กระบวนการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ผังกระบวนการ

ลาดับ

ระยะเวลา

1

เครือข่ายฯ ส่งข้อมูลข่าวสารทาง PR system

1 นาที

2
ไม่ผ่าน

เปิดระบบ PR system

ภายใน
1 วัน
ผ่าน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3

ลงทะเบียนคุมการส่งข่าว

ภายใน
1 วัน

รายละเอียดงาน
1.มีการจัดอบรมการทางานด้าน
ข่าวสารให้เครือข่ายฯและแจ้งแนว
ปฏิบัติในการส่งข่าวสารให้
เครือข่ายทราบและถือปฏิบัติตาม
2. เครือข่ายฯส่งข่าว และภาพข่าว
มายัง Email จานวน 2 Email คือ
tanitsorn1@gmail.com และ
suttirak.june@gmail.com
3. เครือข่ายฯแจ้งว่ามีการส่งข่าว
มายังเมลทั้ง 2 ในแชทกลุ่ม We
Love UP(เพจกลุ่มมีไว้ในการ
ทางานเครือข่าย)
1. เปิดอ่านข้อความที่ได้รับการแจ้ง
การส่งข่าวจากเครือข่ายฯในแชท
We love up
2. เปิด Email ที่เครือข่ายฯส่ง
ข่าวสารมาให้ และตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ขอ
งเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร /ภาพข่าว
2.1 กรณีข้อมูลข่าวสาร/ภาพ
ข่าว ไม่ครบถ้วน แจ้งกลับ
เครือข่ายฯเพื่อติดตามข้อมูลมา
ให้ครบภายใน 1 วัน
2.2 กรณีข้อมูลข่าวสาร/ภาพ
ข่าว ครบถ้วน เผยแพร่ผ่าน
เพจเครือข่ายประชาสัมพันธ์
,แชทกลุ่ม We love UP ,กลุ่ม
เครือข่ายธุรการ,กลุ่มกองคลัง
,กลุ่มแอดมิน .กลุ่มกองกลาง
3. ลงทะเบียนคุมการส่งข้อมูล
ข่าวสาร แยกเป็นคณะ/กอง/ศูนย์
เพื่อจัดทารายงานสรุปการทางา
นร่วมกับเครือข่ายฯ ประจาปี
1. จัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ UP
2. จัดทารายงานสรุปส่งหัวหน้า
งานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการติดตามข้อมูลข่าวสาร
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
เครือข่ายฯ ส่งข้อมูลข่าวสารทาง E-mail

ไม่ผ่าน

เปิด ระบบ PR system

ผ่าน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนคุมการส่งข่าวสาร

หน้า 2
กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผังกระบวนการ

ลาดับ

ระยะเวลา

1

ลงทะเบียนรับหนังสือ หรือ รับเรื่องจากผู้มา
ประสานงาน

2

30 นาที

ปฏิเสธ
เสนอผู้บริหาร

3 วัน

ตอบรับ

ต่อหน้า 2-

รายละเอียดงาน

หน้า 3

ผู้รับผิดชอบ

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

1. เสนอหนังสือให้หัวหน้างาน
-ประชาสัมพันธ์
2. เสนอผ่านผู้อานวยการกองกลาง หน่วยมวลชน
พิจารณา
สัมพันธ์และ
3. เสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณา สื่อสารองค์กร
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมต้อนรับ หรือปฏิเสธการเข้า-ศึกษาดูงาน

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

3

จัดทาเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

หน้า 4

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายและยืมเงินค่าใช้จ่ายใน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นดังต่อไปนี้
1.1 ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน
100 บาท ต่อคน โดยใช้รายชื่อใน
การลงทะเบียน เข้าศึกษาดูงาน
แนบเบิกจ่าย
1.2 ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน 30
บาท ต่อคน โดยใช้รายชื่อในการ
ลงทะเบียนเข้าศึกษาดูงานแนบ
เบิกจ่ายตามจานวนผู้เข้าศึกษาดู
งาน(ใช้ตัวสาเนาเซ็นรับรองสาเนา
แนบเบิก)
1.3 ค่าของที่ระลึก ไม่เกิน
2,000 บาท ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ หน่วยมวลชน
บิลเงินสดแนบเบิก
สัมพันธ์และ
1.4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สื่อสารองค์กร
ภายใน 3 วัน
ในการยืมเงินค่าใช้จ่าย และเสนอ
งานธุรการกองกลาง ออกใบยืมเงิน
ในระบบ ERP
1.5 ติดตามใบยืมเงินค่าใช้จ่าย
ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ที่
งานธุรการกองกลาง เสนอ
ผู้อานวยการกองกลางลงนาม
1.6 นาใบยืมเงินค่าใช้จ่ายฯ
เสนอธุรการกองแผนงานเพื่อเสนอ
อนุมัติและยืมเงินค่าใช้จ่ายฯ โดย
รองอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
1.7 ติดตามเอกสารการขอ
อนุมัติและยืมเงินค่าใช้จ่ายฯ
ทั้งหมด จากกองแผนงาน
1.8 ส่งเอกสารใบยืมเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ณ กองคลัง
1.9 ภายใน 7 วัน กองคลังจะ
ส่งข้อความแจ้งให้ไปรับเช็คเงินยืม
ภายใน 7 วัน (**หากไม่มีการแจ้ง
ให้ติดตามด้วยตัวเอง**)

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

4

ขั้นตอนการจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียม
ประสานกับหน่วยงานภายใน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

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

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

5

1
ขั้นตอนเตรียมประสานบุคลากรเพื่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ภายใน
1-2 วัน

รายละเอียดงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

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

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

6

2

ขั้นตอนเตรียมประสานบุคลากรเพื่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กระบวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ

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

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ
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3

ขั้นตอนเตรียมประสานบุคลากรเพื่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

8
4

ขั้นตอนเตรียมประสานบุคลากรเพื่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Phase

หน้า 1

9

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการรับ
เอกสารดังกล่าว

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

8. ขั้นตอนการส่งคณะศึกษาดูงาน
8.1 (ฝ่ายต้อนรับ) ส่งคณะศึกษาดู
งานขึ้นรถ (หากผู้เข้าศึกษาดูงานไม่
ชานาญเส้นทางให้ฝ่ายต้อนรับ
นาทางคณะศึกษาดูงานส่งถึงหน้า หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
มพ.) เช่น ใช้รถตู้ มพ. นาทาง หรือ
สื่อสารองค์กร
กรณีไม่มีรถตู้ มพ. ให้นั่งไปกับรถ
คณะศึกษาดูงานบอกเส้นทางไป
หน้า มพ. ถึงจุดหมายให้กล่าวคาอวย
พรส่งคณะศึกษาดูงานด้วยท่าทาง
ยิ้มแย้มแจ่มใส (ลงรถหน้า มพ.
และประสานเพื่อนร่วมงานรับกลับ)
9. ขั้นตอนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
9.1 ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าอาหาร
ว่างเบิกจ่ายดังนี้
9.2 นาแบบฟอร์มใบสาคัญรับเงิน
ของ มพ. ให้ผ้รู ับจ้างทาอาหารเลี้ยง
รับรองเซ็นรับเงิน และประทับตรา “ หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
ขอรับรองว่าจ่ายจริง” พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เซ็น สื่อสารองค์กร
รับรองสาเนา 1 ชุด
9.3 ค่าอาหารว่างให้นา
ภายในใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ประทับ
ตราขอรับรองว่าจ่ายจริง
3 วัน 9.4 ทาบันทึกขอความขออนุมัติ
เบิกค่าเลี้ยงรับรอง และค่าอาหารว่าง
เสนอรองอธิการบดีอนุมัติ
9.5 ค่าของที่ระลึกเบิกจ่ายดังนี้
10.1 นาใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงิน
สด ประทับตราขอรับรองว่าจ่ายจริง
10.2 กรอกฟอร์มใบขอซื้อ/ขอจ้าง
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนอรอง
อธิการบดีอนุมัติ
10.3 ติดตามเอกสารทั้งหมดเพื่อ
ส่งกองคลังภายใน 30 วันนับจากวันที่
ที่ระบุในใบยืมเงิน

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนรับหนังสือ หรือ รับเรื่อง
จากผู้มาประสานงาน

ข้อมูลไม่ครบ

เปิด Email ที่รับข่าวสาร

ข้อมูลครบ
จัดทาเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ขั้นตอนการจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียม
ประสานกับหน่วยงานภายใน

ขั้นตอนเตรียมประสานบุคลากร
เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ขั้นตอนเตรียมประสานบุคลากร
เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการรับเอกสาร

กระบวนการรับหนังสือ
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

ลงทะเบียนรับหนังสือ

2

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ระยะเวลา

4

แยกประเภทหนังสือเก็บเข้าระบบ
สารบรรณ

ผู้รับผิดชอบ

5นาที/
1ฉบับ

1. หน่วยมวลชนสัมพันธ์
ลงทะเบียนรับหนังสือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาพร้อม
ประสานข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

ภายใน 2
นาที

1. เสนอหัวหน้างาน
2. เสนอผู้ช่วยอธิการบดี
3. เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

3
รับแฟ้มจากธุรการกองกลาง

รายละเอียดงาน

ภายใน 3
นาที

15 นาที

1. ติดตามแฟ้มจากผู้บริหาร
2. ตรวจข้อมูลจากการ
เกษียณหนังสือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร
3. สาเนาหนังสือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
มอบหมาย

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

1. แยกประเภทหนังสือรับ
หน่วยมวลชน
ภายใน / รับภายนอก
สัมพันธ์และ
2. ดาเนินการเก็บแยกประเภท
สื่อสารองค์กร
เข้าแฟ้ม

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการรับหนังสือ
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนรับหนังสือ

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

รับแฟ้มจากธุรการกองกลาง

แยกประเภทหนังสือเก็บเข้าระบบสาร
บรรณ

กระบวนการประสานรวบรวมข้อมูล UP Magazine
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

3 วัน

1. รับใบงานแจ้งรายละเอียด
การจัดทา UP Magazine ให้
สัมภาษณ์บุคลากรดังนี้
1.1 Scoop intro 1 ท่าน (
ผู้บริหาร หรือ บุคลากรสาย
วิชาการ)
1.2 คอลัมน์ UP Family 3
ท่าน (บุคลากร หรือ บุคคล
ทั่วไป)

1

รับใบงานจากบรรณาธิการ
UP Magazine

2

ดาเนินการกรอกแบบฟอร์ม
ขอเข้าสัมภาษณ์

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

3
หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

1. กรณีสัมภาษณ์ผ้บู ริหาร จะ
จัดทาแบบฟอร์ขอเข้าสัมภาษณ์
และแจ้งรายละเอียดหัวข้อการ
สัมภาษณ์ในแบบฟอร์ม พร้อมขอ
ระบุวัน/เวลา การอนุญาตให้เข้า
สัมภาษณ์โดยผู้ลงนามใน
แบบฟอร์มขอสัมภาษณ์คือ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่านการ
ขออนุญาตการใช้ลายเซ็นอิเลก หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
ทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว)
2. แจ้งรายละเอียดการขอเข้า สื่อสารองค์กร
สัมภาษณ์ ให้รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ทราบเพื่อรับทราบการ
ดาเนินการเข้าสัมภาษณ์เบื้องต้น
เช่น
2.1 แจ้งชื่อผู้ที่จะขอสัมภาษณ์
2.2 ตาแหน่ง/สังกัด
2.3 หัวข้อที่จะสัมภาษณ์

ไม่อนุญาต
เสนอแบบฟอร์มขอเข้าสัมภาษณ์
UP Magazine

อนุญาต

3 วัน

รายละเอียดงาน

กระบวนการประสานรวบรวมข้อมูล UP Magazine

กระบวนการประสานรวบรวมข้อมูล UP Magazine

กระบวนการประสานรวบรวมข้อมูล UP Magazine
ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งฟอร์มขอเข้าสัมภาษณ์
เพื่อจัดทา UP Magazine
ให้กับธุรการ หรือเลขา
ผู้บริหาร
2. โทรแจ้งรายละเอียด
เบื้องต้นในการขอเข้า
สัมภาษณ์กับ ธุรการ หรือ
เลขาผู้บริหาร
3. เลขานุการเสนอผู้บริหาร
เพื่ออนุญาติ และแจ้งวันเวลา
ให้เข้าสัมภาษณ์
(กรณีติดภาระกิจไม่สามารถ หน่วย
มวลชน
ให้สัมภาษณ์ได้)
3.1 ผู้บริหารแจ้งธุรการ สัมพันธ์และ
หรือเลขาเพื่อประสานแจ้งกับ สื่อสาร
องค์กร
หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯทราบ
3.2 หน่วยมวลชนสัมพันธ์
แจ้งให้บรรณาธิการทราบ และ
หารือเพื่อเปลี่ยน ผู้ให้ข้อมูล
คนใหม่ใน Scoop intro
(กรณีอนุญาต)
3.3 หน่วยมวลชนสัมพันธ์
ฯได้รับแจ้งจากธุรการ หรือ
เลขาผู้บริหารให้เข้าสัมภาณ์
ตามวันเวลาที่กาหนด
3.4 หน่วยมวลชนสัมพันธ์
โทรประสานรายละเอียดและ
ทาความเข้าใจหัวข้อให้การขอ
เข้าสัมพันธ์กับผู้บริหาร ก่อน
เข้าสัมภาษณ์จริง

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

4

3 วัน
เข้าสัมภาษณ์ตามนัดหมาย

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯ
ดาเนินการเข้าสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ตามที่ได้อนุญาต นั้น
การขอเข้าสัมภาษณ์
ผู้บริหาร
(กรณีอนุญาตให้สัมภาษณ์
กับเจ้าตัว)1.1 ดาเนินการ
ถ่ายภาพ ผู้บริหาร และ
บันทึกเสียงสัมภาษณ์
(กรณีอนุญาตให้ข้อมูลผ่าน
แบบฟอร์มขอเข้าสัมภาษณ์
ฯ)1.2 เข้าพบผู้บริหาร เพื่อ
ถ่ายภาพ และรับข้อมูลจาก
แบบฟอร์มขอเข้าสัมภาษณ์ หน่วยมวลชน
โดยผู้บริหารเป็นผู้เขียนข้อมูล สัมพันธ์และ
การขอเข้าสัมภาษณ์
สื่อสารองค์กร
บุคลากร หรือ บุคคลทั่วไป
1.3 โทรประสานและขอ
อนุญาตเข้าสัมภาษณ์ พร้อม
แจ้งหัวข้อการสัมภาษณ์
เบื้องต้น
1.4 เข้าสัมภาษณ์ตามวัน
เวลาที่นัดหมาย และ
ดาเนินการเข้าพบเพื่อ
สัมภาษณ์ตามหัวข้อที่แจ้งไว้ (
กรณีอนุญาตให้สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ทันที และ
จัดพิมพ์สรุปข้อมูลส่งให้กับ
เจ้าตัวตรวจสอบ)
2. หน่วยมวลชนสัมพันธ์ นา
ข้อมูลที่บันทึกเสียง
การสัภาษณ์ มาสรุปข้อมูลให้มี
ความยาวของเนื้อหา ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A5 โดยตัวอักษร
ขนาด 14 ฟอนต์ไทยสารบรรณ

หมาย
เหตุ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

5
สรุปข้อมูลส่งบรรณาธิการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผ้รับผิดชอบ

1. ส่งไฟล์ข้อมูลให้บรรณาธิการ UP
หน่วย
Magazine ทั้งหมด เพื่อดาเนินการ
มวลชน
30 นาที ในขั้นตอนต่อไป
สัมพันธ์และ
2. จัดเก็บใบงานเข้าแฟ้มเพื่อเป็นห
สื่อสาร
ลักฐานในการดาเนินงานต่อไป
องค์กร

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจัดทา UP Magazine
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

รับใบงานจากบรรณาธิการ
UP Magazine

ดาเนินการกรอกแบบฟอร์ม
ขอเข้าสัมภาษณ์

ไม่อนุญาต

เสนอแบบฟอร์มขอเข้าสัมภาษณ์
UP Magazine

อนุญาต

เข้าสัมภาษณ์ตามนัดหมาย

สรุปข้อมูลส่งบรรณาธิการ

กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผังกระบวนการ

ลาดับ

1

2

สารวจความต้องการในการ ซื้อ/จ้าง

ไม่ผ่าน
พิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ/จัด
จ้าง

ผ่าน

3
ส่งเอกสารไปยังพัสดุกองกลาง

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

1. หน่วยมวลชนสัมพันธ์ฯส่ง
แบบฟอร์มสารวจความต้องการ
ซื้อ/จ้าง วัสดุสานักงาน
เพื่อสืบราคาร้านค้า/บริษัท ที่จะทา
การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

1. รวบรวมใบเสนอราคา และคู่
เทียบ
2. จัดส่งข้อมูลการเสนอราคาไยัง
พัสดุกองกลาง
ภายใน 3 วัน 3. พัสดุกลางตรวจสอบและเสนอ
อนุมัติจัดซื้อ/จ้างตามลาดับ
**กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่
อนุมัติให้จัดซื้อ พัสดุกองกลางส่ง
เอกสารคืนให้ผ้รู ับผิดชอบแก้ไข**
1. ส่งใบเสนอราคาและข้อมูลผู้ค้า
ทั้งหมดไปยังพัสดุกองกลาง
2. หากต้องการติดต่อขอเอกสาร
ภายใน 3 วัน เพิ่มเติมจะให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หรือผู้สืบราคาเป็นผู้
ติดต่อขอเอกสารให้

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

สารวจความต้องการในการ ซื้อ/จ้าง

ไม่ผ่าน

พิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ
หรือ จัดจ้าง

ผ่าน

ส่งเอกสารไปยังพัสดุกองกลาง

หน้า 1

หน้า 2

กระบวนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์

รับเอกสารการเงินที่ได้รับมอบหมาย

Phase

1

ระยะเวลา

2
ไม่ผ่าน
จัดหาใบเสนอราคา
ผ่าน

3
ติดตามแฟ้มบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย

4

Phase

ติดตามเงินยืม
และรับเช็คเงินยืม

1 วัน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอ หมาย
บ
เหตุ

1. จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับมอบหมายขออนุมัติ หน่วยมวลชน
ยืมเงินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
สัมพันธ์และ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายงานอื่น ๆ ที่ได้รับ สื่อสารองค์กร
มอบหมาย
2.ส่งเอกสารให้พัสดุกองกลาง ออก
ใบยืมเงินในระบบ ERP เพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

1. เสนอหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ลงนามในบันทึกข้อความ
2. เสนอผู้อานวยการลงนาม
ภายใน 3 วัน 3. เสนอผู้ช่วยอธิการบดี
4. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อนุมัติ

ถูกต้อง
ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง
หรือดาเนินกิจกรรมที่ขออนมัติ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

6
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

1. เสนอหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หน่วยมวลชน
ภายใน 3 วัน 2. เสนอผู้อานวยการ
สัมพันธ์และ
3. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สื่อสารองค์กร

7
ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

1. ติดตามแฟ้มจากงานเดินเอกสาร
2. สาเนาเอกสารอนุมัติค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
ภายใน 3 วัน 3. ถ่ายสาเนาเพื่อเตรียมส่งใบยืม
เงินให้กองกลางติดบาร์โค๊ต และส่ง
เอกสารไปยังกองคลัง

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

1. ติดตามเงินยืม ให้ทันกาหนด
ภายใน 7 วัน ดาเนินกิจกรรม/โครงการ
2. รับเงินยืมและขึ้นเช็คเงินยืมเพื่อ
เตริมดาเนินการ

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

ไม่ถูกต้อง

5

ลาดับ

Phase

ผังกระบวนการ

ลาดับ

กระบวนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์

1. ดาเนินการประสานจัดซื้อ/จ้าง
หรือดาเนินกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย
หน่วยมวลชน
2. รวบรวมเอกสารประกอบการ สัมพันธ์และ
ภายใน 3 วัน เบิกจ่ายเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายตาม สื่อสารองค์กร
เวลาที่กาหนดภายใน 30 วัน
3. ส่งกองกลางเพื่อดาเนินการใน
ระบบ ERP และส่งเคลียร์ค่าใช้จ่าย
ไปยังกองคลัง

ภายใน 1 วัน

8
ส่งเอกสารไปยังกองคลัง

ภายใน 3 วัน

1. ติดตามเอกสารจากผู้บริหาร
2. ตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วน
ในเอกสารแนบเบิกค่าใช้จ่าย
3. ถ่ายสาเนา 1 ชุด

1. ส่งเอกสารไปยังพัสดุกองกลาง
เพื่อดาเนินการในระบบ ERP และ
ส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปยังกองคลัง

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

หน่วยมวลชน
สัมพันธ์ฯ
และ
พัสดุกองกลาง

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์
หน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
รับเอกสารการเงินที่ได้รับมอบหมาย

จัดหาใบเสนอราคา

ติดตามแฟ้มบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย

ติดตามเงินยืม
และรับเช็คเงินยืม

ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง
หรือดาเนินกิจกรรมที่ขออนมัติ

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์

ส่งเอกสารไปยังกองคลัง

