
แนวปฏิบัติในการด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ/ภาพเคลื่อนไหว 

ขั้นตอนที่  1 - 7 และ 9 เป็นขั้นตอนการท างานปกติที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ/ภาพเคลื่อนไหว ของคณะฯ ได้เผยแพร่อย่างรวดเร็ว จึงเพิ่มขั้นตอนการ

ปฏิบัติในข้อที่ 8 ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการและเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามข้ันตอน  

2. เจ้าหน้าที่สารบรรณ (นางศิริจันทร์ ภักดี) บันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่โครงการ (น.ส.

มัฒนา คงศรี) 

3. เจ้าหน้าที่โครงการ (น.ส.มัฒนา คงศรี) บันทึกข้อมูล และ 

3.1  ส่งเอกสารให้ เจ้าหน้าที่การเงิน (น.ส.บงกช แก้วคีรี) ในกรณีที่ใช้งบประมาณ และส่งต่อไปยัง หัวหน้าส านักงาน 

(น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) 

3.2  ส่งเอกสารไปยัง หัวหน้าส านักงาน (น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) ในกรณีที่ไม่ใช้งบประมาณ 

4. หัวหน้าส านักงาน (น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) ผ่านโครงการให้คณบดีอนุมัติ 

5. คณบดีอนุมัต ิและส่งให้เจ้าหน้าที่สารบรรณ (นางศิริจันทร์ ภักดี) เพ่ือส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  

6. เจ้าหน้าที่สารบรรณ (นางศิริจันทร์ ภักดี) ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ (น.ส.มัฒนา คงศรี) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่ก าหนด 

8. การส่งภาพกิจกรรม/โครงการ/ภาพเคลื่อนไหว 

8.1 กรณี ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ส่งภาพ/ภาพเคลื่อนไหวให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นายอนุกูล ศรีวรรณ)  

- เจ้าหน้าที่โครงการ (น.ส.มัฒนา คงศรี) ส่งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นายอนุกูล 

ศรีวรรณ) เพ่ือประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และ FB คณะฯ ภายใน 1 วัน 

- เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นายอนุกูล ศรีวรรณ) ส่งภาพโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่จัดท าจุล

สาร (นายกมล สุวรรณรัตน์) เพ่ือน าข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 1 วัน  

8.2 กรณี ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่งภาพให้เจ้าหน้าที่จัดท าจุลสาร (นายกมล สุวรรณรัตน์) โดยตรง หรือ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โสตฯ (นายกมล สุวรรณรัตน์) ถ่ายภาพ 

- เจ้าหน้าที่โครงการ (น.ส.มัฒนา คงศรี) และเจ้าหน้าที่โสตฯ (นาย กมล สุวรรณรัตน์) ส่งรายละเอียดและภาพ

โครงการ/กิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ (นายอนุกูล ศรีวรรณ) เพ่ือประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และFBคณะฯ 

ภายใน 1 วัน 

- เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นายอนุกูล ศรีวรรณ) ส่งภาพโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่จัดท าจุล

สาร (นายกมล สุวรรณรัตน์) เพ่ือน าข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 1 วัน  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานโครงการ 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ/ภาพเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 

(นางศิริจันทร์ ภักดี) 

เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

(น.ส.มัฒนา คงศรี) 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

(น.ส.บงกช แก้วคีรี) 

หัวหน้าส านักงาน 

(น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) 

คณบดี
อนุมัต ิ

ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดโครงการ/
กิจกรรม 

ตามวัน/เวลา/สถานท่ีที่ก าหนด 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

(น.ส.มัฒนา คงศรี) 

เจ้าหน้าท่ีดูแลเว็บไซต ์

(นายอนุกูล ศรีวรรณ) 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ 

/จัดท าจลุสาร 

(นายกมล สุวรรณรตัน์) 

ส่งรายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

กรณไีด้รับภาพและถ่ายภาพ
โครงการ/กิจกรรมโดยตรง 

 

ส่งภาพรายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม 

 

เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 

(นางศิริจันทร์ ภักดี) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รายงานโครงการ 

ส่งภาพกิจกรรม/โครงการ/
ภาพเคลื่อนไหว 



ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 

ภาพภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ/ภาพเคลื่อนไหว 

 

ขั้นตอนที่  1 - 6 และ 8 เป็นขั้นตอนการท างานปกติที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ/ภาพเคลื่อนไหว 

ได้เผยแพร่อย่างรวดเร็ว จึงเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติใน ที่ 7 ดังนี้ 

 

1. ภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่/ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

2. เจ้าหน้าที่สารบรรณ/เจ้าหน้าที่บุคคล/เลขานุการคณบดี (นางศิริจันทร์ ภักดี) บันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณ 

3. เจ้าหน้าทีบุ่คคลของคณะฯ (นางศิริจันทร์ ภักดี) บันทึกข้อมูล และ 

3.1 ส่งเอกสารให้ เจ้าหน้าที่การเงิน (น.ส.บงกช แก้วคีรี) ในกรณีที่ใช้งบประมาณ และส่งต่อไปยัง หัวหน้าส านักงาน 

(น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) 

3.2 ส่งเอกสารไปยัง หัวหน้าส านักงาน (น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) ในกรณีที่ไม่ใช้งบประมาณ 

4. หัวหน้าส านักงาน (น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) ผ่านเอกสารให้คณบดีอนุมัติ 

5. คณบดีอนุมัติ เจ้าหน้าที่สารบรรณ/เลขานุการคณบดี (นางศิริจันทร์ ภักดี) จัดส่งรายละเอียด  

5.1 เอกสารขออนุญาตส่งกลับให้ผู้ขออนุญาต 

5.2 รวบรวมและเรียบเรียงรายละเอียด ส่งให้เจ้าหน้าที่โสตฯ (นายกมล สุวรรณรัตน์) ถ่ายภาพ 

5.3 รวบรวมและเรียบเรียงรายละเอียด ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นายอนุกูล ศรีวรรณ) เพ่ือประชาสัมพันธ์ทาง

เว็บไซต์และFB คณะฯ ภายใน 1 วัน 

6. คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ฯเดินทางหรือจัดกิจกรรมตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่ก าหนด 

7. การส่งภาพภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ/ภาพเคลื่อนไหว 

7.1 กรณี คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ส่งภาพ/ภาพเคลื่อนไหวให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นาย

อนุกูล ศรีวรรณ)  

- เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นายอนุกูล ศรีวรรณ) ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และ FB คณะฯ ภายใน 1 วัน 

- เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/FB (นายอนุกูล ศรีวรรณ) ส่งภาพพร้อมรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่จัดท าจุลสาร (นายกมล 

สุวรรณรัตน์) เพ่ือน าข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 1 วัน  

7.2 กรณี คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ส่งภาพให้เจ้าหน้าที่จัดท าจุลสาร (นายกมล สุวรรณรัตน์) 

โดยตรง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โสตฯ (นายกมล สุวรรณรัตน์) ถ่ายภาพ 

- เจ้าหน้าที่โสตฯ (นาย กมล สุวรรณรัตน์) ส่งภาพให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ (นายอนุกูล ศรีวรรณ) เพ่ือประชาสัมพันธ์

ทางเว็บไซต์และFBคณะฯ ภายใน 1 วัน 

8. คณบดี/ผู้น าเสนอผลงานรายงานการเดินทาง 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ/ภาพเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจคณบด/ีกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ 

ขอเดินทางไปราชการ/ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่สารบรรณ/เจ้าหนา้ที่บุคคล 

/เลขานุการคณบด ี

(นางศิริจันทร์ ภักดี) 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

(น.ส.บงกช แก้วคีรี) 

หัวหน้าส านักงาน 

(น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) 

 

คณบดี
อนุมัต ิ

ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมสร้าง
ภาพลักษณ์ของคณะฯ จัด

กิจกรรม/เข้าร่วมงาน/ไปราชการ 
ตามวัน/เวลา/สถานที่ที่ก าหนด 

เจ้าหน้าที่สารบรรณ/เจ้าหน้าที่บุคคล/เลขาฯคณบดี 

(นางศิริจันทร์ ภักดี) 

 

เจ้าหน้าท่ีดูแลเว็บไซต์/FB 

(นายอนุกูล ศรีวรรณ) 

จัดท าจุลสาร 

ถ่ายภาพ 

ส่งภาพโครงการ
และรายละเอียด 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ 

(นายกมล สุวรรณรตัน์) 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ 

(นายกมล สุวรรณรตัน์) 

รวบรวม เรียบเรียงและ
ส่งรายละเอียด 

รายงานการเดินทาง 

ส่งภาพ/ภาพเคลื่อนไหว 

ประชาสมัพันธ์ 
ทางเว็บไซต/์FB 

ส่งภาพ/
ภาพเคลื่อนไหว ส่งภาพ/

ภาพเคลื่อนไหว 


