คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ฝ่ายบริหารและวางแผน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อกระบวนการ การจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนการเงินและงบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ ๖๐ วัน
ผู้ดาเนินการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้มีอานาจอนุมัติ สภามหาวิทยาลัยฯ

เริ่มการทางาน

จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และ
งบประมาณ

เห็นชอบ

ระยะเวลา ๑๕ วัน

ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการภายใน

เห็นชอบ

๑๕ วัน
ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการประจาคณะฯ

ระยะเวลา ๒๐ นาที

คณะกรรมการประจาคณะฯ

ไม่อนุมัติ

สภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมตั ิ

ระยะเวลา
ดาเนินการภายใน ๑๕ นาที

อนุมัติ
ทาหนังสือส่งเล่มให้กองคลังใช้ในการเบิกจ่าย

ระยะเวลา ๒๐ นาที

จบการทางาน
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๑. การจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณ ประจาปี
(ระยะเวลาดาเนินการ ๖๐ วัน)
เริ่มการทางาน
ขั้นตอนที่ ๑ คานวนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคณะ เพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๒ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณืมีการแก้ไขแผนฯ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาการปรับแก้รายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะพร้อมเอกสารประกอบการแก้ไข
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณืมีการแก้ไขแผนฯ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาการปรับแก้รายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะพร้อมเอกสารประกอบการแก้ไข
ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ทาหนังสือส่งแผนเพื่อขอบรรจุในวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ ๕ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณ ของคณะฯ
ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนฯ แล้ว ให้ทาหนังสือนาส่งแผนฯ ไปยังกองคลัง เพื่อใช้ประกอบในการ
เบิกจ่ายต่อไป
จบการทางาน
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ชื่อกระบวนการ การเขียนโครงการ
ผู้ดาเนินการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ ๓ วัน
ผู้มีอานาจอนุมัติ คณบดี
เริ่ มการทางาน

ตรวจสอบชื่อโครงการตามแผน/งบแผ่นดิน
เขียนโครงการตามโครงการ

ระยะเวลา ๑๐ นาที
ระยะเวลา ๓ วัน

๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๕. เป้าหมายผูร้ ่วมโครงการ
๖. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๗. งบประมาณ
๘. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐. การติดตามประเมินผล
๑๑. กาหนดการโครงการ

จบการทางาน
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๒. การจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณ
๑. การเขียนโครงการ (ระยะเวลาดาเนินการ ๓ วัน)
เริ่มการทางาน
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบชื่อโครงการตามแผนปฏิบะติการ แผนการเงิน และงบประมาณ และแผนงบประมาณแผนดิน
(โครงการ)
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงการตามโครงสร้างรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๕. เป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
๖. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๗. งบประมาณ
๘. ตัวชีว้ ัดเป้าหมายผลผลิต
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐. การติดตามประเมินผล
๑๑. กาหนดการโครงการ
จบการทางาน
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ชื่อกระบวนการ การประชาสัมพันธ์
ผู้ดาเนินการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ ๑ วัน
ผู้มีอานาจอนุมัติ คณบดีฯ

๓. การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ อย่างมี
ระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ คณะสาหรับ
ให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการงานด้านดังกล่าว นาไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสม
3. คาจากัดความ
3.1 การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งข้อมูลในการจัดทาข่าวได้มาจากเอกสาร งาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การ
แถลงข่าว ข้อร้ องเรี ย นของประชาชน และสื่ อมวลชน โดยมีแหล่ งข่าวเป็น ทีมบริห ารของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3.2 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การนาข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้น เผยแพร่สู่สาธารณชน
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ (www.sci.rmutr.ac.th) ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) โทรสาร โซเชียลมีเดีย ไลส์ เฟสบุ๊ค Line
3.3 เจ้ าหน้ าที่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ หมายถึง บุคลากรทุกตาแหน่ งที่ ปฏิ บัติห น้า ที่ประชาสั ม พันธ์ ได้แก่ นัก
ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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5. Work Flow กระบวนการ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

(1) พิจารณางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

พิจารณาคัดตเลืข่าอวประชาสั
กวาระงานของผู
(2) วางแผนการผลิ
มพัน้ บธ์ริหาร

กระบวนการก่อนการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

และมอบหมายงานให้ เจ้ าหน้ าที่

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

(4) เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

(5) เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

กระบวนการเผยแพร่ขา่ ว

(6) ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์

สื่อต่างๆ

กระบวนการผลิต

(3) ดาเนินการจัดทาข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
6.1

วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
โดยวางแนวทางการดาเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
6.1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ตามนโยบายคณะฯ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสาคัญของคณะฯ

6.1.2 ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก เกี่ ยวกั บ กิ จ กรรมของคณะฯ เช่ น การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่
โครงการบริการวิชาการ
6.1.3 ข่าวเกี่ยวกับ วันสาคัญ
- กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
6.2

ดาเนินการจัดทาข่าว
เจ้าหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาข่าว ดังนี้
6.2.1 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, คณะทางาน, เข้าพบผู้บริหาร ฯลฯ
6.2.2 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

6.3

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
6.3.1 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จากการสรุปประเด็นส าคัญจากผลการประชุมฯ หรือข้อมูล จาก

เอกสารที่ได้รับ
6.3.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น อาทิ การสะกดคา
การเรียบเรียงประเด็นสาคัญ
6.3.3 ส่งข่าวตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล โดยแหล่งข่าวหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็น
ดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบ
6.3.4 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ภายหลั ง จากที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ขี ย นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ
- กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
6.4

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
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6.4.1 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อมวลชน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ อีเมล์ของผู้ที่
ต้องการติดต่อประสานงาน เว็บไซต์คณะฯ (www.sci.rmutr.ac.th) และประสานงานเพื่อขอลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (www.rmutr.ac.th)
6.4.2 จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์, เอกสารข่าว
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารหรือ
ข้อกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่จะยึดหลักการพื้นฐานที่เป็นสากลของการผลิตสื่อ
ประเภทข่าว คือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานระยะเวลา

ข่าวสรุปผล/ประเด็นสาคัญจากการประชุมหรือจากที่ ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ ภายใน 3 ชั่วโมง
ได้รับมอบหมาย
หลังเสร็จสิ้นการประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาเนินการผลิตแล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน
หลังจากได้รับมอบหมาย

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ข้อกาหนดที่สาคัญ
ขั้นตอน
1. กระบวนการก่อนการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์

ข้อกาหนดที่สาคัญ
1. ชัดเจน
2. ถูกต้อง
3. รวดเร็ว

2. กระบวนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์

1. ถูกต้อง
2. ชัดเจน
3. ทันการณ์
4. ครบถ้วน
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ขั้นตอน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

3. กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1. รวดเร็ว
2. ถูกต้อง
3. กว้างขวาง
4. ครบถ้วน

8. ระบบติดตามประเมินผล
ขั้นตอน
1.กระบวนการก่อน
การผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์

ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

1. ได้รับแจ้งวาระงานของ วาระงานได้รับการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
ผู้บริหารในระยะเวลาที่
พิจารณาอย่างเหมาะสม วาระงานที่ได้รับมอบหมาย
กระชั้นชิด
สาหรับการผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์
2.มีการเปลี่ยนแปลงเวลา
งานกะทันหัน

2. กระบวนการผลิต 1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
ร้อยละ 80 ของข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ การทาข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สามารถ
ดาเนินการผลิตได้ตาม
2. กรณีเป็นการประชุม
ระยะเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการชุดต่างๆ
บางครั้งยังไม่มีข้อยุติ
3. กระบวนการ
เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและ
ประเมินผล

การติดตามประเมินผล

- จานวนข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ผลิต
- สรุปข้อมูลในแบบบันทึก
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ได้รับ - สรุปจานวนช่องทาง
สมบูรณ์เพื่อนาไปเผยแพร่ การเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ในการเผยแพร่ข่าว
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
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ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

2. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ร้อยละของข่าว
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
ผ่านสื่อ

การติดตามประเมินผล
- จัดทารายงานผล รอบ 6
เดือน, 9 เดือน และ 12
เดือน ในรูปแบบเอกสาร
ไฟล์ อย่างเป็นระบบ
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