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ตำ�แหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

บทนำ�
ความเป็นมาและความสำ�คัญ
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ความหมาย ของงาน
สารบรรณว่า เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ� การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม จนถึงการทำ�ลาย ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง
ตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่านแต่ง พิมพ์ จด ทำ�สำ�เนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการ
ประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการตอบ ทำ�รหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทำ�ลาย ทั้งนี้ต้องเป็น
ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
จากความหมายของ “งานสารบรรณ” ทำ�ให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่  ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 มีสาระสำ�คัญของงานสารบรรณ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ชนิดและแบบหนังสือราชการ ซึ่งมีอยู่ 6
ชนิดคือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ หนังสือสั่งการ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำ�ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ส่วนที่ 2 การรับและ
ส่งหนังสือ ศึกษาได้จากแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการรับ การส่ง หนังสือ และการจัดทำ�ทะเบียนรับ
ส่งหนังสือ  ส่วนที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทำ�ลายหนังสือราชการ ว่าด้วยการเก็บหนังสือในระหว่าง
ปฏิบัติเสร็จแล้ว การปฏิบัติในการยืมและการทำ�ลายหนังสือ ส่วนที่ 4 มาตรฐาน ตรา แบบพิมพ์ และ
ซอง ว่าด้วยรูปแบบและขนาดของแบบพิมพ์เอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ เช่น
ขนาดตราครุฑ ทะเบียนและบัตรต่าง ๆ ของหนังสือราชการ เป็นต้น ผู้บริหารควรมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานสารบรรณ คือ 1. ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 2. ความรู้เรื่องรหัส อักษรย่อประจำ�หน่วยงานต่าง ๆ 3. ความรู้เรื่องธรรมชาติ
ของหนังสือราชการคือ ระบบการนำ�เสนอหนังสือ 4. ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายใน
สามารถเกษียนหนังสือเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบได้ถูกต้อง
จากความเป็นมาและความสำ�คัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติ
งาน เรื่องงานสารบรรณ
นางสาวบุษบง ชูเพียร
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สารบัญ

คำ�นำ�
ประวัติความเป็นมา สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารและสายงานตำ�แหน่งนักประชาสัมพันธ์
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สายความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path
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ประวัติความเป็นมาสำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประกาศจัดตั้งสำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์
บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำ�เนิน
งานของมหาวิทยาลัย
สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กร
ภายนอก คือ สื่อมวลชนทุกแขนง ชุมชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานด้านการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป โดยการดำ�เนินงานร่วมกันระหว่าง 17 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
กรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อันนำ�มาซึ่งความร่วมมือและสนับสนุนในการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีของประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
และเพื่อความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้
รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ได้เล็งเห็นความ
สำ�คัญในการผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
สัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสาธารณชนภายนอก
ดังนั้นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มีระบบ และให้การดำ�เนินงานตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
จึงได้จัดทำ�แผนการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
ปรัชญา		
“การสื่อสารด้วยศาสตร์และศิลป์ นำ�สู่ความเข้าใจแห่งประชาคมบ้านสมเด็จฯ และชุมชน”
พันธกิจ
1. เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และผสานความร่วมมือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
2. การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ภายใน ภายนอกองค์กรและเสริมสร้างความโดดเด่นแก่สังคม
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ตราสัญลักษณ์

เพื่อเป็นการกำ�หนดเอกลักษณ์และการสื่อสารบุคลิกขององค์กร สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้
ออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยตัวแทนความหมาย 3 ส่วน ดังนี้
	
  

- ดวงอาทิตย์ แทนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- หมุด แทนการเน้นหรือแสดงข่าวสารสำ�คัญ
- การส่งสัญญาณ แทนภารกิจของสำ�นัก
โดยศิลปะการออกแบบได้ผสานมูลฐานดังกล่าวเข้าด้วยกัน คำ�นึงถึงสุนทรียภาพ และการใช้งานที่สะดวก
สีอัตลักษณ์
นอกจากสีจะมีส่วนกำ�หนดเอกลักษณ์และการสื่อสารบุคลิกขององค์กร สียังสร้างความแตกต่าง ช่วยในการ
จดจำ�องค์กรได้เป็นอย่างดี สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้กำ�หนดสีประจำ�องค์กร ประกอบด้วยตัวแทน
ความหมาย 2 ส่วน ดังนี้
	
  

– สีเขียวคราม แทนความหมายของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่กว้างไกล เป็นมิตร
– สีส้ม แทนความหมายของดวงอาทิตย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ค่านิยมองค์กร
สื่อสารความจริงก่อให้เกิดความเข้าใจกันและภาพลักษณ์ที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์
บุคลากรของสำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการข้อมูล
และออกแบบเพื่อนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมืออาชีพ
ปณิธาน
สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เอกลักษณ์
เชี่ยวชาญการจัดการ การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสุนทรียภาพ
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โครงสร้างการบริหารสำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูอำนวยการ
สำนักประชาสัมพันธและสารสนเทศ
คณะกรรมการประจำสำนัก
รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ
หัวหนาสำนักงาน

งานสื่อมวลชน

งานตอนรับ
และประสานงาน

งานผลิตและจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ

งานธุรการ

การบริหารจัดการสำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งส่วนงานภายในสำ�นักออก
เป็น 4 ฝ่าย โดยมีการแบ่งงานและกำ�หนดภาระงานดังนี้
1. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
ทำ�หน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนทุกแขนง (วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสังคม) เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย โดยมีภาระงานดังนี้
		
- ส่งข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนง
		
- ส่งบัตรอวยพร / มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของสื่อมวลชน อาทิ โอกาสครบรอบ
การก่อตั้ง เทศกาลต่างๆ เป็นต้น
		
- จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำ�ปีของมหาวิทยาลัย
		
- เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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2. งานต้อนรับและประสานงาน
ทำ�หน้าที่ต้อนรับผู้ติดต่อราชการ เยี่ยมชม และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประสานงานกับหน่วย
งานภายในต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้ศึกษาดูงานโดยมีภาระงานดังนี้
		
- ประสานงานกับองค์กรภายนอกต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย
		
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมหรือดูงาน
		
- อำ�นวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้ามาประสานงานกับมหาวิทยาลัย
		
- อำ�นวยความสะดวกต่อสื่อมวลชนในกรณีที่เข้ามาทำ�ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
		
- ประสานงานด้านสถานที่และการเลี้ยงรับรองแขกทั้งในและต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
		
- ให้ข้อมูลแก่ผู้ติดต่อสอบถามหรือมีกิจธุระกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
2. งานต้อนรับและประสานงาน
ทำ�หน้าที่ต้อนรับผู้ติดต่อราชการ เยี่ยมชม และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประสานงานกับหน่วย
งานภายในต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้ศึกษาดูงานโดยมีภาระงานดังนี้
		
- ประสานงานกับองค์กรภายนอกต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย
		
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมหรือดูงาน
		
- อำ�นวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้ามาประสานงานกับมหาวิทยาลัย
		
- อำ�นวยความสะดวกต่อสื่อมวลชนในกรณีที่เข้ามาทำ�ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
		
- ประสานงานด้านสถานที่และการเลี้ยงรับรองแขกทั้งในและต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
		
- ให้ข้อมูลแก่ผู้ติดต่อสอบถามหรือมีกิจธุระกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
3. งานผลิตและจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์
ทำ�หน้าที่ผลิตและจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร BSRU Bulletin, BSRU
Poster Sculpture แผ่นพับ แบนเนอร์) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สถานีวิทยุออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ IPTV เว็บไซต์
เสียงตามสาย LED.TV วีดิทัศน์ และสื่อสังคม) และเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดเก็บภาพเหตุการณ์สำ�คัญ
และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีภาระงานดังนี้
		
- การบันทึกภาพประกอบข่าวกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัยต่อองค์กร
ภายนอก
		
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท อาทิ หนังสือ แผ่นพับ ป้ายและวีดิทัศน์
แนะนำ�มหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		
- จัดทำ�วารสาร BSRU Bulletin เดือนละ 1 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
		
- จัดเก็บข้อมูล ภาพ และไฟล์งานกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
		
- จัดซื้อ ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
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4. งานธุรการ
ทำ�หน้าที่ด้านงานธุรการของสำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดยมีภาระงานดังนี้
		
- ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
		
- ตรวจและจัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
		
- จัดทำ�ของที่ระลึก (Premium) ของมหาวิทยาลัย
		
- จัดเก็บสำ�เนาเอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
		
- จัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี
		
- บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Operator) ของมหาวิทยาลัย
1. สำ�นักงาน สำ�นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1 โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1993
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ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวบุษบง ชูเพียร
ชื่อตำ�แหน่ง นักประชาสัมพันธ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ดูแล และบริหารงานด้านสารบรรณ และการเก็บรักษาหนังสือราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ควบคุม / กำ�กับ / ดูแล และบริหารงานด้านสารบรรณ และการเก็บรักษาหนังสือราชการ
1.2 จัดเตรียมการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม การจัดวาระการประชุม การจัดทำ�เอกสาร
ประกอบวาระ การติดต่อสถานที่ รวมทั้งการรับรองต่างๆ จดบันทึกรายงานการประชุม จัดพิมพ์และเวียนผู้เข้า
ร่วมประชุม ดำ�เนินการตามมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม จัดเก็บเอกสารแฟ้มการประชุม
1.3 วิเคราะห์สรุปผลการดำ�เนินงานเพื่อเสนอให้กับผู้บริหาร
1.4 ควบคุม / กำ�กับ / ดูแล การปฏิบัติงานการรับ – การส่ง หนังสือราชการภายใน – ภายนอก
1.5 ควบคุม / กำ�กับ / ดูแล / แก้ไข การร่าง – การโต้ตอบ หนังสือราชการภายใน – ภายนอก
1.6 ควบคุม / ตรวจสอบ / แก้ไข การเกษียนหนังสือราชการ ภายใน – ภายนอก
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สายความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path
ตําแหน่งประเภท			

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน				

การประชาสัมพันธ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน			

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง				

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
		 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
		 (๑) สํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสติ นักศึกษา และประชาชน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จัดทําข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
		 (๒) ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เพื่อเผย
แพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน หรือของสถาบันอุดมศึกษา หรือของ
รัฐบาล
		 (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
		 ๒. ด้านการวางแผน
		 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนิน
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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๓. ด้านการประสานงาน
		 (๑) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ ให้เกิดความร่วม
มือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
		 (๒) ชีแ้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
		 (๑) ให้คําปรึกษา แนะนําเบือ้ งต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
		 (๒) จัดเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกีย่ วกับด้านการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้บคุ ลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร้ บั บริการได้ทราบข้อมูลและ ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
		
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
		
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
		
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
		
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
		
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด
ก.พ.อ. กําหนดให้มีตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ตําแหน่งประเภท			

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน				

การประชาสัมพันธ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน			

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง				

ชํานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
		 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจยั เพือ่ การปฏิบตั งิ านหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานทีม่ คี วามยุง่ ยากและ มีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
		 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุ่งยากซับซ้อน ค่อนข้างมาก
โดยต้องกําหนดแนวทางการทํางานทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ ผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ให้งาน
ที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
		

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
		 (๑) จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา การดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
		 (๒) ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําข่าวสาร เอกสารเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์
ดําเนินการผลิตสื่อ ดูแลรับผิดชอบและดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ การประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน หรือของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทําเอกสาร วิชาการ คู่มือเกี่ยว
กับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา งานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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		 (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ หลักการและวิธกี ารของ
งานประชาสัมพันธ์ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทําหน้าที่กํา
หนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผล
สัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ด้านการวางแผน
		 ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผน การทํางานตามแผน
งานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายและผล
สัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
		 (๑) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น แก่สมาชิกในทีม
งาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
		 (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
		 (๑) ให้คําปรึกษา แนะนํานิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง
		 (๒) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน การประชาสัมพันธ์ที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
		 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
		 ๒. เคยดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
		
กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี สําหรับผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๒
		 กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๓
		 หรือตําแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
เเละ
		 ๓. ปฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
		 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุดม
ศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดให้มีตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ระดับชํานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ตําแหน่งประเภท				

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน					

การประชาสัมพันธ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน				

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง					

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
		 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สงู มากในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งทําการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจยั เพือ่ การปฏิบตั งิ านหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทีย่ งุ่ ยากมากและมีขอบเขตกว้าง
ขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
		 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ที่มีขอบเขต
เนือ้ หาของงานหลากหลาย และมีขนั้ ตอนการทํางานทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
		 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
		 (๑) ปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน กํากับ ดูแล การจัดกิจกรรม ตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
		 (๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนางานวิชาการ
เทคนิควิธกี าร กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มคี ณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ หรือเพือ่
หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์
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		 (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ หลักการและวิธกี าร
ของงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทําหน้าที่กําหน
ดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้
คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
		 ๒. ด้านการวางแผน
		 ร่วมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ ร่วมวางแผนการทํางาน
ตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
		 ๓. ด้านการประสานงาน
		 (๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท ในการเจรจา โน้มน้าว เพือ่
ให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
		 (๒) ให้ข้อคิดเห็น และคําแนะนํา แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม ทั้งในและต่าง
ประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
		 ๔. ด้านการบริการ
		 (๑) ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน การแก้ไขปัญหาและดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
		 (๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร
		 (๓) จัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ก่อให้เกิด การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาองค์กร

14

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
		 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
		 ๒. เคยดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ ตําแหน่ง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
		 ๓. ปฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
		 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุดม
ศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดให้มีตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ตําแหน่งประเภท				

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อสายงาน					

การประชาสัมพันธ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน				

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง					

เชี่ยวชาญ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
		 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ความรู้ ความ
สามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัตงิ านเชิงพัฒนาระบบหรือ มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ และนํามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้กา
รดําเนินงานตามแผนงาน โครงการสําเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผน
งานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มี ความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
งาน ตลอดจนให้คําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
		 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ หน่วยงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ทมี่ ขี อบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางาน ทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
		 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ
		 (๑) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ ความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
		 (๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยต่างๆ ในงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงาน ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์ วางหลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน
ผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
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หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านการประชาสัมพันธ์ ติดตามความ
ก้าวหน้าทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินการ
		 (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ ทางด้านการประชาสัมพันธ์
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับ งานประชาสัมพันธ์ทงั้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑) (๒) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทําหน้า
ที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจ
สอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
		 ๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ ร่วมวางแผนการทํางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
		 (๑) ประสานการทํางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอืน่ โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้ม
น้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
		 (๒) ให้ขอ้ คิดเห็นและคําแนะนําแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ทีป่ ระชุม ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
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๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คําปรึกษา แนะนําวินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สําคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถดําเนินงานได้ ลุล่วงเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่กําหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน
		 (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
และเป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
		 ๒. เคยดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือตําแหน่
งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
		 ๓. ปฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
		 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุดม
ศึกษากําหนด
ก.พ.อ. กําหนดให้มีตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ขั้นตอนระบบงาน เรื่อง งานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ�ำ ท�ำส�ำเนา รับ ส่ง บันทึก ย่อ
เรื่อง โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา
ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด ส�ำเนา ส่งหรือ
สื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเ รื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท�ำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม
ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดย
งานสารบรรณ ต้องให้เห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่แต่
1. การผลิตหรือจัดท�ำเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน ส�ำเนา – เสนอ – ลงนาม)
2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนปี –น�ำส่ง)
3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – น�ำเสนอผู้บริหาร – แจ้งผู้เกี่ยวข้อง)
4. การเก็บ รักษา
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ก�ำหนดไว้ว่า หนังสือราชการ คือ เอกสารที่
เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่มีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับชนิดของหนังสือ มี 6 ชนิดคือ
		 5.1 หนังสือภายนอก
		 5.2 หนังสือภายใน
		 5.3 หนังสือประทับตรา
		 5.4 หนังสือสั่งการ
		 5.5 หนังสือประชาสัมพันธ์
		 5.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท�ำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ขั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด�ำเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท�ำได้
การลงทะเบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับมาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อด�ำเนินการก่อนหลัง
2. ลงทะเบียนรับหรือลงทะเบียนในระบบ E-doc (Electronic document) โดยกรอกเลขรับเอกสารนั้น
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับหรือในระบบ E-doc โดยแยกเป็นทะเบียนรับภายใน และทะเบียน
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รับภายนอก
4. จัดแฟ้มเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
การเสนอหนังสือ คือ การน�ำหนังสือที่ด�ำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบ
และลงชื่อการเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามล�ำดับชั้นผู้บังคับบัญชา
การส่งหนังสือ คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1. หนังสือส่งภายนอก
		 1.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ
		 1.2 บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งอย่างชัดเจน
2. หนังสือส่งภายใน
		 2.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
		 2.2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่งจากหน่วยงานผูส้ ง่ ถึงหน่วยงานผูร้ บั ลายมือชือ่ ผูร้ บั
และวันที่รับหนังสือนั้น พร้อมส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc)
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ข้อเสนอแนะ
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