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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน   1. ดูแลระบบและปรับปรุงฐานขอมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  2. งานประชาสัมพันธ/ขาวสาร/โครงการ/กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  3. ดูแลระบบ/อุปกรณคอมพิวเตอรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  4. ดูแล/ดําเนินการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ 
  5. พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  6. ติดตอประสานงานกับโปรแกรมเมอรเม่ือระบบ Ris เกิดขอผิดพลาด  
ใหสามารถนําไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขต  3) คําจํากัดความ  4) หนาท่ี
ความรับผิดชอบ และ 5) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ ฉบับนี้  จะเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานและประโยชนแกผูปฏิบัติงานดานงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ 
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การปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ  มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  
รวมมือประสานงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เผยแพรและสงเสริมการวิจัยให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  ซ่ึงไดใหความสําคัญกับภารกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความวา “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถ่ิน  
สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง และยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการ
จัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม  ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
สงเสริมวิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความวา ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดปรัชญา คือ “วิจยํ ปญญานํ พลํ  การวิจัยเปนพลังแหง
ปญญา”   โดยมีวิสัยทัศน  คือ  “หนวยงานท่ีทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสรางและ
พัฒนาองคความรูโดยเนนความเปนเลิศดานระบบการบริหารจัดการงานวิจัย สรางคานิยมแหงสังคม
อุดมปญญา ในอันท่ีจะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ”  และมีพันธกิจหลัก 4 ประการ 
ไดแก  1)  เสริมสรางสมรรถนะดานงานวิจัยใหกับคณาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  2) สราง
องคความรูโดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน  3)  สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยสรางความรูดวยกระบวนการวิจัยเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 4) จัดการ
ความรูเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัยสูการใชประโยชน  
 ในสวนของการดําเนินงานในฝายบริหาร   จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ ในงาน
สารสนเทศและงานประชาสัมพันธ  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ของ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. วัตถุประสงค    
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ ท่ีมีคุณภาพและเปน

มาตรฐานเดียวกัน  สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของในสถาบันวิจัยและพัฒนา  
    
 
 

2. ขอบเขต  
 คูมือการงานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธครอบคลุมข้ันตอน ดูแลและปรับปรุง เว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย ( RIS) เบื้องตน  ดูแลระบบ /อุปกรณ 
คอมพิวเตอรสถาบันวิจัยฯ  งานโสตทัศนูปกรณ  งานแจงซอมงานสาธารณูปการ  งานประชาสัมพันธ
ขาวสาร/โครงการ/กิจกรรมของสถาบันวิจัยฯผานทางระบบ E-DOCUMENT/WEBSITE 
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3. คําจํากัดความ    
สารสนเทศ   หมายถึง  ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย สารสนเทศ เกิด

จากการนําขอมูล ผานระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและแปลความหมายเปนขอความ 
อยางเปนระบบตามหลักวิชาการ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดเชน ระบบสื่อสารผานดาวเทียมหรือ
สัญญาณระบบตางๆ การสรางเครือขายคอมพิวเตอรระบบดาวเทียม การจองตั๋วเครื่องบิน การกดเงิน
จาก ATM เปนตน  
 ซอฟตแวร หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่ง ทําหนาท่ีสั่งการ ควบคุมการ ประมวลผล
อุปกรณคอมพิวเตอร ในสวนท่ีเรียกวา ฮารดแวร แมวาจะมีความเร็วสูงในการทํางาน 
 มีหนวยความจําสูง และมีอุปกรณประกอบมากมาย แตอารดแวรทํางานไมได ถาไมมีชุดคําสั่งควบคุม
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟทแวรหรือชุดคําสั่ง แบงออกเปน 2 ประเภทคือโปรแกรม
ระบบ และโปแกรมประยุกต 
 ฮารดแวร หมายถึง อุปกรณตางๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนเครื่องคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนโครง
รางสามารถมองเห็นดวยตาและสัมผัสได (รูปธรรม) เชน จอภาพ คียบอรด เครื่องพิมพ เมาส เปนตน 
ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสวนตางๆ ตามลักษณะการทํางาน ได 4 หนวย คือ หนวยรับขอมูล ( Input 
Unit) หนวยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU) หนวยแสดงผล (Output Unit) 
หนวยเก็บขอมูลสํารอง ( Secondary Storage) โดยอุปกรณแตละหนวยมีหนาท่ีการทํางานแตกตาง
กัน    
 การบํารุงรักษาระบบ หมายถึง การบํารุงรักษาระบบเปนข้ันตอนสุดทายของวงจรการพัฒนา
ระบบ หลังจากท่ีทําการติดตั้งระบบงานใหมเสร็จเรียบรอยแลว เม่ือถึงระยะเวลาหนึ่งระบบอาจตองมี
การปรับปรุงแกไขใหทันตอยุคสมัยหรือปรับปรุงขอผิดพลาดใหถูกตอง การบํารุงรักษาระบบเปนการ
ยืดอายุระบบงานใหใชตอไปอยางมีประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เปนงานหลักในการ
บํารุงรักษาอุปกรณ และระบบสารสนเทศตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง เพราะการท่ีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดรับการพัฒนาและบํารุงรักษาท่ีดีอาจสงผลใหระบบไมสามารถทํางานได
อยางมีเสถียรภาพ(ฮารดแวรและระบบเครือขาย) ไมมีความนาเชื่อถือ (ขอมูลสารสนเทศ) และไม
สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน ( Software) ซ่ึงมีผลทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังผูบริหารไมสามารถกําหนดนโยบายและตัดสินใจไดอยางถูกตอง  
  การประชาสัมพันธ  หมายถึง   การสื่อสารความคิดเห็น  ขาวสาร  ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปสู
กลุมประชาชน  เปนการเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน  องคการ  
สถาบันกับกลุม ประชาชนเปาหมายและประชาชนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือหวังผลในความรวมมือ สนับสนุน
จากประชาชน   รวมท้ังมีสวนชวยเสริมสรางภาพลักษณ ท่ีดีใหแกหนวยงาน  องคการ  สถาบันดวย  
ทําใหประชาชน เกิดความนิยม  เลื่อมใส   ศรัทธาตอหนวยงาน  ตลอดจนคนหาและกําจัดแหลง
เขาใจผิด  ชวยลบลางปญหา  เพ่ือสรางความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงานนั้น 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ   

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.ดูแลระบบและปรับปรุงฐานขอ้มลูสถาบนัวิจยัและพฒันา 

2.งานประชาสมัพนัธ์/ข่าวสาร/โครงการ/กิจกรรมของสถาบนัวิจยั

และพฒันา 

3. ดูแลระบบ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สถาบนัวิจยัและพฒันา 

4. ดูแล/ดาํเนินการติดตั้งโสตทศันูปกรณ์ 

5. พฒันาและปรับปรุงเวป็ไซตส์ถาบนัวิจยัและพฒันา 

6.ติดต่อประสานงานกบัโปรแกรมเมอร์เม่ือระบบ Ris เกิดขอ้ผิดพลาด 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
 

ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
แผนผงัการปฏิบัตงิาน (Flow 

chart) 

ระยะเวลาแต่ละ

ขั้นตอน

1.งาน

ประชาสัมพนัธ์/

ข่าวสาร/โครงการ/

กจิกรรมของ

สถาบันวจิยัและ

พฒันา 

1.1 บุคลากรท่ีประสงคจ์ะ

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร/โครงการ

แจง้ความประสงคพ์ร้อมส่งไฟลท่ี์

จะแนบตามโครงการ 

3 นาที

1.2 เขา้ระบบ E-office หรือ 

wed สถาบนัเพ่ือสร้างข่าว 

2 นาที

1.3 สร้างข่าวพร้อมบนัทึกข้ึนระบบ 30 นาที

1.4 เช็คความถูกตอ้งพร้อมแจง้

บุคคลากรเจา้ของเร่ืองทราบ

5 นาที

 40 นาที

ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
แผนผงัการปฏิบัตงิาน (Flow 

chart) 

ระยะเวลาแต่ละ

ขั้นตอน

2. ดูแลระบบ/

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 

1.1 บุคลากรแจง้อาการผิดปกติของ

อุปกรณ์ 

2 นาที

1.2 เช็คอาการผิดปกติของอุปกรณ์ 5 นาที

1.3 ดาํเนินการแกไ้ข 20 นาที

1.4 ใหบุ้คลากรท่ีแจง้ตรวจเช็ค 5 นาที

 32 นาที

แจง้ความประสงคย์ืน่เร่ือง 

เขา้ระบบ 

สร้างข่าว

เช็คความถูกตอ้ง

บุคลากรแจง้อาการ 

เช็คอาการ 

ดาํเนินการแกไ้ข

ตรวจเช็ค



5 คูมือปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ   

ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
แผนผงัการปฏิบัตงิาน (Flow 

chart) 

ระยะเวลาแต่ละ

ขั้นตอน

3. ดูแล/ดาํเนินการ

ติดตั้ง

โสตทศันูปกรณ์ 

1.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาจดั

โครงการ/ประชุมท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ 

1.2 ดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 10 นาที

1.3 เช็คความเรียบร้อย 5 นาที

1.4 คอยดูแลความเรียบร้อยตลอด

โครงการ

 15 นาที

ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
แผนผงัการปฏิบัตงิาน (Flow 

chart)

ระยะเวลาแต่ละ

ขั้นตอน

4. พฒันาและ

ปรับปรุงเวป็ไซต์

สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 

1.1 รับเร่ืองโดยการเขา้ประชุม

หรือสัง่การโดยผูบ้ริหาร 

3 นาที

1.2 เขา้ระบบ เพ่ือปรับแก/้พฒันา 60 นาที

1.3 เช็คความเรียบร้อย 15 นาที

1.4 ส่งมอบงาน 5 นาที

 1 ชัว่โมง 18 นาที

สถาบนัจดัโครงการ

 

ดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 

เช็คความเรียบร้อย

คอยดูแลความเรียบร้อย

รับเร่ือง 

เขา้ระบบ เพ่ือปรับแก/้พฒันา 

เช็คความเรียบร้อย

ส่งมอบงาน
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ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
แผนผงัการปฏิบัตงิาน (Flow 

chart) 

ระยะเวลาแต่ละ

ขั้นตอน

5. ติดต่อ

โปรแกรมเมอร์เม่ือ

ระบบ RIS เกิด

ขอ้ผิดพลาด 

1.1 บุคลากรแจง้ความประสงคท่ี์

จะดาํเนินการเก่ียวกบัระบบ RIS

3 นาที

1.2 รับเร่ืองพร้อมจดัทาํเอกสาร

ประกอบคาํอธิบาย 

10 นาที

1.3 ส่งเอกสารทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์/โทรประสานงาน

10 นาที

1.4 ติดตามความเรียบร้อย 5 นาที

 28 นาที

แจง้ความประสงค ์

รับเร่ืองพร้อมจดัทาํเอกสาร

ป  

ส่งเอกสารแจง้เร่ือง

ติดตามความเรียบร้อย
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5.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
  

 
 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI)
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ   

คําจํากัดความ    
ความรูพ้ืนฐานของนักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีจะทําหนาท่ีในหนวยงาน จะตองมีความรู 

ความสามารถพ้ืนฐานในการจัดการระบบฐานขอมูล โดยใชคําสั่ง SQL  ออกแบบและวิเคราะหระบบ
ฐานขอมูล  วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดจากโปรแกรม
ระบบงานตาง ๆ  วิเคราะห ออกแบบและแกไขปญหาระบบเครือขาย ปรับปรุงการทํางานโดยใช
ระบบ ICT จัดการความปลอดภัยของระบบบริหารโครงการ  มีแนวคิดในการประยุกตเทคโนโลยีใหม
มาเพ่ือ  ปรับปรุงการทํางานโดยใชระบบ ICT บริหารระบบสารสนเทศและเพ่ือชี้นําทิศทางของ
องคกร 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.งานแจง้ซ่อมงานสาธารณูปการ 

- บุคลากรภายในสถาบนัวิจยัฯแจง้

อาการผิดปกติของอุปกรณ์โดยวิธี

กรอกแบบฟอร์มแจง้อาการผิดปกติ 

(FM-IT-01) 

- เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

ทาํการตรวจสอบอาการเบ้ืองตน้

พร้อมประสานงานกบัหน่วยงาน/

บริษทัท่ีดูแลเพ่ือใหห้น่วยงาน/

บริษทัท่ีดูและเขา้ทาํการแกไ้ข

ปัญหาต่อไป 

- เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบอาการหลงัจาก

หน่วยงาน/บริษทัท่ีดูแลทาํการ

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

ตุลาคม-กันยายน 

 ใบแจงอาการผิดปกติ
อุปกรณ
Hardware/Software 

 
 

 

2.งานประชาสมัพนัธ์/ข่าวสาร/

โครงการ/กิจกรรมของสถาบนัวิจยั

และพฒันา 

- เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

ตุลาคม-กันยายน 
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รับเร่ืองจากผูบ้ริหารภายในสถาบนั

หรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือท่ีจะ               

ประชาสมัพนัธ์โดยเขา้ระบบ E-

office ท่ีเมนูระบบงานใน (WI-PR-

01) ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

- เลือกเมนูข่าวประชาสมัพนัธ์ 

- ลงเน้ือข่าวพร้อมรูปภาพประกอบ

และเผยแพร่ผา่นระบบ E-

Document 

 
 
 
อนุพันธ สุทธิมาร 

3. ดูแลระบบ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

- บุคลากรภายในสถาบนัวิจยัฯแจง้

อาการผิดปกติของอุปกรณ์โดยวิธี

กรอกแบบฟอร์มแจง้อาการผิดปกติ 

(FM-IT-01) 

- เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบและดาํเนินการแกไ้ข

ตามท่ีแจง้มาใหเ้สร็จพร้อมใชง้าน

พร้อมทั้ง 

ใหผู้แ้จง้อาการผิดปกติหรือเจา้ของ

อุปกรณ์ตรวจเช็คอาการและลง

ลายมือช่ือกาํกบัพร้อมทั้งประเมิน

ความพ่ึงพอใจในแบบฟอร์มแจง้

อาการผิดปกติ (FM-IT-01) 

ตุลาคม-กันยายน ใบแจงอาการผิดปกติ
อุปกรณ 
 Hardware/Software 

4. ดูแล/ดาํเนินการติดตั้ง

โสตทศันูปกรณ์ 

- เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

รับเร่ืองจากท่ีประชุมผูบ้ริหารของ

สถาบนัวิจยัฯเก่ียวกบัการจดั

โครงการ โดยผูบ้ริหารประชุม

ช้ีแจงจดัโครงการต่างๆ ให้

เจา้หนา้ท่ีภายในสถาบนัวิจยัฯทราบ 

พร้อมแบ่งภาระงานของแต่ละฝ่าย 

- เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

ตุลาคม-กันยายน 

ใบแจงอาการผิดปกติ
อุปกรณ 
Hardware/Software 
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รับมอบดาํเนินการตรวจสอบ

อุปกรณ์และจดัเตรียมเพ่ือใชใ้นงาน

โครงการ 

 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในวนัเวลาท่ี

ไดรั้บมอบหมายและตรวจสอบ

อุปกรณ์หลงัจากดาํเนินงาน

โครงการเรียบร้อย

- นาํขอ้มลู รูปภาพ/วิดีโอ/เสียง ส่ง

ใหก้บัผูรั้บผิดชอบสรุปโครงการ

เพ่ือนาํเป็นหลกัฐานประกอบสรุป

โครงการนั้นๆโดยทาํบนัทึก

ขอ้ความแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

5.พฒันาและปรับปรุงเวป็ไซต์

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

- เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

รับคาํสัง่จากท่ีประชุมหรือจาก

บุคลากรภายในสถาบนัวิจยัฯ 

โดยวิธีบอกกล่าว เพ่ือดาํเนินการ 

-  เจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการคอมพิวเตอร์

ทาํการสร้าง/ปรับปรุง/แกไ้ขและ

จดัเกบ็ลงฐานขอ้มลูของ

สถาบนัวิจยัฯ 

(WI-IT-01) และใหผู้ส้ัง่ดาํเนินการ

ทาํการตรวจสอบงานท่ีเวบ็ไซต ์

0TUwww.rdi.ssru.ac.thU0T 

- ถา้ขอ้มลูครบถว้นสมบูรณ์ใหน้าํ

ข้ึนเวบ็ไซตส์ถาบนั 

www.rdi.ssru.ac.th 

ตุลาคม-กันยายน  
- 

 
 
 

http://www.rdi.ssru.ac.th/
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5.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน   
รหัส ช่ือแบบฟอรม 

FM-IT-01 ใบแจงอาการผิดปกติอุปกรณ Hardware/Software 

WI-PR-01 ข้ันตอนการลงขาวประชาสัมพันธ ผาน E-doc 
WI-PR-02 ข้ันตอนการลงขาวประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต 
WI-IT-01 การสรางและจัดการเมนูและฐานขอมูลดาวนโหลด ในระบบ CMS Joomla 

5.4 เอกสารอางอิง   
1. เอกสารตามระบบ ISO 9001 : 2008 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  2. การสรางและจัดการเมนูและฐานขอมูลดาวนโหลด ในระบบ CMS Joomla 
  3. ข้ันตอนการลงขาวประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต 
  4. ข้ันตอนการลงขาวประชาสัมพันธ ผาน E-doc 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก
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ข้ันตอนการลงขาวประชาสัมพันธ ผาน E-Doc (สําหรับ เจาหนาท่ีท่ีมีสิทธิ์
เทาน้ัน) 

1.เมนูระบบงาน 
2.กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส 
 ขาวประชาสัมพันธ 
3.”สรางขาว 

 

ทะเบียนเอกสาร::ขา่วประชาสมัพนัธ์   ::  ในช่วง 
7

 วนั  
 

 

 

 
 

ที ่ หวัข้อข่าว  ทีม่าของข่าว  วนัทีส่รา้ง  วนัที่
เผยแพร ่ ประเภท  การแสดง

ข่าว  สถานะ  ลบ   
ไมพ่บขอ้มลูขา่วและภาพขา่ว  

สรา้ง "ขา่วประชาสมัพนัธ์" ใหม ่ 

หมายเหตุ :  
•  หากไมต่อ้งการใหข้า่วแสดงทีห่น้าทะเบยีนเอกสาร  ใหค้ลกิเลือกหวัขอ้ขา่วทีต่อ้งการซอ่นทีช่่องหลงัสดุแลว้
คลกิขอ้ความ "ไมแ่สดง" ระบบจะทาํการซอ่นขา่วทีเ่ลือก โดยขา่วทีซ่อ่นไปแลว้จะไมส่ามารถเลือกวา่ "แสดง"  
ไดอ้กี  
•  หากตอ้งการดูขา่วทีเ่คยซอ่นไว ้สามารถดูไดโ้ดยคลกิทีแ่วน่ขยายทีม่มุขวาบน  แลว้เลือกหวัขอ้ "คน้หาดว้ย
ประเภทการซอ่น/แสดงขา่ว" เป็น  เลือกท ัง้หมดหรือขา่วทีซ่อ่นจากหน้าทะเบยีน ก็ได้  

4. กรอกขอมูลตามหัวขอ 
ข◌่าวประชาสมัพนัธ์  

 - ประเภทขาว (ถาตองการใหขึ้นเปน ตัววิ่งใหเลือกตรง ประเภทการแสดงขาว เปน
ขาวดวน แจงเตือน เลือก ขาวดวน ตัวว่ิง แสดง) 
ข◌่าวประชาสมัพนัธ์  

วนัทีส่รา้ง 
12 ตุลาคม 2554

   

เวลา
09

: 
42

น.

วนัทีส่รา้ง 
12 ตุลาคม 2554

   

เวลา 
09

: 
42

 น.  

ประเภทขา่ว  ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประเภทการ
แสดงขา่ว 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ** Admin ของระบบขา่วประชาสมัพนัธ์เทา่นัน้จงึจะมสีทิธิ

สรา้งขา่วดว่น-ตวัวิง่ได้  

ขา่วดว่นตวัวิง่  แสดง  ไมแ่สดง 
 

http://eoffice.ssru.ac.th/News/news_edit.ceo?NewsID=0
http://eoffice.ssru.ac.th/News/news_edit.ceo?NewsID=0
http://eoffice.ssru.ac.th/News/news_edit.ceo?NewsID=0�
http://eoffice.ssru.ac.th/News/news_edit.ceo?NewsID=0�
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ประเภทขา่ว  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทการ
แสดงขา่ว 

ข่าวด่วน -แจ้งเตือน
  ** Admin ของระบบขา่วประชาสมัพนัธ์เทา่นัน้จงึจะมสีทิธิ

สรา้งขา่วดว่น-ตวัวิง่ได้  

ขา่วดว่นตวัวิง่  แสดง  ไมแ่สดง 
 

 - ใสหัวขอขาว (สามารถเลือกใสสีพื้น สีอักษร ขนาดได ทั้งนี้หากหัวขอขาวมี
รูปภาพสามารถใสได) 
หวัข้
อ
ขา่ว 

** ขนาดไมเ่กนิ 500 อกัขระ เมือ่รวมกบัคาํส ั่งของ  TextEditor 
** หากเลือก ประเภทการแสดงขา่ว เป็น  Uขา่วดว่น-ตวัวิง่U จะแสดงขอ้มลูเฉพาะหวัขอ้ขา่วเทา่นัน้ และไม่
สามารถแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นตารางได้ 
 

   

 

    

 

    

 

  

    

   

  
Font

   
Size

  
   

 

  

 

  

   (แทรกรูปภาพ) 

 

หัวขอขาว 

 - ใสเนื้อหาขาว (สามารถเลือกใสสีพื้น สีอักษร ขนาดได  ทั้งนีห้ากเนื้อหาขาวมี
รูปภาพสามารถใสได ) 
หวัขอ้
ขา่ว 

** ขนาดไมเ่กนิ 500 อกัขระ เมือ่รวมกบัคาํส ั่งของ  TextEditor 
** หากเลือก ประเภทการแสดงขา่ว เป็น  Uขา่วดว่น-ตวัวิง่U จะแสดงขอ้มลูเฉพาะหวัขอ้ขา่วเทา่นัน้ และไม่
สามารถแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นตารางได้ 
 

  

 

    

 

    

 

  

    

  

  
Font

   
Size

  
   

 

  

 

   (แทรกรูปภาพ) 

 

รายละเอี
ยดขา่ว   

 

    

 

    

 

  

    

  

  
Font

   
Size

  
   

 

  

 

   (แทรกรูปภาพ) 

 
 

เน้ือหาขา่ว 
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ทีม่าของ
ขา่ว  

  ** ขนาดไมเ่กนิ 200 
อกัขระ 

เว็บไซต์
ที่
เกีย่วขอ้
ง  

  ** ขนาดไมเ่กนิ 200 อกัขระ 

  ** ขนาดไมเ่กนิ 200 อกัขระ 
(ตัวอยางเชน http://www.abc.com )  

 - ใสท่ีมาขาว (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  
 รายละเอี

ยดขา่ว         

  
Font

   
Size

  
   

 

  

 

   (แทรกรูปภาพ) 

 

ทีม่าของ
ขา่ว  

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ** ขนาดไมเ่กนิ 200 

อกัขระ

เว็บไซต์
ที่
เกีย่วขอ้
ง  

  ** ขนาดไมเ่กนิ 200 อกัขระ 

  ** ขนาดไมเ่กนิ 200 อกัขระ 
(ตัวอยางเชน http://www.abc.com )  

 - เลือกรูปแบบการแสดงผล

รูปแบบ
การ
แสดงผล 

 

 
รูปแบบที ่1  

  

รูปแบบที ่2  

 
 

 
รูปแบบที ่3  

  

 
รูปแบบที ่4  

 
 

 
รูปแบบที ่5  

 

ประกาศ
ขา่ว 
Online 

ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 
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เผยแพร่
ให้
หน่วยงา
นอืน่
ทราบ 

ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 

วนัทีนํ่า
ขึน้
ออนไลน์  

12 ตุลาคม 2554
  

เวลา 
09

: 
42

 น.  
วนัที่
สิน้สดุ
การ
ออนไลน์  

-วัน - -เดือน - -ปี-
  

เวลา 
00

: 
00

 น.  

 
  บนัทกึข้อมูล

  

 
  กลบัหน้าแสดงรายการ

  

 
  

 

- การประกาศ/การเผยแพร (เลือกเผยแพรทั้งสองหัวขอ) 

รูปแบบ
การ
แสดงผล 

 

 
รูปแบบที ่1  

  

รูปแบบที ่2  

 
 

 
รูปแบบที ่3  

  

 
รูปแบบที ่4  

 
 

 
รูปแบบที ่5  

 

ประกาศ
ขา่ว 
Online 

ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 

เผยแพร่
ให้
หน่วยงา
นอืน่
ทราบ 

ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 

   

- การเลือกวันท่ีนําขึ้นออนไลน/วันท่ีส้ินสุดการออนไลน (ท้ังนี้หากตองการให

ขาวเปนปจจุบันใหผูจัดทําแกไขวันท่ีในการออนไลนและเวลาใหเปนปจจุบัน

อยางสม่ําเสมอ) 

ประกาศขา่ว Online ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 

เผยแพรใ่หห้น่วยงานอืน่ทราบ ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 
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วนัทีนํ่าขึน้ออนไลน์  
12 ตุลาคม 2554

   

เวลา 
09

: 
42

 น.  

วนัทีส่ิน้สดุการออนไลน์
-วัน - -เดือน - -ปี-

   

เวลา 
00

: 
00

 น.  
 

  บนัทกึข้อมูล
  

 
  กลบัหน้าแสดงรายการ

   

- บันทึกขอมูล 

ประกาศขา่ว Online ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 

เผยแพรใ่หห้น่วยงานอืน่ทราบ ไมเ่ผยแพร่ เผยแพร ่ 

วนัทีนํ่าขึน้ออนไลน์  
12 ตุลาคม 2554

   

เวลา 
09

: 
42

 น.  

วนัทีส่ิน้สดุการออนไลน์   
-วัน - -เดือน - -ปี-

   

เวลา 
00

: 
00

 น.  
 

  
บนัทกึข้อมูล

  

 
  
กลบัหน้าแสดงรายการ

   

หมายเหตุ ท้ังนี้หากตองการแกไขขอมูลภายในขาวสามารถเปดขาวท่ีไดจัดทํา
และแกไขไดทันที และไมตองสงขาวไปอนุมัติเพราะขอมูลขาวจะปรากฏบนหนาแรกของ
ระบบทันทีท่ีทําการบันทึกขอมูล 
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ขั้นตอนการลงข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเวบ็ไซต์

- เขา้ระบบ CMS JOOMLA ผา่นทางเวบ็เบาวเ์ซอร์ โดยพิมพ ์Url คือ

http://rdi.ssru.ac.th/administrator

- เลือกท่ีเมนูบทความและเลือกเมนูยอ่ยการจดัการบทความ

- เลือกสร้างใหม่



19 คูมือปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ   

- ตั้งช่ือเร่ือง

- ในช่อง Alias ใส่ช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษ

- เลือก Section เป็นข่าวประชาสมัพนัธ์

- เลือก Category เป็น ประเภทข่าวท่ีตอ้งการ

- ใส่เน้ือหาข่าวพร้อมภาพประกอบต่างๆ
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- ใส่ช่ือผูจ้ดัทาํ

- เสร็จแลว้กดบนัทึก

- พอกดบนัทึกเสร็จจะข้ึนหนา้ใหม่มาพร้อมปรากฎรายช่ือข่าวโดยจะสามรถสงัเกตุเห็นช่ือข่าวของเราท่ี

พ่ึงบนัทึกไป

- ถา้เราตอ้งการใหข้่าวของเราปรากฏท่ีหนา้เวบ็แรกใหก้ดต๊ิกโชวห์นา้แรกใหเ้ป็นเคร่ืองหมายถูก

- เสร็จแลว้กดแสดงตวัอยา่ง
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- ระบบจะล้ิงคม์าท่ีหนา้เวบ็ 0TUwww.rdi.ssru.ac.thU0T และจะปรากฏข่าวท่ีเราพ่ึงจดัทาํข้ึน่ีหนา้เวบ็แรกดงั

ภาพ

http://www.rdi.ssru.ac.th/


22 คูมือปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ   

Uการสร้างและจดัการเมนูและฐานขอ้มูลดาวน์โหลด ในระบบ CMS 
Joomla
U1.การสร้างและจัดการเมนู

1. เขา้ระบบ CMS Joomla โดยเขา้ผา่น Browser โดยใช ้URL : 
0TUhttp://www.rdi.ssru.ac.th/administratorU0T

2. กรอก ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นแลว้ทาํการเขา้สู่ระบบ

3. เลือกเมนูและเลือกเมนูยอ่ยการจดัการเมนู

http://www.rdi.ssru.ac.th/administrator
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4. คล๊ิกเลือก Main menu เพื่อเขา้ไปสร้างเมนูยอ่ย

5. คล๊ิกเลือก สร้างใหม่
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6. พอถึงหนา้น้ีระบบจะใหเ้ลือกประเภทชนิดเมนูโดยสถาบนัวจิยัและพฒันาจะใช้

ประเภทชนิดหลกัๆอยู ่2 ชนิด หลกัไดแ้ก่

6.1 บทความ

6.2 Wrapper

6.1  ประเภทชนิดเมนู บทความ
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1. ทาํการสร้าง Section ของหนา้ขา้งในเมนู ยกตวัอยา่งเช่น section 
ประวติั ปรัชญา ยทุธศาสตร์

     
2. ทาํการกรอกรายละเอียดใหค้รบตาวตวัอยา่งเสร็จแลว้ทาํการบนัทึก
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3. ทาํการสร้าง Category

4. ทาํการกรอกรายละเอียดพร้อมเลือก Section เป็น Section ท่ีเราได้

สร้างไวก่้อนหนา้
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5. ทาํตามขั้นตอนหลกั 3,4,5 เพื่อเขา้สู่เมนูสร้างเมนูและทาํการเลือกประเภท

ชนิดเมนูเป็นโครงร่ง Section บลอ็ก

6. ทาํการกรอกตั้งช่ือเร่ืองและลายละเอียดใหค้รบถว้น
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7. ทาํการเลือก Section ท่ีเราไดส้ร้างไวเ้สร็จแลว้ทาํการบนัทึก

8. พอกดบนัทึกระบบจะทาํการโชวร์ายเอียดเมนูเสร็จแลว้ใหเ้ราไปท่ีหนา้เวป็

เพื่อทดสอบระบบ
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9. ระบบจะทาํการแสดงเมนูท่ีเราเพิ่มเขาไป

10. จากนั้นใหท้าํการสร้างบทความโดยไปท่ีเมนูบทความเลือกเมนูยอ่ยการ

จดัการบทความ
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11. ทาํการสร้างบทความใหม่โดยเลือกเมนูสร้างใหม่

12. กรอกรายละเอียดตั้งช่ือเร่ืองและเลือก Section กบั Category ให้

ตรงกบัช่ือท่ีเราสร้างก่อนหนา้

13. ทาํการใส่รายละเอียดเน้ือหาต่างๆท่ีจะใหแ้สดงในเมนูดงักล่าว
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14. กรอรกรายละเอียดแลว้ทาํการบนัทึก

15. ตรวจสอบท่ีหนา้เวป็ไซตแ์สดงผลดงัภาพ

6.2.  ประเภทชนิดเมนู Wrapper
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1. ทาํตามขั้นตอนหลกั 3,4,5 เพื่อเขา้สู่เมนูสร้างเมนูและทาํการเลือกประเภท

ชนิดเมนูเป็น wrapper
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2. กรอกรายละเอียดและตั้งช่ือเมนูใหค้รบถว้น

3. นาํ Url เวป็ท่ีตอ้งการนาํมาแสดงหนา้เมนูมาใส่ท่ี Wrapper URL 

เสร็จแลว้ทาํการบนัทึก
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4. ท่ีเวป็ไซตท่ี์เมนูโครงสร้างหน่วยงานจะปรากฏตามตวัอยา่ง

U2.ฐานข้อมูลดาว์นโหลด



35 คูมือปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ   

1. ไปท่ีเมนูคอมโพเนน้ทเ์ลือกเมนูยอ่ย JotLoader เลือก Files

2. พอเขา้มาจะแสดงฐานขอ้มูลเอกสารท่ีใหบ้ริการดาวน์โหลดอยู่
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3. เลือกเมนูสร้างใหม่เพื่อทาํการอพัโหลดเอกสารใหม่ใหผู้ใ้ชบ้ริการดาวน์โหลด

4. ทาํการใส่ขอ้มูลช่ือเอกสารและเลือก Category ซ่ึงก่อนหนา้น้ีผูท้าํระบบได้

สร้าง Category ข้ึนมา 2 category เป็นเอกสารบริการวชิาการและ

เอกสารงานวจิยัหลงัจากเลือก category แลว้ใหท้าํการใส่เน้ือหาในท่ีน้ีผูท้าํ

ระบบจะใส่รูปภาพเช่น รูปภาพ New เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นชดัวา่เป็นเอกสาร

ใหม่

5. ท่ีช่อง Browse ใหท้าํการคล๊ิกเพื่อจะทาํการอพัโหลด
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6. จากนั้นใหเ้ลือกไฟลเ์อกสารท่ีตอ้งการใหข้ึ้นระบบเสร็จแลว้กดเซฟระบบจะทาํ

การอพัโหลดไฟลข้ึ์นไปเกบ็ท่ีฐานขอ้มูล



38 คูมือปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ   

7. ตรวจสอบท่ีเวบ็ไซตท่ี์เมนูดาวน์โหลดแบฟอร์ม จะปรากฏเอกสารท่ีเราไปดอ้พั

ข้ึนระบบไป



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

SuanSunandhaRajabhat University 
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