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ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ เพ่ือตอบค าถามให้แก่ผู้รับบริการเบื้องต้น  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) 
ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

 
คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน

คู่มือฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของงานได้เป็นอย่างด ี
 
 

 
 

             ผู้จัดท า 
                                                        นางสาวปรารถนา  บัวดิศ 

           มีนาคม 2562 
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1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

ขอบเขตการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์นี้ ครอบคลุมขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่การวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  และการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

 
3. ค ำจ ำกัดควำม   
 3.1 กำรตอบค ำถำมเบื้องต้นผู้มำติดต่อ 
                3.1.1 รับข้อมูลผู้มำติดต่อ  หมำยถึง สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อรับบริการ 

      3.1.2 ตอบค ำถำมเบื้องต้นผู้มำติดต่อ หมำยถึง ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อ  
ตลอดจนให้บริการอ านวยความสะดวก 

      3.1.3 ส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ส่งต่อผู้รับบริการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ต้องการติดต่อ 

     3.1.4 กำรบริกำร หมำยถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้อ่ืนการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วม
ใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  

3.1.5 หลักในกำรให้บริกำร หมำยถึง การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องท าทุกครั้งไม่ใช่
ท าเฉพาะการบริการครั้งแรกเท่านั้นคุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจาก
ความพอใจของผู้ให้บริการการบริการที่คุณภาพเกิดข้ึนจากการที่ทุกคนในองค์การร่วมมือกันและลง
มือกระท าอย่างจริงจังและจริงใจการบริการที่มี่คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการไดก้ารบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็น
สุขที่มีโอกาสท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 

 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  

ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1.ผู้บรหิารระดับมหาวิทยาลัย 

(อธิการบดี รองอธิการบดี) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงาน ระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. พิจารณาแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ 
3. พิจารณาวางแผน ก ากับ สั่ งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี 
4. ติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ต่อไป 
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ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

(คณบดี) 
 

1. พิจารณาวางแผน ก ากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การจัดการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี 
2. น าแผนมาสู่การปฏิบัติตามกระบวนงาน โดยใช้กลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์มากที่สุด 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อรองอธิการบดี/อธิการบดี พิจารณา 

(3) หน่วยงาน 1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเสนอ
ให้ผู้บริหารได้พิจารณา 

 
5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  1.ได้รับข้อมูลและข่าวสารอย่างถูกต้อง 

2.ได้รับข้อมูลและข่าวสารทันต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว 
 

6. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ที่มำของข้อก ำหนด 
ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก ำหนด
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ/

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

ค ำนึงถึงประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร ควำมคุ้มค่ำ และ

กำรลดต้นทุน 
1.รับข้อมูลผู้มาติดต่อ    
2.ตอบค าถามเบื้องต้นผู้มา
ติดต่อ 

   

3.ส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
  
7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure : QWP)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือการตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้ง นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




รับข้อมลูผู้มาติดต่อ

ตอบค าถามเบือ้งต้นผู้มาติดต่อ

ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง



5

10

5




ร้อยละ 100




ค าตอบ

20

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นางลลสิา  สหนาวิน.................. ผู้อนุมัติ    ....ผศ.ดร.อาณัต ิ ตะ๊ปนิตา.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักวิชาการคอมพิวเตอร์....) (ต าแหน่ง คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........ผศ.อดศัิย  โทวิชา........... วันที่    ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหาร....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การตอบค าถามเบือ้งตน้ผู้มาตดิตอ่ ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์




ข้อมลูความต้องการ

การตอบค าถามเบือ้งต้น

ตวัชี้วัด (KQI) 
การตอบค าถามเบือ้งตน้

ร้อยละ 100 ค าตอบ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




ข้อมลูความต้องการ

ข้อมลูในการตอบ




ความถูกต้องของข้อมลู

การ  ิ ัตงิานทั่    การตดัสนิ จ   เริ่มต น   ส ิน้ส  ด    ม อ  ิ ัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย อนกล ั สายงาน   ละกล ั

i.j.k
 มายเลขด ันี ัด

FM-xx-yy

    อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ติดต อสอ  าม

                              

                   
           

      

         
ตอ   า ามเ  อ้งต น
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ขั้นตอนกำรปฏิบัตกิำรตอบค ำถำมเบื้องต้นผู้มำติดต่อ 
 
 
 
 
 
      
     
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) รับข้อมูลและสอบถามความต้องการ 
ของผู้มาติดต่อรับบริการ 

 

2) ตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 

 

3) ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งต่อผู้รับบริการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่

ต้องการติดต่อ 



 

 คู่มือการตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
 

7.2 วิธกีำรปฏิบัติงำนทีม่คุีณภำพ (Quality Work Instruction : QWI ) อ้างอิงจากแผนกลางของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้ง นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




รับข้อมลูผู้มาติดต่อ

ตอบค าถามเบือ้งต้นผู้มาติดต่อ

ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
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ร้อยละ 100




ค าตอบ

20

หมายเหตุ ผู้จดัท า  .............................. ผู้อนุมัติ    ................................
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 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ............................. วันที่    ......../....../.......
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ข้อมลูความต้องการ

การตอบค าถามเบือ้งต้น

ตวัชี้วัด (KQI) 
การตอบค าถามเบือ้งตน้

ร้อยละ 100 ค าตอบ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




ข้อมลูความต้องการ

ข้อมลูในการตอบ




ความถูกต้องของข้อมลู

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การตอบค าถามเบือ้งตน้ผู้มาตดิตอ่ ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

การ  ิ ัตงิานทั่    การตดัสนิ จ   เริ่มต น   ส ิน้ส  ด    ม อ  ิ ัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย อนกล ั สายงาน   ละกล ั

i.j.k
 มายเลขด ันี ัด

FM-xx-yy

    อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ติดต อสอ  าม

                              

                   
           

      

         
ตอ   า ามเ  อ้งต น
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7.3 เอกสำรอ้ำงอิง 
     - คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

    
8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของการตอบค าถามเบื้องต้น ร้อยละ 100 

  
 
9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์นั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม 
 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการ 

มีนาคม  กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการ 

มีนาคม  กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม  กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม  กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

 

หมำยเหตุ :  การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า........................................................ต าแหน่ง .............................. ................... 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน..................................................................ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย.......................................คณะ/ส านัก/กอง............................................  
 
 โดยยินยอมให้ฝ่าย...................................... คณะ/ส านัก/กอง........................................ .. 
น ากระบวนการปฏิบัติงาน........................มาใช้ในหนว่ยงานต้ังแต่วันท่ี.......เดือน......... พ.ศ................. 
เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่   .……………….………............ 
      
          
              ............................................... 

                                                               (……………....................……………) 
                

     

 

 

  



 

 13 คู่มือการตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
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