที(  
1. หนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย e-Signature แล้วเวียน
แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือทราบ 
2. หนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก 
ลงทะเบียนรับ ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย e-Signature ส่งให้ จนท. 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

3. หนังสือที่ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้ด าเนินการข้ันตอน 5.4  

5.4 Admin บันทึกการมอบหมายงาน/สั่งการ ( 1 นาที (  

5.5  Admin น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานผ่านระบบ e-Workflow ( 1 นาที(  

5.6 หัวหน้าส่วนฯ 

 

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย e-Signature 

1.ไม่อนุมัติ ผู้ดูแลระบบส่งกลับหน่วยงานต้นเรื่อง  

2 .สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปอนุมัติ  

 ผ่านระบบ e-Workflow  ( 5 นาที(  

5.7 

 

Admin  1.หนังสือที่ระบุเจ้าหน้าที่ หรืองานที่รับผิดชอบชัดเจน มอบหมายผ่านระบบ  
e-Workflow ที่ผู้ดูแลสร้างไว้ตั้งแต่ข้ันตอน 5.3  

2 .หนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาและตัดสินใจมอบหมายเจ้าหน้าที่ท่านใดให้
ด าเนินการ ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ที่ส่งหนังสือฉบับนั้นให้ ผ่านระบบ e-Workflow 

( 2 นาที(  
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ขอบข่ำยภำระงำน งำนต้อนรับและสื่อสำรภำพลักษณ์  

ผู้รับผิดชอบ 3 คน   
นำงสุภำณี  เพชรำนันท์  หัวหน้ำงำน /นำงสำวอุดรรัตน์  ธรรมดำ /นำงสำวจริยำ  สุขชื่น 

***************************** 

 
ภำระงำนหลัก  : นำงสุภำณี  เพชรำนันท์   ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำน 

1. กลยุทธ์กำรบริหำรเพื่อสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
จัดการประชุม มอบหมายงาน ติดตามงาน และร่วมด าเนินการ     
สื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เพ่ือการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ในการรับนักศึกษา 
เพิ่มกำรรับรู้ โดยสื่อสำรข้อมูล ข่ำวสำร ภำพลักษณ์ให้กับหน่วยงำนภำยใน ภำยนอก และชุมชนรำย
รอบ 
-มีการปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จของงาน 
โดย Share ข้อมูล/ข่าวสาร  ไปยัง Social Media ของกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์
แนะแนว ผู้ปกครอง สื่อมวลชน  หน่วยงานภายใน ภายนอก ชุมชนรายรอบ)  ทุกวันท าการ 
รวบรวมภำพภูมิทัศน์หรือต ำแหน่งของภูมิทัศน์ที่มีควำมสวยงำมในช่วงเวลำต่ำงๆ กัน เพื่อน ำเสนอให้
เป็นซีรี่ย์ 
-จัดกิจกรรม Live Photo in Walailak แลกเปลี่ยนเรียนรู้การภาพถ่ายและร่วมบันทึก และน าภาพที่ผ่าน
การคัดเลือกไปแสดงใน website มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1 person 1 operation 1 Innovation 
(บุคลำกร 1 คน สำมำรถบริหำรจัดท ำสื่อและข่ำวเพื่อเผยแพร่ได้) 
-จัดท าคลิปประชาสัมพันธ์ ด้วยมือถือ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ฯโดยจัดท าข่าวก่อนและหลังงาน 
 
 
2.งำนยุทธศำสตร์สื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร  
ร่วมบริหารจัดการ ร่วมด าเนินการ และรายงานผลตามตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
เชิงปริมาณ  
- งานต้อนรับ จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 40 ครั้ง 
- งานกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 
- โครงการ WU TCAS on Stage จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 85 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 85 
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3.งำนต้อนรับและน ำชม  
1. กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อบุคคล ตามท่ีหน่วยงานแจ้งความประสงค์  
(บุคคลส าคัญ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป) 
2. กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อบุคคลกลุ่มเป้าหมาย เชิงรุก โดยท าหนังสือเชิญ 
(อาจารย์แนะแนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง หน่วยงานองค์กร กลุ่มชมรมต่าง ๆ  
และประชาชนทั่วไป) 
 
4.งำนเครือข่ำยและกิจกรรมสัมพันธ์ภำยในและภำยนอก  
1. กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ผ่านกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยงานองค์กรภายนอก 
เช่น กิจกรรม Walailak TCAS Online (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
กิจกรรม Walailak Show & Share (หน่วยงานภายนอก) 
กิจกรรม Walailak Pr Network (หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)  
กิจกรรม Walailak Ambassador (นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  
กิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
กิจกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ/กระทรวง อว.  
2. กิจกรรมพบปะ เยี่ยมเยือนบุคคล หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ในโอกาสต่าง ๆ  
เช่น วาระโอกาสปีใหม่ แสดงความยินดีโอกาสรับต าแหน่งใหม่ 
      
5. งำนผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ 
1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ผ่านสื่อโทรทัศน์ (วันเฉลิมพระชนมพรรรษา) 
2. กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง / สื่อโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค 
โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (รายการสด บันทึกเทป และโฟนอิน) 
3. กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ (สื่อที่ระลึก สื่อเฉพาะกิจ : สปอตวิทยุ LED รถแห่
โฆษณา) 
 
 
6. งำนกิจกรรม/โครงกำรพิเศษ  
1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย  
2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
3. งานวันเด็กแห่งชาติ  
4. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และต้อนรับผู้ปกครอง  
5. งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖  
6. งานวลัยลักษณ์สงกรานต์ 
7. งานอ่ืน ๆ 
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7. งำนสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กรในภำวะจ ำเป็น (คณะท ำงำนในระดับมหำวิทยำลัย ) 
 
8. ภำระงำนพิเศษ 
1. งานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. งานประชาคม 
 
9. งำนอ่ืน ๆ  
1. Share ข้อมูล/ข่าวสาร  ไปยัง Social Media ของกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง สื่อมวลชน  หน่วยงานภายใน ภายนอก ชุมชนรายรอบ)  ทุกวันท าการ 
2. Admin เฟส สื่อสารองค์กร มวล. 
3. งานจัดซื้อ-จ้าง  
4. ผู้จัดการชุมชนคนหลังไมค์ - งานพิธีกร  
5. ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการกลาง 5ส 
6: งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
10. งำนสร้ำงสรรค์ 
งานบริการวิชาการโครงการ อพ.สธ. 
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                          จัดท า(ร่าง)หัวข้อกิจกรรมฯ       5.1             จนท.                   
            

                
    

                                                                                                             
     วิเคราะห์กิจกรรม,งบ                 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย                       วิเคราะห์กิจกรรมที่ผ่านมา      5.2   

                                                                                จนท. 
        .             

                                       รวบรวมข้อมูล                  5.3                                 จนท. 
                                                             

                                
                 จัดท า(ร่าง)แผนงาน/โครงการ       5.4                                        จนท.                       
     
        

   

                               แก้ไข                             เสนอพิจารณา  5.5                           
    

ผ่าน 
 

                                                                                                                                                                
                   ขออนุมัติด าเนินการ         แต่งตั้งคณะท างาน                      ประสานงานทั่วไป     5.6 

                                                                                                                        จนท./หัวหนา้งานฯ 
   
                                                               

    เตรียมการตามแผนงาน   5.7                                      จนท./หัวหน้างานฯ         
       

               
       .                                                                     

        ก่อนงาน                          ระหว่างงาน                   หลังงาน        5.8 
                                                                                                                                                                     จนท./จนท.อื่นๆ 
 
 

                             
               จัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน     5.9                    จนท./จนท.อื่นๆ  
                                          
               ประชุมส่วนสื่อสารฯ     5.10                  หัวหน้าส่วนฯ/บุคลากร      
   
 

 ไม่ผ่าน 
   จนท./หัวหน้างานฯ 

   เริ่มต้น 
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               จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย    5.11                               จนท./บุคลากร
   

 
 

                                                                                                                                                                                              
               กลุ่มเป้าหมายภายใน             กลุ่มเป้าหมายภายนอก   5.12  
                                                                                                                                            จนท./จนท.อื่นๆ 
 
 

                                                                                   
                                   รายงานผล  5.13                          จนท. 
               
    
                       
       รวบรวม      

  จัดเก็บ            5.14                                     จนท. 
      
 
 

                 จบการท างาน 
 
 
 

                                                                          กำรจัดกิจกรรมสื่อสำรภำพลักษณ์ 
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งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เอกสารเลขที่  DCC - 006   
 จ านวนหน้า  1  ใน  2  หน้า 

การจัดกิจกรรม 
สื่อสารภาพลักษณ์ 

วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1   เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการท างานส าหรับพนักงานส่วนสื่อสารองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.2   เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกทราบกระบวนการท างานตลอดจนรายละเอียดของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 
               ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
 

2. ขอบเขต 
2.1   ใช้เป็นแนวทางในการประสานด าเนินกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2   ก าหนดเป็นกรอบของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 

  หน่วยงานภายในและหน่วยงานองค์กรภายนอก 
 

3. ค ำนิยำม   
3.1    มวล.        หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.2    WU DOMS     หมายถึง ระบบรับส่ง-หนังสือของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
3.3    สสอ.       หมายถึง ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.4    หัวหน้าส่วนฯ   หมายถึง หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.5    หัวหน้างานฯ    หมายถึง หัวหน้างานแต่ละงานของส่วนสื่อสารองค์กร 
3.6    จนท.        หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ผู้รับผิดชอบ 
3.7     บุคลากร        หมายถึง หัวหน้างานฯ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ  

                                        สว่นสื่อสารองค์กร 
          3.8     จนท.อ่ืน ๆ      หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

 

4.   เอกสำรอ้ำงอิง 
4.1    แผนงานและปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.2    หนังสือตอบกลับเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 
4.3    แบบสอบถาม 
4.4    เอกสารเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
รวมเวลาการประสานงานและด าเนินการในท างาน ประมาณ 9 ชั่วโมง ทั้งนี้  ไม่รวมระยะเวลาในการเตรียมการ, 
ศึกษาวิเคราะห์ และจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 

 
ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1 จนท. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรจัดท า (ร่าง) หัวข้อกิจกรรมหลักเพ่ือบรรจุ
เข้าแผนปฏิบัติการส่วนสื่อสารองค์กร 
(15 นาที) 

5.2 จนท. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
1. กิจกรรมหลักและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย       
2. กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนแผนงาน ลักษณะกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จัด
กิจกรรมในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และ  
3. ผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา  
(2 วัน) 

5.3 จนท. รวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อน าไปประกอบการจัดท า
แผนงานโครงการ  
(30 นาที) 

5.4 จนท. ด าเนินการจัดท า (ร่าง)แผนงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติต่อไป   
(30 นาที) 

5.5 จนท./หัวหน้างาน
ฯ/หัวหน้าส่วนฯ 

เสนอ (ร่าง) แผนงานโครงการให้หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กรพิจารณาในเบื้องต้นหาก (1) 
ไม่ผ่าน   แก้ไข (2) ผ่าน ด าเนินการในขั้นตอนที่เกีย่วข้องต่อไป  
(30 นาที) 

5.6 จนท./จนท.อื่น ๆ น าแผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วขออนุมัติ และหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรม  
(60 นาที) 

5.7 5.4 ด าเนินการตามแผนงานโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุมัติโดยการท าหนังสือ/
ประสานงานขอความร่วมมือด้านต่าง ๆ หรือแต่งตั้งคณะท างาน และบริหารจัดการ
ประสานงานที่เกี่ยวข้อง  
(60 นาท)ี 

5.8 จนท./จนท.อื่นๆ เตรียมด าเนินการตามแผนงาน โดย  
1. ก่อนงำน ประชุมเตรียมการ ประสานงานด้านต่างๆ (ขออนุมัติยืมเงิน การจัดซื้อ-จ้าง 
ท าหนังสือขอความร่วมมือ วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่-ประดับตกแต่ง ที่พัก 
ยานพาหนะ สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การโปรโมทงาน วัสดุอุปกรณ์ แบบสอบถาม 
เกียรติบัตร การลงทะเบียน ฯลฯ 
(2 วัน) 
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2. ระหว่ำงงำน ประสานยืนยันความพร้อมของงาน  (Final check)  ประธานวิทยากร  
พิธีกร-พิธีการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์(วิทยุสื่อสาร) อ่ืน 
ๆ คณะท างานทุกฝ่าย ซักซ้อมก่อนเริ่มงาน  
3. หลังงำน ประชุมสรุปงาน -จัดท าแบบประเมินผล เคลียร์เอกสารประกอบกิจกรรม 
หนงัสือขอบคุณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน รายงานผลกิจกรรม-แบบสอบถาม  
(2 วัน) 

5.9 จนท./จนท.อื่นๆ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(120 นาที) 

5.10 หัวหน้าส่วนฯ/
บุคลากร 

น าผลสรุปจากท่ีประชุมระดับปฏิบัติการเข้าที่ประชุมส่วนสื่อสารองค์กรเพ่ือแจ้งทราบ
และมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามภาระงาน 
(180 นาที) 

5.11 จนท./จนท.อื่นๆ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย  
5.12 จนท./จนท.อื่นๆ จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย 

1. กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์หน่วยงานองค์กรภายนอก อาทิ กิจกรรมWalailak 
TCAS, Walailak Knowledge Sharing, Walailak to Schoolกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์ชุมชน 

2. กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ Walailak PR Network, 
Walailak Brand Ambassador,กิจกรรมสัญจรหน่วยงาน 

(ตามกิจกรรม)  
5.13 จนท. จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรมโดยภาพรวม โดยการประมวลวิเคราะห์จาก

แบบสอบถาม สื่อโซเชียลมีเดีย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  
(1 วัน) 

5.14 จนท. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บและท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป  
(1 วัน) 
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   วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  วิเคราะห์กิจกรรม 

 

  เริ่มต้น                       
                                         
                                                                                                                                                           

                     ประชุมรับนโยบาย        5.1                                          จนท. 
                           

                   
                                                                                                                                                         

 วิเคราะห์กิจกรรม,งบ                                                                                       5.2   จนท. 
        

       .    

                           
                                 จัดประชุมส่วนฯ           5.3                                  จนท./หัวหน้าส่วนฯ  

                                                                                                                                      
 
                                     
                จัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการ    5.4                                        จนท.                                                 
  
         

                   
                               แก้ไข                   เสนอพิจารณา   5.5  จนท./หัวหน้าส่วนฯ 

       ไม่ผ่าน    
ผ่าน 
 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    
                 ขออนุมัติแผนงาน,งบ                 ประสานงานภายใน       ประสานงานภายนอก       5.6    

                                                                            จนทอื่น ๆ 
                                                                     

               ด าเนินการตามแผนงาน      5.7                             จนท./จนท.อื่น ๆ 
              
                                       
            จัดประชุมสรุปผลงาน      5.8                            จนท. 
  
 
      
 
 
 
 
 

        เริ่มต้น 
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    รายงานผล 

                                                 
          
       
         

 
 
                                   
      เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  5.9                             จนท./จนท.อื่น ๆ 
 
         
                        
                                                                                           
                                                                                                                                5.10                                          จนท.  
 
 
                             
         รวบรวม      

  /จัดเก็บ          5.11                                              จนท. 
      
 
 

                 จบการท างาน 
 
 
 

 
 
 
 

                                                          จัดกำรต้อนรับ-น ำชมผู้เยี่ยมชมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
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งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เอกสารเลขที่  DCC -007     
 จ านวนหน้า  1  ใน  2  หน้า 

จัดการต้อนรับ-น าชม 
ผู้เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม. 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1   เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ฯ ส่วนสื่อสารองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1.2   เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกทราบกระบวนการท างาน ตลอดจนรายละเอียดของการจัดกิจกรรมส่งเสริม   
          ภาพลักษณ์องค์กรระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
          (กรณีที่ 1 หน่วยงานแจ้งความประสงค์ กรณีท่ี 2 เชิญโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย) 
 

2.  ขอบเขต 
2.1    ใช้เป็นแนวทางในการประสานด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรระหว่างมหาวิทยาลัยกับ  
      หนว่ยงานภายนอก                                          
      (กรณีที่ 1 หน่วยงานแจ้งความประสงค์  
      กรณีท่ี 2 เชิญโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย) 

2.2     ก าหนดเป็นกรอบของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ   
      หนว่ยงานภายนอก 

 

3.  ค ำนิยำม 
     3.1    มวล.          หมายถึง   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
     3.2    WU DOMS      หมายถึง   ระบบรับส่ง-หนังสือของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
     3.3    สสอ.         หมายถึง   ส่วนสื่อสารองค์กร 
     3.4    หัวหน้าส่วนฯ   หมายถึง   หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
     3.5    หัวหน้างานฯ     หมายถึง   หวัหน้างานแต่ละงานของส่วนสื่อสารองค์กร 
     3.6    จนท.          หมายถึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ผู้รับผิดชอบ 
     3.7    บุคลากร        หมายถึง   หัวหน้างานฯ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ 
       พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร 
     3.8    จนท.อ่ืน ๆ       หมายถึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 
4.  เอกสำรอ้ำงอิง 
     4.1    แผนงานและปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
     4.2    หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
    รวมเวลาการประสานงานและด าเนินการในท างานประมาณ 10 ชั่วโมง ทั้งนี้  ไม่รวมระยะเวลาในการเตรียมการ, 
ศึกษาวิเคราะห์ และจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 

 
จนท. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรรับนโยบาย แนวทางการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ผ่านสื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัย, ผู้บังคับบัญชา  
(60 นาที 

5.2 จนท. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการส่วนสื่อสารองค์กร 
โดย  
1. ศึกษา/วิเคราะห์กิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย  
2. ศึกษา/วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 
และ      
3. ศึกษา/วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา  
(1 สัปดาห์) 

5.3 จนท./หัวหน้าส่วนฯ/
บุคลากร 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรน าข้อมูล, ผลการศึกษาวิเคราะห์
เข้าท่ีประชุมส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อปรึกษาหารือ/สรุปแนวทางการจัดกิจกรรม   
(3 ชั่วโมง) 

5.4 จนท. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรจัดท า(ร่าง) แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ แผนปฏิบัติการตามมติที่ประชุม 
 (3 ชั่วโมง) 

5.5 จนท./หัวหน้าส่วนฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรน า (ร่าง)แผนงาน/กิจกรรมฉบับ
สมบูรณ์เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ หาก (1) ไม่ผ่าน  แก้ไข   (2) ผ่าน 
ด าเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(30 นาที) 

5.6 จนท./จนท.อื่น ๆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรขออนุมัติแผนงาน-งบประมาณ 
และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการทั้งภายในและภายนอกตามคู๋มือ
การปฏิบัติงาน  
(60 นาที) 

5.7 จนท./จนท.อ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรด าเนินการตามแผนงาน 
โดย  
กรณีท่ี 1 หน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้ามาเพ่ือศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย  ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
2) จัดท าก าหนดการ 
3) จัดท าหนังสือตอบกลับหน่วยงาน 
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4) ประสานงานด้านต่าง ๆ (ประธานกล่าวต้อนรับ จัดสถานที่ ผู้ร่วม
ต้อนรับ,ให้ข้อมูล การรับรอง เอกสารประกอบ ยานพาหนะ การน าชม
สถานที่ การผลิตสื่อ ใบลงชื่อ แบบสอบถาม การเผยแพร่ข่าว ฯลฯ) 

5) ด าเนินการตามแผนงาน 
กรณีท่ี 2 เชิญโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) ท าหนังสือเชิญโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3) ประสานงานรายละเอียด 
4) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) ด าเนินการตามแผนงาน 

(ตามกิจกรรม) 
5.8 จนท. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมสรุปผลงานร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(2 ชั่วโมง) 

5.9 จนท./จนท.อื่น ๆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรจัดท าข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และสรุปการเผยแพร่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อและ
ช่องทางต่าง ๆ  
(30 นาท)ี 

5.10 จนท. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมโดยภาพรวม โดยการประมวลวิเคราะห์จากแบบสอบถาม สื่อโซเชียล
มีเดีย และเอกสารประกอบอื่น ๆ 
(1 สัปดาห์) 

5.11 จนท. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรรวบรวมเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บ 
และท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิง
ต่อไป  
(1 สัปดาห์) 
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ภำระงำนหลัก :  นำงสำวอุดรรัตน์  ธรรมดำ     ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
1.ภำระงำนผลิตและข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
    1.1.งานจัดข่าวรายวันและเผยแพร่ในระบบintranet/internet 
    1.2 งานจัดท า Clipping News จากสื่อออนไลน์ต่างๆ ในระบบ intranet/internet  
    1.3 งานจัดท าและเผยแพร่ข่าวภายนอก ในระบบ intranet/internet 
2.ภำระงำนสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ 
     2.1 งานวิทยุกระจายเสียง (รายการสด) 
     2.2 งานวิทยุกระจายเสียง (โฟนอิน) 
     2.3 งานรายการวิทยุ insight Walailak 
     2.4 งานโทรทัศน์ส่วนภูมภิาค 
     2.5 งานนิทรรศการ/วันวิชาการ 
3.ภำระงำนด้ำนเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน  Social Media  
     3.1 งาน Adminของเพจ Facebook Walailak  University  
           (ตอบค าถามและให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาลัย)     
     3.2 งานแชร์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยใน 
          ช่องทางเพจภายในและภายนอก รวมถึงกลุ่มไลน์และช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ 
4. ภำระงำนฐำนข้อมูล (ท ำเนียบ) 
    4.1  สื่อมวลชนแขนงต่างๆ : วิทยุ/โทรทัศน์/ปชส.เขต ฯลฯ 
    4.2  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน  
    4.3  สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
    4.4  หน่วยงาน/ผู้มีอุปการะคุณ 
    4.5  โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
    4.6  อื่นๆ 
5. ภำระงำนธุรกำร 
    5.1 บริหารจัดการเรื่องวัสดุของส่วนงานสื่อสารองค์กร 
    5.2 ติดป้ายเผยแพร่ข่าวประกาศภายใน/ภายนอก (อาคารบริหาร) 
    5.3 ต้อนรับติดต่อสอบถามและบริการข้อมูล/เอกสารเผยแพร่เพื่อการ 
         ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
6. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
     6.1  งานต้อนรับน าชม 
     6.2 งานเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์ 
     6.3 งานประชุมแทนหัวหน้าส่วน/หัวหน้างาน 
     6.4 งานโอเปอเรเตอร์กลาง (ในกรณีผู้รับผิดชอบติดภารกิจ) 
     5.5 งานสารบรรณและอ านวยการ  (ผู้รับผิดชอบหลักติดภารกิจ/ลา) รับ-ส่งหนังสือ  
          ในระบบการจัดการ  WU Doms  
      5.6 งานอ่ืนๆ ตามวาระพิเศษ และประสานงานทั่วๆ ไป 
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งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เอกสารเลขที่  DCC -008 
 จ านวนหน้า  1 ใน 3 หน้า 

  ปฎิทินกิจกรรม / ข่าวรายวัน วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 
1.2 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงข้ันตอนการท าข่าวรายวันและปฏิทินกิจกรรม 

 
2. ขอบเขต 

2.1   ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการเผยแพร่ข่าวสารของส่วนสื่อสารองค์กร 
 

3. ค ำนิยำม 
3.1 จนท.            หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.2 พนง.         หมายถึง พนักงานธุรการของส่วนสื่อสารองค์กร 
3.3 มวล.รายวัน        หมายถึง กิจกรรมประจ าวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.4 ปฏิทินกิจกรรม        หมายถึง กิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
3.5 บุคลากรในส่วนงาน   หมายถึง หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรวมถึงพนักงานธุรการ 
3.6 Intranet        หมายถึง เครือข่ายภายใน  
3.7 Internet        หมายถึง เครือข่ายภายนอก 
3.8 WU e-office        หมายถึง ระบบการจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัย 
3.9 WU DOMS             หมายถึง ระบบรับ-ส่งหนังสือของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 

 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 

4.1   เอกสารการจองห้องประชุมใน WU e-office 
4.2   หนังสือ/เอกสารในระบบ WU DOMS จากหน่วยภายในและภายนอก 

 
5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 

การจัดท าปฏิทินกิจกรรม/ข่าวรายวัน ใช้เวลา รวม 80 นาที  (1 ชั่วโมง 20 นาที)   
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ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1 จนท./พนง. รวบรวมข้อมูลเอกสารๆ จากหน่าวยงานภายใน/ภายนอก (ระบบ WU 
DOMS) จากการจองห้องประชุม (WU e-office) หน่วยงานต้นเรื่องแจ้ง
ข้อมูลทางโทรศัพท์/โทรสาร  ผู้บริหาร/มติในที่ประชุมต่างๆ อื่นๆ ถ้ามี  (15 
นาที)  

5.2 จนท./พนง. ศึกษาวิเคราะห์แยกประเภทข้อมูลของข่าว (10 นาที) 
5.3 จนท./พนง. จัดพิมพ์ข้อมูลในโปรแกรม Microsoft word ตามประเภทของข่าว ประชุม 

อบรม สัมมนา เยี่ยมชม บริการสังคม-ชุมชน ข่าวภายใน ข่าวภายนอก (30 
นาที) 

5.4 จนท. ตรวจสอบและเช็คข้อมูลที่จัดท า ตามข้อ 5.3  (5 นาที) 
5.5 จนท. จัดพิมพ์เอกสาร จ านวน 3 ชุด  (5 นาที) 
5.6 จนท. จัดส่งย้ายข้อมูลในระบบส่งข่าวในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (5 นาที) 
5.7 จนท. ตรวจสอบความถูกต้องในระบบอีกครั้ง หากมีข้อมูลผิดพลาดให้กลับไป

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ที่ ข้อ 5.6 (10 นาที) 
 5.8 จนท. เผยแพร่ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) (3 นาที) 
 5.9 จนท./พนง ติดป้ายประกาศเผยแพร่ ณ อาคารบริหาร  จ านวน 3 ชุด  (10 นาที) 

    5.10 จนท. รายงานผลประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และรายงานผลประจ าปีงบประมาณ  
(5 นาที) 

5.11 จนท.พนง. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บเข้าแฟ้มและท าเอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป (10 นาที) 
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เริ่มต้น

รวบรวมข้อมูล

ศึกษาวิเคราะห์ แยกประเภทข้อมูล

ปิดประกาศ

ตรวจสอบความถูกต้อง

จัดท าข่าวด้วยโปรแกรม Microsoft Word

จัดท าข่าวในระบบส่งข่าว 

ข่าวรายวัน

จบการท างาน

กำรจัดท ำข่ำวภำยใน (ปฏิทินกิจกรรม/ข่ำวรำยวัน)

       จนท./พนง.

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง

เผยแพร่ Intranet
จัดเก็บ

5.1

5.2

5.3

5.4

5.6

5.7

5.8

รายงานผลประจ าเดือน
ไตรมาส ประจ าปี

 จนท.

จนท.

 จนท.
จนท.

จนท.พนง.

         จนท./พนง.

   จนท./พนง.

จนท./พนง.

จบการท างาน

5.5

5.9

5.10

5.11 จนท.

         จนท./พนง.
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งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เอกสารเลขที่  DCC - 009 
 จ านวนหน้า 1 ใน 2 หน้า 

การตรวจสอบข่าว  Clipping News วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นหลักฐานในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวอ่ืนๆ ของส่วนสื่อสารองค์กร 
1.2  เพ่ือสืบค้นข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
1.3 เพ่ือให้พนักงานในหน่วยงานให้ทราบถึงข้ันตอนขบวนการตรวจสอบข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 

จากภายนอก 
 

2. ขอบเขต 
2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงตรวจสอบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของส่วนสื่อสารองค์กร 

 

3. ค ำนิยำม 
3.1 หวัหน้าส่วนฯ             หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.2 จนท.         หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.3 พนง.      หมายถึง  พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.4 บุคลากรในส่วนงาน      หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและพนักงานธุรการ 
3.5 Clipping News     หมายถึง  ข่าวตัด (การตรวจสอบข่าวที่ได้รับการเผยแพร่) 
3.6 Intranet      หมายถึง  ระบบเครือข่ายภายใน  
3.7 Internet      หมายถึง  ระบบเครือข่ายภายนอก 

 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
4.1 แผนงานและแผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.2 Clipping News ที่เผยแพร่ในระบบข่าวภายในและภายนอก 
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5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
    การตรวจสอบข่าว  Clipping News ใช้เวลา รวม 150 นาที  (2 ชั่วโมง 50 นาที)   
 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 จนท. ศึกษาข้อมูลข่าวที่ส่วนสื่อสารองค์กรจัดส่งไปเพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่างๆ  อาทิ สิ่งพิมพ์/ออนไลน์ และ
เว็บไซต์เป็นประจ าทุกวัน (10นาที) 

5.2 จนท. ตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยใน
คอลัมน์การศึกษา บทความ สกู๊ป หรือคอลัมน์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (30 
นาที) 

5.3 จนท. ตัดข่าวและติดผนึกในแบบฟอร์ม  (ข่าวละ 10 นาที) 
5.4 จนท. สแกนข่าวบันทึกเป็น.Jpg  ใส่ไว้เป็นไฟล์แต่ละประเภทตามชื่อของสื่อที่

ได้รับการเผยแพร่ (60 นาที) 
5.5 จนท. จัดท าและส่งเข้าในระบบส่งข่าว Clipping News (5 นาที) 
5.6 จนท. เผยแพร่ในระบบข่าว intranet/internet (10 นาที) 
5.7 จนท. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ประจ าไตรมาสและผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  (5 นาที) 
5.8 จนท. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บเข้าแฟ้มและท าเอกสารสรุปรายงานผล

การด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป (20 นาที) 
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เริ่มต้น

ศึกษาข้อมูลข่าวที่ประชาสัมพันธ์
จากสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์

ตัดข่าว/ติดผนึกในแบบฟอร์ม

ตรวจสอบข่าว

สแกนข่าวบันทึกเป็น .jpg

จัดท าส่งเข้าในระบบส่งข่าว
Clipping News 

เผยแพร่ในระบบ 
Intranet/internet

รายงานผลประจ าเดือน
-ไตรมาส-ประจ าปี

จบการท างาน

รวบรวม
จัดเก็บ

  จนท.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

  จนท.

  จนท.

  จนท.

  จนท.

  จนท.

  จนท.

  จนท.

กำรตรวจสอบข่ำว Clipping News
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งานต้อนรับและสื่อสาร
ภาพลักษณ์ 

เอกสารเลขที่ DCC - 010 

 จ านวนหน้า  1  ใน 2 หน้า 
   ร่วมรายการวิทยุ (รายการสด) 
      
 

วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการร่วมรายการวิทยุ (รายการสด) 

 
2. ขอบเขต 

2.1 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการร่วมรายการวิทยุที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

3. ค ำนิยำม 
3.1 หวัหน้าส่วนฯ    หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.2 หัวหน้างาน       หมายถึง  หัวหน้างานสว่นสื่อสารองค์กร 
3.3 จนท.        หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.4 พนง.               หมายถึง  พนักงานธุรการ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.5 สถานีวิทยุ         หมายถึง  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุชุมชน 

         สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือสถานีวิทยุอื่นๆ 
            3.6 บุคลากร        หมายถึง  หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ  

         ส่วนสื่อสารองค์กร   
4. เอกสำรอ้ำงอิง 

4.1  แผนงานและแผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
             4.2 แฟ้มรายงานสรุปผลประจ าเดือน 
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5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
   การร่วมรายการวิทยุ (รายการสด)  ใช้เวลา 340 นาท ี (5 ชั่วโมง 60 นาที)    
 
ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1 หัวหน้าส่วนฯ/
หัวหน้างาน /จนท. 

รับนโนบายจากมหาวิทยาลัย/แผนปฏิบัติการส่วนสื่อสารองค์กร 
(ท่ีประชุมส่วน 10 นาที)   

5.2 
 

หัวหน้าส่วนฯ/
หัวหน้างาน /จนท. 

ศึกษา/วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และการขยาย
เครือข่ายและจัดท า (ร่าง) แผนงาน/โครงการเสนอหัวหน้าส่วน/
หัวหน้างาน ส่วนสื่อสารองค์กร เพื่อพิจารณาอนุมัติ (30 นาที ) 

5.3 จนท. น าเสนอโครงการเสนอหัวหน้าส่วนฯ/หน.งาน หาก (1) ไม่ผ่าน
ปรับ แก้ไข (2) ผ่าน จัดท าแผนงาน/โครงการฉบับสมบูรณ์ (30 
นาที) 

5.4 จนท. ด าเนินการตามแผนงาน  
5.5 จนท. ด าเนินการประสานผู้จัดรายการทางสถานีในการจัดจ้าง  ดูช่วง

รายการและเวลาของสถานีที่จะไปร่วมรายการ  (20 นาที) 
 5.6 จนท. จัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยตั้ง คกก.ของส่วนเป็น

กรรมการ และจนท.ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเลขาในการจัดซื้อ/จัด
จ้าง แล้วน าเสนอหัวหน้าส่วนฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ส่งส่วน
การเงินบัญชีเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้าง (สถานีวิทยุ) 
(30 นาท)ี 

 5.7 จนท. น าใบเสร็จรับเงิน จากผู้รับจ้าง (สถานีวิทยุ) จัดท า
เอกสารรายงานผลขอซื้อ/ขอจ้าง  โดยให้คณะกรรมการและเจ้า
หน้าบริหารงานทั่วไป ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง (ลงลายมือชื่อ) ตามข้อ 
5.6  แล้วน าเสนอหัวหน้าส่วนฯ เพื่ออนุมัติลงนาม (30 นาที) 

 5.8 จนท. สรุปงบประมาณในการจัดท าตามแผนงานที่ได้ด าเนินการ (5 
นาที) 

 5.9 จนท. ประสานวันเวลาไปยังผู้จัดรายการ  (10 นาที)  
5.10 จนท. จัดท าประเด็นสนทนา  ส่งให้ผู้จัดและผู้ร่วมรายการ (20 นาที) 
5.11 จนท./บุคลากร ประสานสถานีวันเวลาที่จะออกอากาศ และนัดหมายผู้ร่วม

รายการในการจัดรถรับ-ส่ง และร่วมรายการที่สถานี (120 นาที) 
5.12 จนท. เผยแพร่โดยการแชร์จากเพจของสถานี ไปตามช่องทางสื่อ 

Social media (15 นาที) 
5.13 จนท. รายงานผลประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี

งบประมาณ   
(10 นาที) 

5.14 จนท. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บเข้าแฟ้มและท าเอกสารสรุป
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป 
(10 นาท)ี 
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งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เอกสารเลขที่  DCC - 011 
 จ านวนหน้า  1  ใน  2  หน้า 

      รายการวิทยุ (โฟนอิน) 
 

วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม. 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการร่วมรายการวิทยุ  (โฟนอิน) 
1.2 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการร่วมรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศเผยแพร่ 

 

2. ขอบเขต 
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการร่วมรายการวิทยุที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

3. ค ำนิยำม 
3.1 หวัหน้าส่วนฯ           หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.2 หัวหน้างาน  หมายถึง  หัวหน้างานส่วนสื่อสารองค์กร 
3.3 จนท.         หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.4 พนง.        หมายถึง  พนักงานธุรการ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.5 สถานีวิทยุ          หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

         สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ 
         ชุมชนหรือสถานีวิทยุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.6 โฟนอิน   หมายถึง การร่วมรายการโดยการใช้โทรศัพท์เข้าไปรายการที่สถานีวิทยุ 
3.7 บุคลากร   หมายถึง หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ  

             ส่วนสื่อสารองค์กร   
 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
4.1 แผนงานและแผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.2 ใบอนุญาตส าหรับผู้ประกาศ / ผู้ด าเนินรายการ /ผู้ร่วมรายการ 
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5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
       การท ารายการวิทยุ (โฟนอิน) ใช้เวลารวม 160 นาที (2 ชั่วโมง 30 นาที) 
 

ขั้นตอนที่ผู้ รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ/

หัวหน้างาน /จนท. 
รับนโนบายจากมหาวิทยาลัย/แผนปฏิบัติการส่วนสื่อสารองค์กร  
(ท่ีประชุมส่วน)  (10 นาที) 

5.2 หัวหน้าส่วนฯ/
หัวหน้างาน /จนท. 

ศึกษา/วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และการขยาย
เครือข่าย และจัดท า(ร่าง) แผนงาน/โครงการเสนอหัวหน้าส่วน/
หัวหน้างาน ส่วนสื่อสารองค์กร  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
( 30 นาท)ี 

5.3 จนท. น าเสนอโครงการเสนอหัวหน้าส่วนฯ/หัวหน้างาน จัดท าแผนงาน/
โครงการฉบับสมบูรณ์ (30 นาท)ี 

5.4 จนท. ด าเนินการตามแผนงาน  
5.5 จนท. ประสานขอเวลากับทางผู้จัดรายการ (10 นาที) 
5.6 จนท. จัดท าประเด็นสนทนา  ส่งให้ผู้จัดและผู้ร่วมรายการ (10 นาที) 
5.7 จนท. ประสานสถานีช่วงเวลาและชื่อรายการ รวมถึงวันเวลาที่จะ

ออกอากาศ และนัดหมายให้ผู้ร่วมรายการตามผังรายการ  (15 
นาที) 

5.8 
 

ผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมรายการโฟนอินเข้ารายการตามวเวลาที่นัดหมาย (20-25 
นาที) 

5.9 จนท. เผยแพร่โดยการแชร์จากเพจของสถานี ไปตามช่องทางสื่อ Social 
media (15 นาที) 

5.10 จนท. รายงานผลประจ าเดือน ประจ าไตรมาสและประจ าปีงบประมาณ   
(5 นาที) 

5.11 จนท. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บเข้าแฟ้มและท าเอกสารสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป (10 นาท ี) 
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เริ่มต้น

รับนโยบาย/แผนปฎิบัติการ

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล เสนอร่างแผนงาน
ศึกษา/วิเคราะห์กลุ่มเป ้าหมาย

ด าเนินงานตามแผน

ผ่าน

เสนอพิจารณา

ประสานงานรายการ

ประเด็นสนทนา

ประสานงานสถานี/ผู้ร่วมรายการ

ผู้ร่วมรายการโฟนอิน

        

จบการท างาน

รวบรวม
จัดเก็บ

หัวหน้าส่วนฯ/
หัวหน้า/จนท.

     จนท.

รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง (โ นอิน)

     หัวหน้าส่วนฯ/         
     หัวหน้างาน

 จนท.

     จนท.

 จนท.

 จนท.

 จนท.บุคลากร

 จนท.

 จนท.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 5.9

5.10

 จนท.5.11
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งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เอกสารเลขที่  DCC -012 

 จ านวนหน้า  1  ใน 2 หน้า 

     การจัดแสดงจัดนิทรรศการ 

 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 

แก้ไขครั้งที่  1/2565 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดนิทรรศการ เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

2. ขอบเขต 
2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการท างานในการจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 

3. ค ำนิยำม 
3.1 มวล.        หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.2 WU DOMS     หมายถึง ระบบรับส่ง-หนังสือของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
3.3 สสอ.       หมายถึง ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.4 หัวหน้าส่วนฯ    หมายถึง หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.5 หัวหน้างานฯ     หมายถึง หัวหน้างานแต่ละงานของส่วนสื่อสารองค์กร 
3.6 จนท.        หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.7 บุคลากร        หมายถึง หัวหน้างานฯ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการส่วนสื่อสารองค์กร                  

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.3 เอกสารการปฏิบัติงานการจัดนิทรรศการ 

 
5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 

การจัดแสดงนิทรรศการ ใช้เวลาการประสานงานและด าเนินการ รวม 70 นาที (1 ชั่วโมง 10 นาที)   
ทั้งนี้  ไม่รวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 
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ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1 จนท. รับหนังสือแจ้งเวียนจากส่วนอ านวยการและสารบรรณผ่านระบบ 

WU DOMS หรือจากการประชุมส่วนสื่อสารองค์กร  (5 นาที) 

5.2 จนท. ศึกษาวิเคราะห์แยกประเภทข้อมูล ซึ่งจะแยกเป็นส่วนที่เป็นของ สสอ.ที่
จะต้องด าเนินการและจากหน่วยงานภายในและภายนอกแจ้งมา เพ่ือ
น าเสนอ หน.ส่วนฯ/หน.งาน รับทราบพิจารณา ( 5 นาที(  

5.3 หัวหน้าส่วนฯ/ 

     หัวหน้างาน 

พิจารณา/อนุมัติ  ในการด าเนินการให้จัดนิทรรศการ  (5 นาที) 

5.4 จนท. น าเสนอเรื่องพิจารณาไม่อนุมัติให้แจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วม
กิจกรรม  (5 นาที) 

5.5 จนท. น าเสนอเรื่องพิจารณาเมื่อได้รับการอนุมิต ให้ด าเนินการประสานผู้ร่วม
จัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมจัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณและ
การเดินทางปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ และจัดเตรียมนิทรรศการเพ่ือการ
แสดง  ( 30 นาที(  

5.6 จนท. จัดแสดงนิทรรศการและให้ค าแนะน า ข้อมูลการเรียนการสอน กิจกรรม
และในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  แก่ผู้ชมนิทรรศการ   

(ตามระยะเวลาการจัดกิจกรรม) 

5.7 จนท. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ไตรมาสและรายงานผลประจ าปี
งบประมาณ  ( 10 นาที(  

5.8 จนท. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บเข้าแฟ้มและท าเอกสารสรุปรายงานผล
การด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป ( 10 นาที(  
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เริ่มต้น

รับหนังสือจากระบบ WU DOMS

กิจกรรม สสอ. หน่วยงานภายใน มวล.

ประชุม สสอ.

กิจกรรมหน่วยงานภายนอก

แจ้งหน่วยงาน

จัดเตรียมนิทรรศการ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เสนอพิจารณา

จัดแสดงนิทรรศการ

แจ้งหน่วยงาน

หัวหน้างานฯ/ หัวหน้าส่วนฯ/จนท.

จนท.

จัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุมัติเดินทาง/งบประมาณ

ประสานผู้ร่วมจัด/นักศึกษา

จบการท างาน

จนท.

จนท.

รายงานผลประจ าเดือน 
-ไตรมาส-ประจ าปี

5.1

5.2

5.3

5.4

5.6

5.7

5.5

รวบรวม
จัดเก็บ

 จนท.5.8

จนท.

  จนท.

จนท.

กำรจัดแสดงนิทรรศกำร  
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ภำระงำนหลัก  :  นำงสำวจริยำ  สุขชื่น  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 

1. งำนรับโทรศัพท์ส่วนกลำง (Operator ) ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์     เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
สอบถามข้อมูล ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้ติดต่องานในภารกิจของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง/
อาจารย์/บุคลากรทุกส่วนงาน และรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานแก่นักศึกษาบุคคลทั่วไป ผ่านระบบ
โทรศัพท์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการสื่อสารประสานภารกิจมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการ
ท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ปริมาณงานข้ึนอยู่กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยการเพิ่มขยายงานและช่วงเวลาตารางการ
เปิดปิดภาคเรียน 
 

2. งำนดูแลระบบและกำรพัฒนำระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ IVR 
2.1 งานวางผังการท างานของระบบโทรศัพท์ภายในและการจัดระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติให้ครอบคลุมการ

ท างานและการสื่อสารให้ครบวงจร ในปัจจุบันได้จัดท าระบบใหม่ โดยแบ่งเป็นระบบตอบรับย่อย 2 จุดคือ โอเป
เรเตอร์กลางและระบบตอบรับศูนย์การแพทย์ 

2.2 งานวางแผนการพัฒนาระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติสู่ความเป็นนานาชาติระบบสองภาษา เพ่ือรองรับการ
พัฒนาของมหาลัยในนาคอยู่ระหว่างการด าเนินการ     แผนการพัฒนาระบบงานตอบรับโทรศัพท์ (Operator)  
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งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เอกสารเลขที่  DCC-013 
 จ านวนหน้า  1  ใน  4  หน้า 

งานโอเปอเรเตอร์ (Operator) 
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

6. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานงานโอเปอเรเตอร์ (Operator) ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 
 

7. ขอบเขต 
2.2 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการท างานงานโอเปอเรเตอร์ (Operator) ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ 
8. ค ำนิยำม 

3.7 มวล.          หมายถึง    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.8 WU DOMS       หมายถึง   ระบบรับส่ง-หนังสือของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
3.9 สสอ.         หมายถึง   ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.10 หัวหน้าส่วนฯ     หมายถึง   หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.11 หัวหน้างานฯ      หมายถึง   หัวหน้างานแต่ละงานของส่วนสื่อสารองค์กร 
3.12 จนท.          หมายถึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.7 พนง          หมายถึง   พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.8 ผู้ใช้บริการ          หมายถึง   ผู้ติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์กับมหาวิทยาลัยทั้งบุคคลภายใน  
                                          ภายนอก  
3.9 อาจารย์          หมายถึง   อาจารย์ประจ าจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.10 นักศึกษา          หมายถึง   นักศึกษาจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.11 Intranet          หมายถึง   ระบบเครือข่ายภายใน 
3.12 Internet          หมายถึง    ระบบเครือข่ายภายนอก      
3.13 ระบบ IVR           หมายถึง   Interactive Voice Response เป็นซอฟต์เเวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือท าให้ 

ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (IVR) โดยการใช้การน าเข้าเสียงไว้ล่วงหน้า (pre-
recording) เเละใช้การกดปุ่มโทรศัพท์เพ่ือการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานตามความเหมาะสมในรูปเเบบของเสียง (Telephone) 

 

9. เอกสำรอ้ำงอิง 
4.4 ระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร 
4.5 ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร www.wu.ac.th/ข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายนอก  
4.6 เอกสารหนังสือแจ้งเวียนจากระบบ WU DOMS 
4.7 ระบบโทรศัพท์อัตโนม้ติ  (IVR)  
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10. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
งานโอเปอเรเตอร์ (Operator ) ส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้เวลาในการท างาน 8 ชั่วโมงในเวลา
ท าการและนอกเวลาท าการจะควบคุมการท างานโดยระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) 

 
ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.1 พนง. เปิดระบบควบคุมกำรท ำงำนระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ IVR เวลาท า
การ 08.30 -16.30 ของทุกวันท าการรวมถึงการตรวจเช็คส่วนนอกเวลาท า
การและช่วงเวลากลางคืนระบบตอบรับท างานโดยระบบอัตโนมัติ (10 
นาที) 

5.2 พนง. ศึกษำและรวบรวมข้อมูลข่ำวสำร แยกเป็นส่วนข้อมูลข่าวสารภายใน จาก 
ระบบ WU DOMS Intranet Internet เว็บไซต์และเพจของส่วนงานภายใน 
/ข้อมูลข่าวสารจากภายนอก เว็บไซต์และเพจ สื่อข่าวสารทั่วไป 
 (30 นาที) 

5.3 พนง. ผู้ใช้บริกำร คือผู้ที่ติดต่อสอบถามประสานงานกับมหาวิทยาลัย นักศึกษา 
อาจารย์และและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไปที่จะประสานภารกิจกับมหาลัยทุกหน่วยงาน    ( 8 ชั่วโมงใน
เวลาท าการ) 

5.4 พนง. รับสำยเรียกเข้ำ ให้บริการรับสายเรียกเข้าเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารภายใน
หน่วยงาน รับสายเรียกเข้าจากภายนอกและบุคคลทั่วไป รวมถึงรับสายตี
กลับจากระบบตอบรับอัตโนมัติ กรณีสายในระบบไม่ว่าง สายขัดข้องและไม่
มีคนรับสาย  (8 ชั่วโมงในเวลาท าการ) 

5.5 พนง. รับสำยเรียกเข้ำจำกภำยนอก การประสานงานเพ่ือให้ข้อมูลกับ
บุคคลภายนอก การรับสมัครเรียน การสอบถามข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
 (8 ชั่วโมงในเวลาท าการ) 

5.6 พนง. รับสำยเรียกเข้ำจำกภำยในมหำวิทยำลัย การประสานงานเพ่ือช่วย
ประสานงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วและให้ข้อมูลข่าวสารภายใน
รวมถึงการให้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากนักศึกษา 
(8 ชั่วโมงในเวลาท าการ) 

5.7 พนง. กำรรับสำยตีกลับจำกระบบกรณีไม่มีผู้รับสำย เมื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์กด
หมายเลขผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR หรือติดต่อโดยตรงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการติดต่อเกิดกรณี สายไม่ว่าง สายขัดข้องหรือไม่มีผู้รับสายระบบจะ
โอนสายดังกล่าวมายังโอเปเรเตอร์ เพ่ือค้นหาข้อมูลหรือหมายเลขไกล้เคียง
เพ่ือประสานงานตรงกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร      (8 ชัว่โมงในเวลาท า
การ) 
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ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.8 พนง. สืบค้นหมำยเลขโทรศัพท์ ให้ข้อมูลข่ำวสำร  สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์จาก

ฐานข้อมูลบุคลากรและข้อมูลข่าวสารภายในสืบวค้นจากระบบ WU DOMS 
Intranet Internet เว็บไซต์และเพจของส่วนงานภายใน /ข้อมูลข่าวสาร
จากภายนอก เว็บไซต์และเพจ สื่อข่าวสารทั่วไป (ไม่เกิน 1-2 นาที/
หมายเลข) 

5.9 พนง. โอนสำย โอนสายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร (15 วินาที/
หมายเลข) 

5.10 พนง. สำยปลำยทำงตอบรับ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถสือสารส าเร็จ 
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เปิดระบบการตอบรับโทรศัพท์ 
Softphone Application

ผู้ใช้บริการ

รับสายตีกลับจากระบบกรณีไม่
มีผู้ตอบรับ

รับสายเรียกเข้าจาก
ภายในมหาวิทยาลัย

รับสายเรียกเข้าจากภายนอก

ให้ข้อมูลข่าวสาร/สืบค้นหมายเลข

โอนสาย

สายปลายทางตอบรับ

รับสายเรียกเข้า

เริ่มต้น

จบการท างาน

กำรให้บริกำรระบบตอบรับโทรศัพท์ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รวบรวมข้อมูลข่าวสาร

พนง.

พนง.

พนง.

พนง.

พนง.

พนง. พนง.

พนง.

พนง.

พนง.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5   5.6

5.7

5.8

5.9

   5.10
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งำนข่ำวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
 ผู้รับผิดชอบ 4 คน   :  นำยธีรพงศ์  หนูปลอด / นำยบรรพต  ใบมิเด็น   

นำงสำวชลธิชำ  ปำนแก้ว / นำงสำวศริลกำนต์  งำมข ำ    
**************************** 

ภำระงำนหลัก  ดังนี้ 

1. งำนจัดท ำข่ำว ผลิต บันทึกภำพเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข่ำวสำร บทควำม สกู๊ป  

1. จัดท าข่าว/บทความ/สกู๊ป เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (Press Release) 
2. บันทึกภาพเพ่ือประกอบข่าวที่จัดท า และภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ (Photo Release) 
3. จัดท าประเด็นเพ่ือสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
4. เผยแพร่ข่าวตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ (สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดียฯลฯ) 
5. ส ารวจติดตาม จัดเก็บ วิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่  
6. จัดท ารายงานข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งมูลค่าข่าวและ PR Value เสนอต่อผู้บริหาร 
7. งานฐานข้อมูลสื่อมวลชน 

 

2. งำนสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

1. การจัดงานแถลงข่าว(Press Conference) 
2. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย (Press tour) 
3. การจัดให้ผู้บริหารสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน (Press Interview) 
4. การประสานเชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์และท าข่าว 
5. การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของสื่อมวลชนและ การขอบคุณสื่อมวลชน (Press thanks) 
6. การจัดท า Press Release /Press Kit 
7. การแสวงหาเครือข่าย/รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน 

 

3. งำนประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำร สำรสนเทศทำงโซเชียลมีเดียเว็บไซต์และสื่อสมัยใหม่ 

1. การจัดกิจกรรม/ตอบค าถาม/เพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย/สื่อสารข้อมูลผ่าน Facebook 
2. การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เฉพาะกลุ่มเช่น Dek-D.com/Admissionpremium/Kapook/Dek-

Keng.com/Enn/Eduzone ฯลฯ 
3. การจัดท า Infographic ข่าว เผยแพร่ผ่านเพจ Facebook 
4. การสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ เช่น Google Display Network ,Google Adword, Youtube   LineGroup, 

Facebook fanpage, Instagram, Twitter ฯลฯ 
 

 

 



60 
 

4. งำนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่ำงๆเพื่อกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 

1. การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิวฯลฯ 
2. การออกแบบชุดนิทรรศการเพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
3. การออกแบบสื่อของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เช่น ส.ค.ส.,ปฏิทิน  

 

5. งำนออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ 

1. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย(ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) เว็บไซต์ส่วนสื่อ
สื่อสารองค์กร Walailak Channel เว็บไซต์ โครงการสีเขียว 

2. การออกแบบสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เช่น แบนเนอร์ Infographic  
3. การเผยแพร่ข่าวทางระบบส่งข่าวของมหาวิทยาลัย 
4. การดูแลระบบ Photo Gallery ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

6. งำน Digital marketing & content 
   1. Admin เพจและเว็บไซด์, Walailak University, Facebook และอ่ืนๆ 

-ตอบค าถาม จากสมาชิกในเพจ 
   2. มอนิเตอร์สื่อต่ำงๆและพัฒนำเว็บไซด์ภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยเพื่อเข้ำสู่กำรจัดอันดับโลก 
(webometrics)       

        - จัดท า URl shortlink  เพ่ือเป็นการย่อลิงค์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้สั้นและกระชับขึ้น 

       -Tracking url โดยใช้เครื่องมือในการตรวจจับเข้าถึงที่แน่นอนของแต่ละสื่อโซเซียลต่างๆที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
แต่ละช่องทาง 

   3. สร้ำงสรรค์สื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้เกิดคุณค่ำและมีควำมหลำกหลำยและควำมบันเทิง 
 - ออกแบบและผลิตคอนเทนต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง TIKTOK 
   4. ออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ภำษำอังกฤษของมหำลัย 
   4.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาลัยพ่ีใช้ดึงดูด ง่ายต่อการใช้งาน โดยเน้นการน าเสนอผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
ระดับสากล 
   4.2 ส ารวจความพึงพอใจการใช้เว็บไซด์ 

-Pre quality assessment  
-Post quality assessment 

7.วำงแผนกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อดิจิทัลและโซเซียลมีเดียให้มีประสิทธิภำพและตอบโจทย์ตำม OKRs 

- เผยแพร่คอนเทนต์ภาคภาษาอังกฤษด้านคุณภาพการเรียนการสอน 

- เผยแพร่คอนเทนต์ภาคภาษาอังกฤษด้านผลงานวิจัย บริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม  

8.   เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กำรรับนักศึกษำ กำรบริกำรวิชำกำร ผลงำนด้ำนกำรวิจัย และภำพลักษณ์ที่ดีของ
มหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อสมัยใหม่ ทั้งสื่อในประเทศไทยและสื่อต่ำงประเทศ 
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9. วิเครำะห์สื่อ และกลยุทธิ์กำรตลำดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี ควำมมีชื่อเสียง แสดงควำมทันสมัยให้แก่ 

- การรับนักศึกษาโดยการเพ่ิมจ านวนนักเรียนจากโรงเรียนคุณภาพ 100 อันดับแรก  

-ความต้องการข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่างๆ 

- Facebook Walailak University 

- เว็บไซด์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ 
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งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เอกสารเลขที่  DCC - 014 
 จ านวนหน้า  1 ใน 3 หน้า 

ข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าว 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

(Press Release) 

วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม  2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 
6. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือเป็นขั้นตอนในการจัดท าข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

6.2 เพ่ือให้หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบขั้นตอนในการจัดท าข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าวเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

6.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับมอบหมายให้ท างานข่าวแจก/
บทความ/สกู๊ปข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ทราบถึงข้ันตอนการท างาน 
 

7. ขอบเขต 
2.1 ใช้เป็นแนวทางในข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 

8. ค ำนิยำม 
3.10 หัวหน้าส่วนฯ          หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.11 จนท.            หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล 
3.12 พนง.         หมายถึง  พนักงานธุรการของส่วนสื่อสารองค์กร 
3.13 แหล่งข่าว               หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ร้องขอให้จัดท าข่าวแจก/  

บทความ/สกู๊ปข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยงาน/บุคคลที่ 
ทีมข่าวงานข่าวฯ ติดต่อขอท าข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าวเพ่ือการ 
ประชาสัมพันธ์ 

3.5  สื่อมวลชน              หมายถึง  สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์และออฟไลน์ (หนังสือพิมพ์และส านักข่าวต่างๆ)     
        รวมถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียลมีเดีย 
        ทีเ่ป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามท าเนียบสื่อมวลชน       

3.6  Intranet                หมายถึง ระบบเครือข่ายภายใน  
      3.7 Internet        หมายถึง ระบบเครือข่ายภายนอก 
 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 

4.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย / นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4.4 ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4.5 เอกสารโครงการ 
4.6 ข้อมูลเอกสารของแหล่งข่าว (ประวัติบุคคลที่เป็นข่าว ฯลฯ) 

 
5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
การจัดท าเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
(Press Release) 1 ชิ้น ใช้เวลา 18 ชั่วโมง  
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนที่ กำรด ำเนินงำน 
จนท. 5.1 ส ารวจประมวลวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประเด็นที่

น่าสนใจข่าวที่เป็นลักษณะนโยบายที่ผู้บริหารสั่งการ
หรือตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ แผนพัฒนา / 

กิจกรรมนักศึกษา / ผลงานวิชาการ วิจัยของ
มหาวิทยาลัย /บุคลากรที่ท าชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

ฯลฯ ( 4 ชม.) 
จนท. 5.2 ประสานข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน / บุคคลที่เป็น 

แหล่งข่าว ( 1 ชม.) 
จนท. 5.3 รวบรวมข้อมูล จัดท าร่างข่าวแจก / บทความ เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ส่งร่างข่าวฯให้หัวหน้าส่วนพิจารณา( 4 
ชม.) 

หัวหน้าส่วนฯ 5.4 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเขียนข่าว / บทความ 
(1 ชม.) 

จนท. 5.5 กรณีไม่ผ่าน : แก้ไขตามที่หัวหน้าพิจารณา ( 1 ชม.) 
จนท. 5.6 ส่งข่าว / บทความท่ีผ่านการพิจารณาหัวหน้าส่วนให้ 

แหล่งข่าวพิจารณาพร้อมก าหนดวันส่งกลับ (30นาที) 
แหล่งข่าว 5.7 พิจารณาเนื้อหาของข่าว / บทความ / ส่งกลับ จนท. 

(2 ชม.) 
จนท. 5.8 แก้ไขตามที่แหล่งข่าวพิจารณาเพ่ือให้ได้ขึ้นงานที่ 

สมบูรณ์ ถ้าไม่มีการแก้ไขเป็นขึ้นงานที่สมบูรณ์ 
(30นาที ) 

พนง./จนท. 5.9 พนง./จนท.เผยแพรชิ้นงานข่าว / บทความ
ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชน(สื่อสิ่งพิมพ์ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์) ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) / ไลน์แอพลิเคชัน/เฟชบุ๊ก 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Intenet intranetของ

มวล. / Web site อ่ืนๆ ( 2 ชม) 
พนง./จนท 5.10 

 
ตรวจสอบการเผยแพร่ รายงานต่อผู้บริหาร             

พร้อมจัดเก็บข่าว/บทความ/เข้าแฟ้มข่าวเพ่ือรวบรวม
เข้าเล่มรายเดือน (2 ชั่วโมง) 
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เริ่มต้น

ชิ้นงานข่าว/
บทความ

ตรวจสอบการเผยแพร่/
รายงานผู้บริหาร

รวบรวม/จัดเก็บ

ผ่าน

จนท.

 

ข่ำวแจก/บทควำม/สกู๊ปข่ำวเพื่อกำรประชำสัมพันธ์

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ประสานข้อมูล/สัมภาษณ์แหล่งข่าว
/บุคคล/หน่วยงาน/

รวบรวมข้อมูล/จัดท าร่างข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาร่างข่าว/
บทความ

แก้ไข
ไม่ผ่าน

ร่างข่าว/บทความ

พิจารณาร่างข่าว/
บทความ

เผยแพร่

จบการท างาน

แก้ไข

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

      หัวหน้าส่วนฯ/
   หัวหน้างาน

แหล่งข่าว

จนท./พนง.

จนท./พนง.

จนท./พนง.
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 งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เอกสารเลขที่  DCC--015 

การเผยแพร่ข่าวทางระบบส่งข่าว 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จ านวนหน้า  1  ใน  3  หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม. 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ข่าวทางระบบส่งข่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 
2. ขอบเขต 

2.1. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการเผยแพร่ข่าวทางช่องทางระบบส่งข่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

3. ค ำนิยำม 
3.13 มวล.   หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.14 จนท.   หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.15 บุคลากร  หมายถึง หัวหน้างานฯ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ  

 ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.16 Internet  หมายถึง ระบบเครือข่ายภายนอก 
3.17 Intranet.wu.ac.th  หมายถึง ระบบเครือข่ายภายใน 
3.18 ผู้ใช้บริการ  หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 

4.1. รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
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5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
การเผยแพร่ข่าวทางระบบส่งข่าวใช้เวลารวม 55 นาที 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 ผู้ใช้บริการ เข้าระบบ Intranet.wu.ac.th เลือกเมนู ระบบส่งข่าว / Research 

News  
5.2 ผู้ใช้บริการ 

 
อ่านค าชี้แจงการใช้บริการระบบบริการข่าว มวล. 
1 ขอให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนด 
2 ส่วนสื่อสารองค์กรท าหน้าที่เป็นบรรณาธิกรณ์ ตรวจสอบ

ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา การเรียงล าดับและตัวสะกด 
หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจะติดต่อประสานมายังท่านตาม
หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านให้ไว้ และจะส่งข่าวเผยแพร่
ทาง Internet และ / หรือ Intranet ทุก 2 ชั่วโมง 

3 ข่าวของท่านจะปรากฎตามประเภทของข่าวและล าดับการส่ง
ข่าวก่อนหลัง 

4 ประเภทของข่าวที่ท่านระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ท่านอาจระบุไม่ตรงตามประเภทของข่าวนั้นๆ 

5.3 ผู้ใช้บริการ ส่งข่าวเข้าระบบ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดข่าวให้ครบถ้วน พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง  

5.4 จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาพประกอบ ลิงค์ 
* กรณีข่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยัง
เบอร์ติดต่อของผู้ใช้บริการเพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติม (10 นาที) 

5.5 จนท. จัดรูปแบบ เพิ่มภาพประกอบ – เพ่ิมลิงค ์(30 นาที) 
5.6 จนท. เผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย internet และ Intranet (5 นาท)ี 
5.7 จนท. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ไตรมาสและรายงานผล

ประจ าปีงบประมาณ  (10 นาที) 
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เริ่มต้น

ระบบส่งข่าว

อ่านค าช้ีแจง

ส่งข่าวเข้าระบบ

จัดรูปแบบ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์
Internet / Intranet

ติดต่อผู้ใช้บริการ

จบการท างาน

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

ตรวจสอบ
ไม่ผ่าน

    

ตรวจสอบ

    

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
    ไม่ผ่าน

รายงานผลประจ าเดือน 
-ไตรมาส-ประจ าปี

5.7

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ

 

ระบบบริกำรข่ำวมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
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 งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เอกสารเลขที่  DCC - 016 

งานออกแบบเบนเนอร์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ผ่านสื่อดิจิทัล 

จ านวนหน้า  1  ใน  3  หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม  2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1 วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเบนเนอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 

2 ขอบเขต 
5.2. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการออกแบบเบนเนอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

3. ค ำนิยำม 
3.19 มวล.   หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.20 บุคลากร  หมายถึง หัวหน้างานฯ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ  

 ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.21 สสอ.   หมายถึง ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.22 จนท.   หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.23 WU DOMS  หมายถึง ระบบรับส่ง-หนังสือของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
3.24 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  หมายถึง  www.wu.ac.th, Intranet.wu.ac.th 
3.25 Facebook   หมายถึง Facebook Walailak University 
3.26 ผู้ใช้บริการ  หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
5.3. รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
5.4. แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

 

5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
การจัดท าออกแบบเบนเนอร์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลใช้เวลารวม 230 นาที (3 ชั่วโมง 40 นาที) 
 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 ผู้ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะท าเบนเนอร์ โดย  

 บุคลากร สสอ. ส่งโดยตรงมายัง จนท. 

 หน่วยงานภายใน มวล. ส่งบันทึกมาทางระบบ WU DOMS  
5.2 ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล เช่น ขนาดชิ้นงาน ข้อความ รูปภาพ ที่พร้อมผลิตหรือ

คัดเลือกมาเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 

5.3 จนท. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและรูปภาพ (10 นาที) 
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5.4 จนท. ด าเนินการออกแบบ (180 นาที) 
5.5 จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน (10 นาที) 
5.6 ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง และความพึงพอใจของชิ้นงาน  

(10 นาที) 
5.7 จนท. ส่งไฟล์ให้ผู้ขอใช้บริการ / เผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ 

Facebook ตามเหมาะสม (10 นาที) 
5.8 จนท. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ไตรมาสและรายงานผล

ประจ าปีงบประมาณ  (10 นาที) 
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งานออกแบบเบนเนอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 

เริ่มต้น

หน่วยงานภายใน 
มวล.

ตรวจสอบ

ออกแบบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ผ่าน

ประสานผู้ขอใช้บริการ

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ส่งงาน / เผยแพร่

จบการท างาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

ระบบ WU DOMS

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ตรวจสอบ
ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผู้ใช้บริการ

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

ผู้ใช้บริการ

รายงานผลประจ าเดือน 
-ไตรมาส-ประจ าปี

จนท.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

5.8

ส่งข้อมูล

5.6

ผู้ใช้บริการ
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งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เอกสารเลขที่ DCC -017 
 

การเชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์   
และท าข่าว 

จ านวนหน้า 1 ใน 3 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม .2565 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายนอก 
 1.2 เพ่ือให้พนักงานทราบถึงข้ันตอนการเชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์และท าข่าว 
 
2. ขอบข่ำย 
 2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการเผยแพร่ข่าวสารของส่วนสื่อสารองค์กร 

 
3. ค ำนิยำม 

3.1 จนท.                   หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบงานนั้นๆ   
 3.2 พนง.     หมายถึง พนักงานธุรการของส่วนสื่อสารองค์กร 
 3.3 หัวหน้าส่วนฯ   หมายถึง หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
 3.4 WU DOMS      หมายถึง ระบบรับ-ส่งหนังสือของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
  3.5 บุคลากร           หมายถึง หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ  
 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 
 4.1 ทะเบียนรายชื่อสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 4.2 รายการผลการปฏิบัติงานของส่วนสื่อสารองค์กร 
 
5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
  

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 พนง. พนักงานธุรการรับหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานต้นเรื่องภายใน

มหาวิทยาลัยผ่านระบบ WU DOMS หรือต้นเรื่องจากมติที่ประชุมส่วน
สื่อสารองค์กร (5 นาที) 

5.2 
 

หัวหน้าส่วนฯ./พนง. เสนอหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กรพิจารณาอนุมัติ หาก (1) ไม่ผ่าน ให้แจ้ง
กลับหน่วยงานต้นเรื่อง (2) ผ่าน ด าเนินการตามแผนในขั้นตอนต่อไป  
(30 นาท)ี 

5.3 จนท. จัดท าจดหมายเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม (60 นาที) 
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5.4 จนท. ประสานสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวาจาอีกครั้ง (60 นาที) 
5.5 จนท. สรุปรายชื่อสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม (30 นาที) 
5.6 จนท. จัดท าข่าวแจกสื่อมวลชน เตรียมเอกสาร จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียน      

(1 วัน) 
5.7 จนท./หัวหน้างาน/

หัวหน้าส่วนฯ 
เสนอหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กรตรวจสอบความถูกต้องข่าว
และเอกสารแจกสื่อมวลชนก่อนเผยแพร่ หาก (1) ไม่ผ่านให้เจ้าหน้าที่
ปรับแก้ไข (2) ผ่าน  ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป (30 นาที) 

5.8 จนท. ปฏิบัติหน้าที่วันงาน (ถ่ายภาพข่าว/ต้อนรับ/ ลงทะเบียนสื่อมวลชน)    
(30 นาที – 1 ชม.) 

5.9 จนท. เผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง (60 นาที) 
5.10 จนท.  ตรวจสอบการเผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชน วิทยุ/ โทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์ 

ฯลฯ (1-2 วัน) 
5.11 จนท. รายงานผลการเผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนแก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนสื่อสาร

องค์กร หัวหน้างาน/หน่วยงานภายในต้นเรื่อง (30 นาที) 
5.12 จนท. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นเอกสารส าหรับอ้างอิงต่อไป (30 นาท)ี 
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5.1   พนง. 
รับเรื่องจากหน่วยงานภายใน

ผ่านระบบ WU DOMS 

พิจารณา/ 
อนุมัติ 

5.2   หัวหน้าส่วนฯ 

จัดท าจดหมายเชิญสื่อมวลชน 

ประสานงาน 

จัดท าข่าวแจกสื่อมวลชน 

5.4            จนท. 

แก้ไข 

เผยแพร่ข่าว 

ปฏิบัติหน้าที่วันงาน 

5.5           จนท. สรุปรายชื่อสื่อมวลชน 

 5.6             จนท. 

เริ่มต้น 

 

มติที่ประชุมส่วนสื่อสาร
องค์กร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 5.7           หัวหนา้ส่วนฯ/หัวหน้างาน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

5.8             บุคลากร  

5.9              จนท.  
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เชิญสื่อมวลชนสังเกตุกำรณ์และท ำข่ำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเ
ก็บ 

5. 10      จนท. 

 

ตรวจสอบการ
เผยแพร่ข่าว 

รายงานผลข่าวเผยแพร่ 
ทางสื่อมวลชน 

จบการท างาน 

5.11               จนท. 

5.12                        จนท. 
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งำนผลิตสื่อและสำรสนเทศ  
(ผู้รับผิดชอบ  5 คน ) 

นำยกรกช  บุญอมร หัวหน้ำงำน / นำยจักรกฤษณ์  สงด ำ /  
นำยโกศล  ช่วยอุปกำร/ นำยนฤเบศร  สุวรรรส/ นำงสำวจินตนำ   สุดสอำด 

************************ 
 
ภำระงำนหลัก  : นำยกรกช  บุญอมร ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำน จัดกำรสื่อดิจิทัล ส่วนสื่อสำรองค์กร  
 
1. บริหำร จัดกำรงำนผลิตสื่อและสำรสนเทศ   
   1.1 . บริหารจัดการ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ในงานผลิตสื่อฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   1.2 ควบคุม ดูแลการผลิตสื่อและสารสนเทศให้มีความถูกต้อง และมีคุณภาพ 
 
2.ผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ และกำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล   

2.1 Walailak Channel : Walailak Facebook Live on Air 
2.2 งานโครงการผลิตรายการและสื่อ อื่นๆ 
 

3. ผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ - สื่อโสตทัศน์ 
          3.1  ประสานการผลติรายการโทรทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 
          3.2  ผลิตวีดิทัศน์ประกอบรายการโทรทัศน์และข่าวโทรทัศน์ 
 
4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 
         4. 1 การผลิตเอกสารเล่ม/แผ่นพับ แนะน ามหาวิทยาลัย  
         4.2 สื่อสิ่งพิมพ์แนะน ามหาวิทยาลัย และสื่ออ่ืนๆ 
 
5. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรมผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์- Social Network  
   -  ข่าว ภาพนิ่ง/ วีดิโอ ผ่าน Face Book / YOUTUBE 
 
6. งำน OKRs และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
 
7.งำนอ่ืนๆ และงำนพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
         7.1  คณะท างานและกรรมการในกิจกรรมต่างๆ  
         7.2  ที่ปรึกษากิจกรรมและชมรมนักศึกษา 
         7.3 งานโครงการและกิจกรรมของส่วนสื่อสารองค์กร 
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ภำระงำนหลัก  : (อยู่ระหว่ำงรับสมัคร) 
 
1.ผลิตรำยกำรและสื่อวีดิทัศน์ 

- ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ ควบคุมเสียง   
- คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น  อาทิ ภาพไตเติ้ลรายการ  เครดิตท้ายรายการ  Graphic  (Graphic 

Transition, Info Graphic, Motion Graphic  ฯลฯ), 3D, Visual Effect  บาร์ชื่อผู้ด าเนินรายการ   ผู้ร่วมรายการ ฯลฯ 
 
2.ควบคุม จัดกำรและดูแลและวำงแผน ระบบ Streaming กำรเผยแพร่สด รำยกำรโทรทัศน์ ผ่ำน Facebook, 
Website  

- จัดล าดับ/ปรับ การเผยแพร่รายการ/สื่อ (Playlist) 
- จัดท าผังรายการการเผยแพร่สื่อและรายการ 
- จัดการข้อมูลที่รับเข้าและออก ในระบบ Streaming   
- ควบคุมมอนิเตอร์ภาพและเสียงในการเผยแพร่สด 
- บริหารจัดการข้อมูลไฟล์วิดีโอให้มีรูปแบบเดียว ในการถ่ายทอดสด 
- ประสานงาน จัดหาและควบคุมสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่สดรายการและกิจกรรมต่างๆ 
- ดูแลระบบควบคุมอุณหภูมิห้องเผยแพร่สด (MCR) 
- ดูแลและควบคุมอุปกรณ์การเผยแพร่สด Storage, Streaming Server, Playout Studio, Network Switch, 

Vmix  ฯลฯ 
 
3. ควบคุมดูแล และจัดระบบ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Server) วิดีโอและข้อมูลอ่ืนๆ ของงำนผลิตสื่อและสำรสนเทศ 

- สร้างฐานการบันทึกข้อมูลและส่งต่อข้อมูลในการตัดต่อวิดีโอ การเผยแพร่และถ่ายทอดสด 
4. เป็น Admin Walailak Channel  ในกำรดูแล Website, Facebook   และสื่อช่องทำงกำรเผยแพร่อื่นๆ   
Upload รำยกำร และกำรจัดกำรข้อมูล ให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
5. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์รำยกำร ของ Walailak Channel ผ่ำน Website, Facebook   และสื่อช่องทำงกำร
เผยแพร่อื่นๆ   ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง 
 
6.งำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

 
7. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ภำระงำนหลัก  : นำยจักรกฤษณ์  สงด ำ    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
1. ผลิตรำยกำรและสื่อวิดีทัศน์ 

- ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ ควบคุมเสียง  
- คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น  อาทิ ภาพไตเติ้ลรายการ  เครดิตท้ายรายการ  Graphic  (Graphic 

Transition, Info Graphic, Motion Graphic  ฯลฯ), 3D, Visual Effect, บาร์ชื่อผู้ด าเนินรายการ  ผู้ร่วมรายการ ฯลฯ 
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2.สร้ำง จัดท ำและดูแล สำรสนเทศกำรผลิตสื่อแต่ละชนิดแบบออนไลน์ 
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลวีดิโอ เสียง คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพ ฯลฯ เข้าสู่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
- จัดท าฐานข้อมูล เก็บสถิติผู้รับชมรายการและสื่อของ Walailak Channel  
- บันทึกข้อมูลผลการผลิตรายการและสื่อของ Walailak Channel 

 
3. จัดท ำระบบบริกำรผลิตสื่อออนไลน์ และกำรให้บริกำรสื่อชนิดต่ำงๆ  

- รวบรวมและรายงานผลการใช้บริการสื่อ 
 
4. เป็น Admin Walailak Channel  ในกำรดูแล Website, Facebook   และสื่อช่องทำงกำรเผยแพร่อื่นๆ   
Upload รำยกำร และกำรจัดกำรข้อมูล ให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
5. ประชำสัมพันธ์ Walailak Channel  ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ร่วมจัดนิทรรศกำร ในกิจกรรมต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย  จัดกิจกรรมรับของท่ีระลึกในรำยกำรผ่ำนสื่อ Social Media ฯลฯ 
 
6. งำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 
7.งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
ภำระงำนหลัก : นำยโกศล  ช่วยอุปกำร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
1.  ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

2.1 วิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
2.2 สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสปอตโทรทัศน์เพ่ือการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก 

2.3 งานริเริ่มสร้างสรรค์  
 
2. ผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ และกำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล   

2.1 Walailak Channel : Walailak Facebook Live on Air 
2.2งานโครงการผลิตรายการและสื่อ อื่นๆ 

 
3.งำนประเมินผลรำยกำรและปรับผังรำยกำร 

 
4.ดูแลช่องทำงกำรเผยแพร่ ใน Walailak Channel / Social Media 

4.1 ช่องทางในเว็บไซต์ของWalailak Channel 
4.2 เผยแพร่ดูแลPage facebook Walailak Channel 
4.3 เผยแพร่และดูแลช่อง Youtube walailak channel 

4 4 เผยแพร่และดูแลวิดีทัศน์ทางPage Facebook walailak university 
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5. ดูแลรำยกำรวัสด ุครุภัณฑ์ และกำรบ ำรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

1.1 จัดท าทะเบียนรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.2 คืน วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและสารสนเทศ-จัดท าระบบเบิก  

 
6. งำนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
 

7. งำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
1.3 7.1 งานโครงการและกิจกรรมของส่วนสื่อสารองค์กร 
1.4 7. 2 งานโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

 
8. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

ภำระงำนหลัก  : นำงสำวจินตนำ   สุดสอำด  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

1. งำนบริหำรจัดกำร 
- พิจารณาก าหนดแนวทางเป้าหมายของรายการแต่ละรายการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ทีมงาน 
- ก าหนดการประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการผลิตรายการและสื่อต่างๆ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากมติการประชุม 
- จัดท าเอกสารบันทึกข้อความ หนังสือขอความอนุเคาระห์ หนังสือเชิญ ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการถ่ายท ารายการ 
- วางแผนการถ่ายท าตามวัน เวลาที่เหมาะสม 
- อ านวยความสะดวกในการผลิตรายการและการถ่ายท าให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
- พิจารณาควบคุมเนื้อหาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเหมาะสม 
แก่การเผยแพร่ 
- จัดท าข้อมูลการผลิตรายการและสื่อเฉพาะตอน 

2. งำนผลิตสื่อ 
- ศึกษา รวบรวมและประสานขอข้อมูล เพ่ือประกอบการเขียนบทบรรยายสื่อวีดิทัศน์ บทรายการโทรทัศน์  
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เรียบเรียงเนื้อหาและถ่ายทอดผ่านรูปแบบการเขียน/ปรับแก้บทบรรยายสื่อวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ (Script) 
- ด าเนินรายการ เพื่อเชื่อมโยงรายการตั้งแต่ต้นจนจบ ให้เป็นไปตามบทและระยะเวลาที่ก าหนด 
- พิธีกร ผู้ด าเนินรายการและในกิจกรรมต่างๆ 
- ผู้บรรยาย เชื่อมโยงเนื้อหาในสื่อหรือข่าว ผ่านการบรรยายตามบท 
- ผู้สัมภาษณ์ตั้งค าถามและสรุปประเด็นในรายการสัมภาษณ์/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าบทสัมภาษณ์
ดังกล่าวมาใช้ประกอบข่าว 
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3. ดูแลช่องทำงกำรเผยแพร่ Walailak Channel 
- เผยแพร่สื่อ/รายการผ่าน Social Media  (Facebook, Youtube, Instagram และ Twitter) 
- ควบคุมการเผยแพร่สื่อทุกช่องทางให้เป็นปัจจุบัน 
 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Walailak Channel 
5. ประชำสัมพันธ์ Walailak Channel  ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกในรายการผ่านสื่อ Social Media ฯลฯ 
6. งำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
7. งำนอ่ืนๆ และงำนพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC -018 
ผลิตรายการ Talk with the President จ านวนหน้า 1 ใน 2 หน้า 

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม. 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตรายการ Talk with the President เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตรายการ Talk with the President เพ่ือการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย         
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้างานฯ หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 จนท.   หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การผลิตรายการ Talk with the President  ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 651 นาที (10 ชั่วโมง 51 นาที)  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 จนท.  สอบถามประเด็นการสนทนาจากอธิการบดี  (3 นาที) 
5.2 จนท. จัดท าประเด็นสนทนา  วัน/ เวลา ในการบันทึกรายการ (1 ชั่วโมง) 
5.3 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบ แก้ไข/เพ่ิมเติม ความครบถ้วนและถูกต้องของประเด็น

การสนทนาในรายการ  (15  นาที) 
5.4 จนท. ประสานเลขาอธิการบดีในการก าหนดวันเวลาในการบันทึกรายการ  

(3 นาที) 
5.5 จนท. จัดท าบันทึกข้อความภายในเพ่ือเรียนเชิญอธิการบดีเข้าร่วมรายการ

พร้อมแนบประเด็นการสนทนา   (15  นาที) 
5.6 จนท. ถ่ายท า บันทึกรายการตามวันเวลาที่ก าหนด  (1 ชั่วโมง) 
5.7 จนท. ท ากราฟิก  ถ่ายภาพประกอบ   (2 ชั่วโมง) 
5.8 จนท. ตัดต่อรายการ   (4 ชั่วโมง)  
5.9 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (1 ชั่วโมง) 
5.10 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (45  นาที) 
5.11 หัวหน้างานฯ 

หรือ จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 

 



81 
 

                                                   

 

 



82 
 

 

งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่   DCC- 019 
 

ผลิตรายการ Walailak Moving 
Forward  (LIVE) 

จ านวนหน้า  1 ใน 2 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้ 1  ตุลาคม  2565  
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตรายการ Walailak Moving Forward (LIVE) เพ่ือการ 
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตรายการ Walailak Moving Forward (LIVE) เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.    หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
    
4. เอกสำรอ้ำงอิง 
   4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
   4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
 

5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    1) การผลิตรายการ Walailak Moving Forward (LIVE) โดยการถ่ายทอดสด  ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 435 นาที  
(7 ชั่วโมง 15 นาที) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ/ 

หัวหน้างานฯ/ 
จนท. 

รับนโยบายและศึกษาข้อมูลผลการรับนักศึกษาที่ยังไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย หรืออาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานเด่น  (15 นาที) 

5.2 จนท. ประสานงานผู้ที่จะมาร่วมรายการ  ในวันเวลาการผลิตรายการ (1 ชั่วโมง) 
5.3 จนท. จัดท าประเด็นสนทนา  วัน/ เวลา ในการบันทึกรายการ  (1 ชั่วโมง) 
5.4 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบ แก้ไข/เพ่ิมเติม ความครบถ้วนและถูกต้องของประเด็นการสนทนา

ในรายการ  (15  นาที) 
5.5 จนท. จัดท าบันทึกข้อความภายในเพ่ือเชิญผู้ร่วมรายการเข้าร่วมรายการพร้อมแนบ

ประเด็นการสนทนา   (15  นาที) 
5.6 จนท. จัดท ากราฟิก และภาพประกอบรายการ  (2 ชั่วโมง) 
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5.7 จนท. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ภาพประกอบ กราฟฟิก การถ่ายท า หรือบันทึก
รายการ (1.30 ชั่วโมง) 

5.8 จนท. ถ่ายท า / บันทึกรายการตามวันเวลาที่ก าหนด  (30  นาที) 
5.12 หัวหน้างานฯ  

หรือ จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 

 

    2) การผลิตรายการ Walailak Moving Forward (LIVE) โดยการบันทึกเทป ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 72 นาที   
(12 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ/ 

หัวหน้างานฯ/ 
จนท. 

รับนโยบายและศึกษาข้อมูลผลการรับนักศึกษาที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย หรืออาจารย์และนักศึกาท่ีมีผลงานเด่น  (15 นาที) 

5.2 จนท. ประสานงานผู้ที่จะมาร่วมรายการ  ในวันเวลาการผลิตรายการ (1 ชั่วโมง) 
5.3 จนท. จัดท าประเด็นสนทนา  วัน/ เวลา ในการบันทึกรายการ  (1 ชั่วโมง) 
5.4 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบ แก้ไข/เพ่ิมเติม ความครบถ้วนและถูกต้องของประเด็นการสนทนา

ในรายการ  (15  นาที) 
5.5 จนท. จัดท าบันทึกข้อความภายในเพ่ือเชิญผู้ร่วมรายการเข้าร่วมรายการพร้อมแนบ

ประเด็นการสนทนา   (15  นาที) 
5.6 จนท. จัดท ากราฟิก และภาพประกอบรายการ  (2 ชั่วโมง) 
5.7 จนท. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ภาพประกอบ กราฟฟิก การถ่ายท า หรือ

บันทึกรายการ (1.30 ชั่วโมง) 
5.8 จนท. ถ่ายท า / บันทึกรายการตามวันเวลาที่ก าหนด  (30  นาที) 
5.9 จนท. ตัดต่อรายการ   (3 ชั่วโมง)  
5.10 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (1 ชั่วโมง) 
5.11 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (45  นาที) 
5.12 หัวหน้างานฯ  

หรือ จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC - 020 
 

ผลิตรายการ @Walailak  
จ านวนหน้า 1 ใน 2 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้ 1  ตุลาคม  2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตรายการ @Walailak เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตรายการ @Walailak เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร  
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.  หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 
   4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
   4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
 
5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การผลิตรายการ @Walailak  ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 423 นาที  (7 ชั่วโมง  3  นาที) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ พิจารณาและมอบหมายงาน (3 นาที) 
5.2 จนท. ประสานรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยที่จัดกิจกรรม  (15 นาที) 
5.3 จนท. บันทึกวิดีโอกิจกรรม (3 ชั่วโมง) 
5.4 จนท. เขียนบทบรรยาย   (30 นาที) 
5.5 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบ แก้ไข/เพ่ิมเติม ความครบถ้วนและถูกต้องของบทบรรยาย   

(15  นาที) 
5.6 จนท. บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงบรรยาย   (30 นาที) 
5.7 จนท. ตัดต่อวิดีโอ  (1 ชั่วโมง) 
5.8 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (30 นาที) 
5.9 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (30 นาที) 
5.10 หัวหน้างานฯ  

หรือจนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่ DCC - 021 
 

ผลิตรายการ Where U R  
จ านวนหน้า  1 ใน 2 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตรายการ Where U R เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตรายการ Where U R เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.  หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.4 อาจารย์              หมายถึง   อาจารย์ประจ าจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   3.5 นักศึกษา            หมายถึง   นักศึกษาจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   3.6 ผู้ประสานงานหลักสูตร  หมายถึง  ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
    4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การผลิตรายการ Where U R  ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 933 นาที  (9 ชั่วโมง 33 นาที) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ พิจารณาและมอบหมายงาน  (3  นาที) 
5.2 จนท. ประสานรายละเอียดกับอาจารย์ ผู้ประสานงานหลักสูตร  (15 นาที) 
5.3 จนท. ประชุมก าหนดประเด็นการถ่ายท าร่วมกับอาจารย์ นักศึกษา   

ผู้ประสานงานหลักสูตร (2 ชั่วโมง) 
5.4 จนท. จัดท าสคริปต์ในการถ่ายท า  (1 ชั่วโมง) 
5.5 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบ แก้ไข/เพ่ิมเติม ความครบถ้วนและถูกต้องของบทบรรยาย   

(15  นาที) 
5.6 จนท. ประสานหน่วยงานสถานที่ถ่ายท า  (30 นาที) 
5.7 จนท. ถ่ายท ารายการตามสคริปต์   (3  ชั่วโมง) 
5.8 จนท. ตัดต่อรายการ  (7 ชั่วโมง) 
5.9 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (30 นาที) 
5.10 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (30 นาที) 
5.11 หัวหน้างานฯ  หรือ 

จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC - 022 
 

ผลิตรายการ WOW Walailak  
จ านวนหน้า  1 ใน 2 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม  2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตรายการ WOW Walailak เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตรายการ WOW Walailak เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.  หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.4 อาจารย์              หมายถึง   อาจารย์ประจ าจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   3.5 นักศึกษา            หมายถึง   นักศึกษาจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   3.6 ผู้ประสานงานหลักสูตร  หมายถึง  ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
    4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

 

5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การผลิตรายการ WOW Walailak  ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 765 นาที  ( 12 ชั่วโมง 45 นาที) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ 

หัวหน้างานฯ 
ก าหนดเนื้อหาและรายละเอียด  (30  นาที) 

5.2 จนท. ประสานงานผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ  (30 นาที) 
5.3 จนท.  จัดท าสคริปต์ในการถ่ายท า  (1 ชั่วโมง) 
5.4 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบ แก้ไข/เพ่ิมเติม ความครบถ้วนและถูกต้องของ

สคริปต์  (15  นาที) 
5.5 จนท. ประสานหน่วยงานสถานที่ถ่ายท า  (30 นาที) 



90 
 

5.6 จนท. ถ่ายท ารายการตามสคริปต์   (3  ชั่วโมง) 
5.7 จนท. ตัดต่อรายการ  (7 ชั่วโมง) 
5.8 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (30 นาที) 
5.9 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (30 นาที) 
5.10 หัวหน้างานฯ  หรือ 

จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC - 023 
 

ผลิตรายการ Walailak Research & 
Innovation 

จ านวนหน้า  1 ใน 2 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม. 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตรายการ Walailak Research & Innovation เพ่ือการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย         
 
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตรายการ Walailak Research & Innovation เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.  หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.4 อาจารย์              หมายถึง   อาจารย์ประจ าจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   3.5 นักวิจัย              หมายถึง   นักวิจัยจากส านักวิชาหรือหน่วยวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
    4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

 

5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การผลิตรายการ Walailak Research & Innovation ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 690 นาที  (11 ชั่วโมง  
20 นาที  ) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ 

หัวหน้างานฯ 
ก าหนดเนื้อหาและรายละเอียด  (30  นาที) 

5.2 จนท. ประสานงานผู้ร่วมรายการ  (15 นาที) 
5.3 จนท.  

 หัวหน้างานฯ 
 ประชุมก าหนดประเด็นและรายละเอียดน าเสนอ (1 ชั่วโมง) 
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อาจารย์/ นักวิจัย 
5.4 หัวหน้างานฯ จัดท าข้อมูล ประเด็นและสคริปต์การถ่าย (30 นาที) 
5.5 หัวหน้างานฯ 

อาจารย์/ นักวิจัย 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (30 นาที) 

5.6 จนท.  หรือ 
อาจารย์/ นักวิจัย 

ประสานหน่วยงานสถานที่ถ่ายท า  (30 นาที) 

5.7 จนท. ถ่ายท ารายการตามสคริปต์   (3  ชั่วโมง) 
5.8 จนท. ตัดต่อรายการ  (4 ชั่วโมง) 
5.9 หัวหน้างานฯ 

อาจารย์/ นักวิจัย 
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (30 นาที) 

5.10 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (15 นาที) 
5.11 หัวหน้างานฯ  หรือ 

จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC - 024 
 

ผลิตรายการ Walailak Podcast  
จ านวนหน้า  1 ใน 2 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตรายการ Walailak Podcast เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตรายการ Walailak Podcast เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.  หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.4 อาจารย์              หมายถึง   อาจารย์ประจ าจากส านักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   3.5 นักวิจัย              หมายถึง   นักวิจัยจากส านักวิชาหรือหน่วยวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
    4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

 

5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การผลิตรายการ Walailak Podcast ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 375 นาที  ( 6 ชั่วโมง 15 นาที ) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ 

หัวหน้างานฯ 
ก าหนดเนื้อหาและรายละเอียด  (30  นาที) 

5.2 จนท. ประสานงานผู้ร่วมรายการ  (15 นาที) 
5.3 จนท.  

 หัวหน้างานฯ 
อาจารย์/ นักวิจัย 

ประชุมก าหนดประเด็นและรายละเอียดในการสนทนา (1 
ชั่วโมง) 

5.4 หัวหน้างานฯ จัดท าข้อมูล ประเด็นและสคริปต์การสนทนา (30 นาที) 
5.5 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (30 นาที) 
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อาจารย์/ นักวิจัย 
5.6 จนท. บันทึกรายการตามสคริปต์   (45 นาที) 
5.7 จนท. ตัดต่อรายการ  (1 ชั่วโมง) 
5.8 หัวหน้างานฯ 

อาจารย์/ นักวิจัย 
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (30 นาที) 

5.9 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (45 นาที) 
5.10 หัวหน้างานฯ  หรือ 

จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่   DCC - 025 
 

ผลิตสปอตโทรทัศน์  
จ านวนหน้า  1 ใน 2 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการผลิตสปอตโทรทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตสปอตโทรทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.  หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
       

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
    4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การผลิตสปอตโทรทัศน์ ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 225 นาที  ( 3 ชั่วโมง 45 นาที ) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ 

หัวหน้างานฯ 
ก าหนดเนื้อหาและรายละเอียด  (30  นาที) 

5.2 จนท. เขียนบทบรรยาย และข้อความประกอบ (CG)  (30 นาที) 
5.3 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (15 นาที) 
5.6 จนท. บันทึกเสียง   (15 นาที) 
5.7 จนท. ตัดต่อ  (1 ชั่วโมง) 
5.8 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับ/แก้ไข รายการ (30 นาที) 
5.9 จนท. เผยแพร่รายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  (15 นาที) 
5.10 หัวหน้างานฯ  หรือ 

จนท. 
รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่   DCC - 026 
 

การถ่ายทอดสด (LIVE) 
จ านวนหน้า  1 หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1 /2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการถ่ายทอดสด (LIVE) เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
2. ขอบเขต 
    2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการถ่ายทอดสด (LIVE) เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
 
3. นิยำม 
   3.1 หัวหน้าสว่นฯ หมายถึง  หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.2 หัวหน้างานฯ  หมายถึง  หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 
   3.3 จนท.  หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและสารสนเทศ  ส่วนสื่อสารองค์กร 

 
4. เอกสำรอ้ำงอิง 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
    4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
 

5. ข้ันตอนกำรท ำงำน 
    การถ่ายทอดสด (LIVE)   ใช้เวลาการด าเนินการ รวม 213 นาที (3 ชั่วโมง 33 นาที)  ทั้งนี้ไม่รวมเวลาในการจัด
กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 หัวหน้าส่วนฯ พิจารณาและมอบหมายงาน  (3  นาที) 
5.2 จนท. ประสานรายละเอียดกับหน่วยงานที่จัดกิจกรรม  (15 นาที) 
5.3 จนท. จัดท ากราฟิก ภาพประกอบ  (3 ชั่วโมง) 
5.4 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบ แก้ไขกราฟิกและภาพประกอบ  (15  นาที) 
5.5 หัวหน้างานฯ และ 

จนท. 
จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์  (2 ชั่วโมง) 

5.6 หัวหน้างาน และ 
จนท. 

ถ่ายท ารายการ และเผยแพร่   (เวลาในการจัดกิจกรรม) 

5.7 หัวหน้างานฯ  หรือ 
จนท. 

รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน  (30  นาที) 
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งานผลิตสื่อและเผยแพร่ เอกสารเลขที่     DCC - 027 
 จ านวนหน้า 1 ใน 3 หน้า 

         การผลิตสื่อวีดิทัศน์ วันที่มีผลบังคับใช้    1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่          1/2565   

 
9. วัตถุประสงค์ 

1.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.4 เพ่ือให้บุคลากรหรือผู้รับบริการทราบถึงข้ันตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 

 
10. ขอบเขต 

2.2    ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการด าเนินการผลิตวีดิทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

11. ค ำนิยำม 
3.1 หัวหน้าส่วนฯ        หมายถึง   หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 
3.2 หัวหน้างานฯ         หมายถึง   หัวหน้างานแต่ละงานของส่วนสื่อสารองค์กร 
3.3 จนท.             หมายถึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบงานนั้นๆ 
3.4 จนท.หน่วยงานภายใน หมายถึง  เจ้าที่บริหารงานทั่วไปหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
3.5 จนท.หน่วยงานภายนอก  หมายถึง  เจ้าที่บริหารงานทั่วไปหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
3.5 พนง.ธุรการ      หมายถึง  พนักงานธุรการของส่วนสื่อสารองค์กร 
3.6 บท (สคริปต์)  หมายถึง รายละเอียด เนื้อหา ของภาพและเสียง ที่ก าหนดขอบเขตการผลิตสื่อ 
3.7 ตัดต่อ   หมายถึง การล าดับภาพ ล าดับเสียงและกราฟิก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.8 เสียงบรรยาย   หมายถึง การพากย์เสียงตามบท (สคริปต์) 
3.9 สตอรี่บอร์ด  หมายถึง การสร้างเฟรมภาพตัวอย่างประกอบเนื้อหาในบท 
 

12. เอกสำรอ้ำงอิง 
4.7   แผนปฏิบัติการส่วนสื่อสารองค์กร 
4.8   รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีส่วนสื่อสารองค์กร 

 
 
13. ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ใช้เวลาการด าเนินการผลิตทุกข้ันตอน รวม 3,675 นาที (61 ชั่วโมง 15 นาที)  
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนที่ กำรด ำเนินงำน 

จนท./จนท.หน่วยงานภายใน
หรือภายนอก 

5.1 เจ้าหน้าด าเนินการผลิตสื่อตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติงานของส่วน
สื่อสารองค์กร/หน่วยงานภานในและภายนอกขอความอนุเคราะห์ใน
การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
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หัวหน้าส่วนฯ/หัวหน้างานฯ 5.2 พิจารณาอนุมัติงานหน่วยงานภายในและภายนอกขอความอนุเคราะห์
ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (5 นาที) 

พนง.ธุรการ 5.3 แจ้งหน่วยงานต้นเรื่องในกรณีหน่วยงานภายในและภายนอกขอความ
อนุเคราะห์ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (5 นาที) 

จนท.ผู้รับผิดชอบ/จนท.งาน
ผลิตสื่อฯ 

5.4 ประชุมเตรียมแผนด าเนินงานด้านการผลิตและด้านงบประมาณ 
(60 นาที) 

จนท.ผู้รับผิดชอบ 5.5 รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาจัดท าโครงร่าง/บท/สตอรี่บอร์ด (240 นาที) 
จนท.ผู้รับผิดชอบ 5.6 วางโครงเรื่อง/บทเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติการผลิตสื่อ (240 นาที) 

หัวหน้าส่วนฯ/หัวหน้างานฯ 5.7 พิจารณาอนุมัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (5 นาที) 
จนท.ผู้รับผิดชอบ และจนท.ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
5.8 ด าเนินการประสานงานวันเวลา และจัดหาฉาก สถานที่ในการถ่ายท า 

บันทึกเสียง (30 นาที)  
จนท.ผู้รับผิดชอบ และจนท.ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
5.9 ด าเนินการถ่ายท าและบันทึกเสียง (960 นาที) 

จนท.ผู้รับผิดชอบ 5.10 ด าเนินการหาเสียงดนตรี เอฟเฟคเสียง ล าดับเสียง ล าดับภาพ แลผลิต
กราฟิก (1,920 นาที) 

หัวหน้าส่วนฯ/หัวหน้างานฯ 
และจนท.ผู้รับผิดชอบ/จนท.ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

5.11 ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อวีดิทัศน์ (30 นาที) 

จนท.ผู้รับผิดชอบ/จนท.ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5.12 เผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
/ส่งให้หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (120 
นาที) 

จนท.ผู้รับผิดชอบ 5.13 รายงานผลปี จ านวนคนเข้าถึงและการรับหลังจากเผยแพร่ 3 เดือน
และรายงานผลประจ าปี (30 นาที)  

จนท.ผู้รับผิดชอบ 5.14 จัดเก็บแบ่งเป็น 2 ประเภทโดย 1.จัดเก็บทั้งโปรเจคเพ่ือแก้ไขเนื้อหา
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2.จัดเก็บไฟล์มาสเตอร์ 1 ชุด อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (30 นาที) 
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เริ่มต้น

นโยบาย/แผนปฏิบัติงาน

ประชุมทีมผลิตสื่อฯ

เสนอพิจารณาขออนุมัติ

ประสานงาน

ถ่ายท า

ตัดต่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เผยแพร่

วางโครง/เขียนบท/สตอรี่บอร์ด

ไม่ผ่าน

ผ่าน

รวบรวม/
จัดเก็บ

รายงานผล 3 เดือน
และรายงานประจ าปี

จบการท างาน

รวบรวมข้อมูล

บันทึกเสียงบรรยาย

หน่วยงานภายใน/ภายนอกขอความอนุเคราะห์

ขออนุมัติ

แจ้งหน่วยงานต้นเรื่อง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

5.1 จนท./จนท.หน่วยงานภายใน/
จนท.หน่วยงานภายนอก

5.2 หัวหน้าส่วนฯ

5.3 พนง.ธุรการ

5.4                .

5.5 จนท.

5.6 จนท.

5.7 หัวหน้าส่วนฯ

5.8 จนท./จนท.หน่วยงานภายใน/จนท.
หน่วยงานภายนอก

5.9 จนท. 5.10 จนท.

5.11 จนท.

5.12 หัวหน้าส่วนฯ/หัวหน้างานฯ/
จนท.หน่วยงานภายใน/จนท.
หน่วยงานภายนอก

5.13 จนท.

5.14 จนท.

5.15 จนท.
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ภำระงำนหลัก : นำยนฤเบศร   สุวรรรส  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

1. ภำระงำนกรำ ิก 
1.1. ผลิตเนื้อหา ข้อมูล ออกแบบ สร้างสรรค์กราฟิก ควบคุม และเผยแพร่ข้อมูลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์

อิเล็กทรอนิกส์ (LED Full Color Display) และป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV  
1.2. ผลิตและออกแบบ แบนเนอร์  ตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น ส าหรับ  walailak  Channel  
1.3. ติดตามและประเมินผลการรับชมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ขององค์กร  
1.4. ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC-028 
ผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ LED มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

จ านวนหน้า  1  ใน  3  หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ 
7. ขอบเขต 

7.1. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  

8. ค ำนิยำม 
3.27 มวล.   หมายถึง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.28 หัวหน้างาน  หมายถึง  หัวหน้างานแต่ละงานที่ได้รับการแต่งตั้ง 
3.29 จนท.   หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.30 จนท.ลจ.ชค.             หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว 
3.31 บุคลากร   หมายถึง  หัวหน้างานฯ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ 

ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.32 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   หมายถึง   intranet, internet, website 
3.33 URL LED  หมายถึง   ระบบเผยแพร่ภาพขึ้นจอ 
3.34 Reference  หมายถึง  แบบอ้างอิงที่ใช้ในการออกแบบ 

 
9. เอกสำรอ้ำงอิง 

9.1. รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
9.2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
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10. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
การผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ใช้เวลา รวม 160 นาที (2 ชั่วโมง 40 นาที) 
 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 จนท.ลจ.ชค. รับโจทย์งานผลิตสื่อจากหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้ง (5 นาที) 
5.2 จนท.ลจ.ชค. ศึกษาวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ตัวงานต้องการสื่อถึงอะไร ธีม สี 

องค์ประกอบต่างๆ (30 นาที) 
5.3 จนท.ลจ.ชค. หา reference เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ (15 นาที) 
5.4 จนท.ลจ.ชค. ร่างแบบงานคราวๆ เพื่อให้หัวหน้างานเห็นภาพงานที่จะออกแบบ เช่น สี 

ฟอนต์ข้อความ องค์ประกอบการจัดวางรูปภาพและข้อความ 
(30 นาที) 

5.5 หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องแบบร่าง 
* กรณีที่แบบร่างยังไม่ผ่าน ให้ไปแก้ไข (15 นาที) 

5.6 จนท.ลจ.ชค. เมื่อแบบร่างผ่านแล้วให้เริ่มออกแบบงานจริง (30 นาที) 
5.7 หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องแบบงานจริง 

* กรณีที่แบบงานจริงยังไม่ผ่าน ให้ไปแก้ไข (15 นาที) 
5.8 จนท.ลจ.ชค. เมื่อแบบงานจริงผ่านแล้ว ให้เผยแพร่เข้าระบบ URL LED มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ เพ่ือแสดงผลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED (10 นาที) 
5.9 จนท.ลจ.ชค. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน ไตรมาสและรายงานผลประจ าปี

งบประมาณ  (10 นาที) 
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เริ่มต้น

รับนโยบาย/แผนปฎิบัติการ

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล

หา Reference (แบบอ้างอิง)

ร่างแบบงาน

แก้ไข

ออกแบบงานจริง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เสนอพิจารณา

        

จบการท างาน

       หัวหน้างาน

ผ่าน

  จนท.ลค.ชค.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

ผลิตส่ือเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนป ำยประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

เสนอพิจารณาแก้ไข

เผยแพร่เข้าระบบ
URL LED

  จนท.ลค.ชค.

  จนท.ลค.ชค.

       หัวหน้างาน

  จนท.ลค.ชค.5.6

5.7

5.8

5.9

       หัวหน้างาน

  จนท.ลค.ชค.

  จนท.ลค.ชค.

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
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 งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC - 029 

ออกแบบงานกราฟิกส าหรับ Walailak Channel 
 

จ านวนหน้า  1  ใน  3  หน้า 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 
แก้ไขครั้งที่  1/2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือต้องการให้เห็บระบบการออกแบบงานกราฟิกส าหรับ Walailak Channel 
 

2. ขอบเขต 
2.1 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการออกแบบงานกราฟิกส าหรับ Walailak Channel 
 

3. ค ำนิยำม 
3.1 มวล.    หมายถึง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.2 หัวหน้างาน    หมายถึง  หัวหน้างานแต่ละงานที่ได้รับการแต่งตั้ง 
3.3 จนท.    หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.4 จนท.ลจ.ชค.           หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว 
3.5 บุคลากร     หมายถึง  หัวหน้างานฯ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ 

    ส่วนสื่อสารองค์กร 
3.6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง  intranet, internet, website 
3.7 Reference    หมายถึง  แบบอ้างอิงที่ใช้ในการออกแบบ 
3.8 Walailak Channel    หมายถึง ช่องทางการเผยแพร่สื่อ 
 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
   4.1 รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

             4.2 แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 

 
5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 
การจัดท าออกแบบ แบนเนอร์ ตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชัน Walailak Channel  
ใช้เวลา รวม 160 นาที (2 ชั่วโมง 40 นาที) 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 จนท.ลจ.ชค. รับโจทย์งานผลิตสื่อจากหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้ง (5 นาที) 
5.2 จนท.ลจ.ชค. ศึกษาวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ตัวงานต้องการสื่อถึงอะไร ธีม สี 

องค์ประกอบต่างๆ (30 นาที) 
5.3 จนท.ลจ.ชค. หา reference เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ (15 นาที) 
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ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.4 จนท.ลจ.ชค. ร่างแบบงานคราวๆ เพื่อให้หัวหน้างานเห็นภาพงานที่จะออกแบบ เช่น สี 

ฟอนต์ข้อความ องค์ประกอบการจัดวางรูปภาพและข้อความ 
(30 นาที) 

5.5 หน.งาน ตรวจสอบความถูกต้องแบบร่าง 
* กรณีที่แบบร่างยังไม่ผ่าน ให้ไปแก้ไข (15 นาที) 

5.6 จนท.ลจ.ชค. เมื่อแบบร่างผ่านแล้วให้เริ่มออกแบบงานจริง (30 นาที) 
5.7 หน.งาน ตรวจสอบความถูกต้องแบบงานจริง 

* กรณีท่ีแบบงานจริงยังไม่ผ่าน ให้ไปแก้ไข (15 นาที) 
5.8 จนท.ลจ.ชค. เมื่อแบบงานจริงผ่านแล้ว ให้เผยแพร่เข้า walailak channel  

(10 นาที) 
5.9 จนท.ลจ.ชค. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน ไตรมาสและรายงานผลประจ าปี

งบประมาณ  (10 นาที) 
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เริ่มต้น

รับนโยบาย/แผนปฎิบัติการ

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล

หา Reference (แบบอ้างอิง)

ร่างแบบงาน

แก้ไข

ออกแบบงานจริง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เสนอพิจารณา

        

จบการท างาน

       หัวหน้างาน

ผ่าน

  จนท.ลค.ชค.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

ออกแบบ แบนเนอร์ ตัดต่อคอมพิวเตอร์กรำ ิก แอนิเมชัน Walailak Channel

เสนอพิจารณาแก้ไข

เผยแพร่เข้า 
walailak channel

  จนท.ลค.ชค.

  จนท.ลค.ชค.

       หัวหน้างาน

  จนท.ลค.ชค.5.6

5.7

5.8

5.9

       หัวหน้างาน

  จนท.ลค.ชค.

  จนท.ลค.ชค.

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
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งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เอกสารเลขที่  DCC- 030 
 จ านวนหน้า  1  ใน  2  หน้า 

การจัดการ Footage 

 
วันที่มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2565 

แก้ไขครั้งที่  1/2565 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการ Footage เพ่ือใช้ในงานผลิตสื่อและสารสนเทศของส่วนสื่อสาร
องค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 

   2. ขอบเขต   
2.3  ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการปฏิบัติงานการจัดการ Footage เพ่ือใช้ในงานผลิตสื่อและสารสนเทศของ 

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   3. ค ำนิยำม 

3.35  จนท.          หมายถึง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร 
 

   4. เอกสำรอ้ำงอิง 
4.8  รายงานผลการปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.9  แผนงาน/แผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร 
4.10  เอกสารการปฏิบัติงานการจัดการ Footage 

 
  5. ขั้นตอนกำรท ำงำน 

การจัดการ Footage ใช้เวลาการประสานงานและด าเนินการ รวม  100 นาที (1 ชั่วโมง 40 นาที)   
ทั้งนี้  ระยะเวลาการด าเนินการอาจมีความยืดหนุ่น ตามจ านวน Footage  
 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.1 จนท. น าเข้า Footage ที่ได้จากการถ่ายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ 

(อย่างน้อย 10 นาที ขึ้นกับจ านวน Footage)  
5.2 จนท. คัดเลือกไฟล์ Footage ที่ต้องการและไม่ต้องการ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้

ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออก  (อย่างน้อย 10 นาที ขึ้นกับจ านวน Footage) 
5.3 จนท. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Footage  

(อย่างน้อย 10 นาที ขึ้นกับจ านวน Footage ) 
5.4 จนท. เลือก Shot ของ Footage ในช่วงเวลาที่ต้องการ  

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ตัดต่อช่วงที่ไม่ต้องการออก 
(อย่างน้อย 10 นาที ขึ้นกับจ านวน Footage) 

5.5 จนท. ส่งออกไฟล์ที่แก้ไข พร้อมตั้งชื่อไฟล์ และใส่ข้อมูล Metadata  
(อย่างน้อย 10 นาที ขึ้นกับจ านวน Footage) 
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ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
5.6 จนท. บันทึกจัดเก็บใน Database  

(อย่างน้อย 10 นาที ขึ้นกับจ านวน Footage)  
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Flowchart การจัดการ Footage 

 

 เร่ิมต้น

น าเข้า Footage  จนท.

คัดเลือก Footage

5.1

 จนท.

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 
Footage

ลบ
ไม่ต้องการ

ต้องการ

5.2

 จนท.5.3

เลือก Shot ท่ีต้องการ ตัดต่อ/แก้ไข
ไม่ผ่าน

ต้ังช่ือไฟล์/ใส่ข้อมูล 
Metadata/keyword 

ผ่าน

 จนท.5.4

 จนท.5.5

 จนท.5.6

จบการท างาน

          
database
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