ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : กระบวนการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
กระบวนการย่อย : การผลิตรายการโทรทัศน์
Suppliers
Inputs
Process
Outputs
Customers
1.ผู้บริหาร ศธ. 1.นโยบาย โครงการ
Process Description
รายการโทรทัศน์ - หน่วยงานภายนอก
กิ
จ
กรรม
และ สป.
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นการผลิตรายการ
- นักเรียน นักศึกษา
โทรทัศน์ซึ่งเป็นรายการสด และบันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์
ประชาชนทั่วไป
2.หน่วยงานใน
ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย โครงการ กิจกรรม หรือผลการดาเนินงาน
1. พิธีกร วิทยากร และ
สังกัด ศธ.และ
ของผู้บริหารระดับสูงและของกระทรวงศึกษาธิการไปยังประชาชน
ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับ
สป.
กลุ่มเป้าหมายได้รบั รู้ถึงนโยบาย โครงการ กิจกรรม หรือผลการ
โทรศัพท์
ดาเนินงานความก้าวหน้าด้านการศึกษา
2. ช่างเทคนิค
3. อุปกรณ์การผลิต
รายการ เช่น กล้องวีดีโอ Process (Map)
ไมโครโฟน การตัดต่อ
ในกรณีการถ่ายทอดสด
ออกอากาศ
4.พรบ.
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
วิทยุกระจายเสียงและ
นโยบายโครงการ กิจกรรม ของ
วิทยุโทรทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการ
4. ติดต่อวิทยากรโดยจะต้องเป็น
ผู้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบพร้อม
เตรียมแผนสารองเนื่องจากเป็น
รายการสด ในกรณีที่วิทยากรติด
รา4การด่วน

2. กาหนดลักษณะรายการในการ
นาเสนอ

3. ขออนุมัติจัดรายการโทรทัศน์
5. เขียนบท (สคริป) โทรทัศน์

6. ประสานการดาเนินการ ประสานพิธีกร/ประสานพาหนะ/
ประสานผ่านรายการหรือฝ่ายเทคนิค

Stakeholders
- ผู้บริหารของ ศธ.
- หน่วยงานภายในศธ.

Suppliers

Inputs

Process
7. ประชาสัมพันธ์วันเวลาที่จะ
ออกอากาศเพื่อให้ ผ้ สู นใจรับชม

Outputs
8. ดาเนินการผลิตรายการ

รายการ

10. เผยแพร่ซาผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์

9. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

Customers

Stakeholders

Suppliers

Inputs

Process

Outputs

Process (Map)
ในกรณีการบันทึกเทป
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นโยบาย
โครงการ กิจกรรม ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

4. เขียนบท (สคริป) โทรทัศน์

5.ประสานการดาเนินการ

2. กาหนดลักษณะรายการในการ
นาเสนอ

3. ขออนุมัติจัดรายการโทรทัศน์

6.ดาเนินการบันทึกรายการ ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย

8 นาเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

7. ประชาสัมพันธ์วันเวลาที่จะ
ออกอากาศเพื่อให้ ผ้ สู นใจรับชม
รายการ

9.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

10.เผยแพร่ซาผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์

Customers

Stakeholders

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการย่อย : กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ (ถ่ายทอดสด)
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีร่ ับชมรายการโทรทัศน์
ลาดับที่
1

ผังกระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล นโยบาย

2
กาหนดรูปแบบรายการ
และประเด็นสนทนาที่อยู่ในความสนใจและ
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

4

ขออนุมัติจัดรายการ

ประสานวิทยากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ในกรณีการถ่ายทอดสด
1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายโครงการ
กิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

3 ชม.

-

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

2.กาหนดลักษณะรายการในการนาเสนอ
2.1 กาหนดเป็นรายการสด รูปแบบเป็น
การสนทนา
2.2 กาหนดประเด็นที่จะสนทนาโดยนา
นโยบายของ ศธ.หรือประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจขณะนัน
2.3 ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.4 ประสานผู้รับโทรศัพท์ในรายการ
3.ขออนุมัติจัดรายการโทรทัศน์
-จัดทาบันทึกขออนุมัติรายการ

2 ชม.

-

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

2 วัน

-

หนังสือขออนุมัติรายการ

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

4.ติดต่อวิทยากรโดยจะต้องเป็นผู้เกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบพร้อมเตรียมแผนสารอง
เนื่องจากเป็นรายการสด ในกรณีที่วิทยากร
ติดราชการด่วน

1 ชม.

หนังสือเชิญวิทยากร

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

รายละเอียดของงาน

มีการเตรียมแผนสารองวิทยากรที่จะออก
รายการไว้ทุกครัง

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

5

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

5.เขียนบท (สคริปต์) โทรทัศน์

2 ชม.

-

สคริป/บทโทรทัศน์

6.ประสานการดาเนินการ
6.1 ประสานพิธีกรประจารายการ พร้อม
ช่างเทคนิคให้ทราบประเด็นสนทนาและ
จัดส่งประเด็นให้กับพิธีกร
6.2 ประสานกับยานพาหนะในการเดินทาง
ไปผลิตรายการสดทางสถานีโทรทัศน์
6.3 .ประสานฝ่ายรายการหรือฝ่ายเทคนิคใน
กรณีมีภาพประกอบ (insert) และประสาน
ในกรณีมีการจัดกิจกรรมหรือการแสดง
6.4 ประสานวิทยากรพูดคุยซักซ้อมประเด็น
ที่จะสนทนาก่อนออกรายการ

45 นาที

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

เขียนบท (สคริปต์)โทรทัศน์

6
ประสานพิธีกรส่งประเด็น
สนทนา ประสานฝ่ายรายการ
และประสานยานพาหนะ

7

ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ออกอากาศ

7.ประชาสัมพันธ์วันเวลา ที่จะออกอากาศ
เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชมรายการ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

-

หนังสือขออนุญาตใช้
รถยนต์

1 วัน ก่อน มีการประชาสัมพันธ์วัน เวลา ออกอากาศ
รายการ ของรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทุก
ออกอากาศ ครัง

ข้อมูลรายละเอียด วัน
เวลา ที่ออกอากาศ
ช่องทางที่จะใช้
ประชาสัมพันธ์
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์
- ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ลาดับที่

8

9

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

8. ดาเนินการผลิตรายการโทรทัศน์
ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

45 น.

-

9. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

3 ชม.

-

5 ชม.
หลังจากจบ
รายการ

-

รายละเอียดของงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ผลิตรายการโทรทัศน์ (ออกอากาศสด)

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

10

10. เผยแพร่ซาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ ฯลฯ

เผยแพร่ซาทางช่องทางต่าง ๆ
เช่นเว็บไซต์

-เทปรายการที่
ออกอากาศเพื่อนาไป
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการย่อย : กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ (บันทึกเทป)
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีร่ ับชมรายการโทรทัศน์
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
นโยบาย
2
กาหนดรูปแบบรายการ
และประเด็นสนทนาที่อยู่ใน
ความสนใจและประสานข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3
ขออนุมัติจัดรายการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ในกรณีการบันทึกเทป
1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายโครงการ
กิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

3 ชม.

-

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

2.กาหนดลักษณะรายการในการนาเสนอ
2.1 กาหนดเป็นรายการสด รูปแบบเป็น
การสนทนา
2.2 กาหนดประเด็นที่จะสนทนาโดยนา
นโยบายของ ศธ.หรือประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจขณะนัน
2.3 ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 ชม.

-

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

3. ขออนุมัติจัดรายการโทรทัศน์
- จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดรายการ

1วัน

-

หนังสืออนุมัติจัดรายการ

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

4

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

4.เขียนบท (สคริปต์) โทรทัศน์

2 ชม.

-

บทโทรทัศน์/สคริป

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

5.ประสานงานติดต่อวิทยากร โดยต้องเป็น
ผู้เกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบ ประสานช่าง
เทคนิค ประสานพิธีกร

4 ชม.

-

หนังสือเชิญวิทยากร

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

30 นาที

-

เทปบันทึกรายการเพื่อ
นาออกอากาศ

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ข้อมูลรายละเอียด วัน
เวลา ที่ออกอากาศ
ช่องทางที่จะใช้
ประชาสัมพันธ์
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

เขียนบท (สคริปต์) โทรทัศน์
5

ประสานการดาเนินการ

6

ดาเนินการบันทึกรายการถอด
สลักข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

-จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร

6.ดาเนินการบันทึกรายการโทรทัศน์ ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

แห่งประเทศไทย
7
ประชาสัมพันธ์วันเวลา ที่จะออกอากาศ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับชมรายการ

7.ประชาสัมพันธ์วันเวลา ที่จะออกอากาศ
เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชมรายการ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

1 วัน ก่อน มีการประชาสัมพันธ์วัน เวลา ออกอากาศ
รายการ ของรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทุก
ออกอากาศ ครัง

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

8

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

8. นาเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย เดือนละ 1 ครัง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

นาเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
9

9.สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

1 ชม.

-

5 ชม.
หลังจาก
ออกอากาศ

-

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
10

10. เผยแพร่ซาผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ฯลฯ
เผยแพร่ซาผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์

-เทปรายการที่
ออกอากาศเพื่อนาไป
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : กระบวนการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
กระบวนการย่อย : การจัดรายการวิทยุ
Suppliers
Inputs
Process
Outputs
Customers
Stakeholders
1.ผู้บริหาร 1. นโยบาย
Process Description
รายการ - หน่วยงานภายนอก - ผู้บริหาร ศธ.
ศธ.และ สป.
กระบวนงานการจัดรายการวิทยุ เป็นการจัดรายการวิทยุ โดยเป็นการบันทึกเทป วิทยุ
- นักเรียน นักศึกษา และ สป.
เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย โครงการ กิจกรรม หรือผลการดาเนินงาน
ประชาชนทั่วไป
2.หน่วยงาน 2. โครงการ/
ของผู้บริหารระดับสูงของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการ
ในสังกัด ศธ. กิจกรรม
ไปยั ง ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายได้ รับ รู้ ถึง นโยบาย โครงการ กิ จ กรรม หรื อผลการ
และ สป.
ดาเนินงาน
3. ข้อมูลผลการ
Process (Map)
5. นาเทปออกอากาศทางสถานีวทิ ยุเพื่อ
ดาเนินงาน
การศึกษา92.0 MHz AM 1161 MHz
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
4. วิทยากร

นโยบาย โครงการ กิจกรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. กาหนดประเด็นที่จะ
นาเสนอโดยนานโยบาย
ของผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการหรือ
ประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจ
อยู่ในขณะนั้น พร้อม
ประสานขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
รับผิดชอบ

กรมประชาสัมพันธ์ AM 1467 กทม. เวลา
12.30 – 13.00 น. ทุกวันจันทร์

4. จัดรายการวิทยุโดยเป็น
การบันทึกเทป

3. ประสานวิทยากร หรือ
จัดทาประเด็น (สคริป) ที่จะ
สนทนารายการ

6. เผยแพร่รายการที่
ออกอากาศผ่านเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการย่อย : กระบวนการจัดรายการวิทยุ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : .ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและผูเ้ กี่ยวข้องทีม่ ีต่อการจัดรายการวิทยุ
ลาดับที่
1

ผังกระบวนการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
นโยบาย โครงการ กิจกรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ

2
2.กาหนดประเด็นที่จะใช้ใน
การจัดรายการ

3

4

5

3. ประสานวิทยากร หรือจัดทา
ประเด็น (สคริป) ที่จะสนทนารายการ

4. จัดรายการวิทยุโดยเป็น
การบันทึกเทป

5. นาเทปออกอากาศทาง
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายโครงการ
กิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

3 ชม.

-

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

2.กาหนดประเด็นที่จะนาเสนอโดยนา
นโยบายของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
หรือประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจอยู่ใน
ขณะนั้น พร้อมประสานขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
3. ประสานวิทยากร หรือจัดทาประเด็น
(สคริป) ที่จะสนทนารายการ
จัดทาหนังสือเชิญ/ประสานด้วยวาจา

3 ชม.

-

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

4. จัดรายการวิทยุโดยเป็นการบันทึกเทป

30 น.

5. นาเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา92.0 MHz AM 1161 MHz
กรมประชาสัมพันธ์ AM 1467 กทม. เวลา
12.30 – 13.00 น.

30 นาที

รายละเอียดของงาน

มีการกาหนดประเด็นเนื้อหารายการวิทยุที่
จะนาเสนอออกอากาศไม่น้อยกว่า 4
ประเด็น
2 ชม.

หนังสือเชิญวิทยากร
สคริป/บทวิทยุ
-

มีการประชาสัมพันธ์วัน เวลา ออกอากาศ
ของรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทุก
ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

เทปบันทึกรายการเพื่อ
นาออกอากาศ

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ข้อมูลเว็บไซต์ การรับฟัง
รายการย้อนหลัง

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

6

รายละเอียดของงาน
7.เผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์

6. เผยแพร่ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 ชั่วโมง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : กระบวนการผลิตและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการย่อย : งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
Suppliers
Input
Process
Output
1. ผู้บริหาร ศธ. 1.นโยบาย
Process Description
ข่าวสาร
และ สป.
กระบวนงานประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น การ กระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการเผยแพร่นโยบาย กิจกรรมโครงการ ไปสู่สาธารณชน ที่ตีพิมพ์ใน
2. หน่วยงานใน 2.แผนงาน โครงการ
ผ่ า น สื่ อ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ เพื่ อ ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง หนังสือพิมพ์ฉบับ
สังกัด ศธ. และ กิจกรรม ข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ
ต่างๆ
สป.
ภาพประกอบ
Process (Map)
1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูล โครงการกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

2. กาหนดรูปแบบ(Artwork)
เนื้อหา ขนาด และสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ต้องการเผยแพร่

4.จัดทารูปแบบ (Artwork)
การจัดพิมพ์

3.ประสานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
จัดพิมพ์

5.ขออนุมัติรูปแบบ (Artwork)
การจัดพิมพ์ที่จะเผยแพร่

6. สรุปรวบรวมและรายงานผล

Customers
1.หน่วยงาน
ภายนอก
2.นักเรียน
นักศึกษา
และประชาชน
3.สถานศึกษา

Stakeholders
ผู้บริหารใน ศธ.
และ สป.

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการย่อย : กระบวนการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการทีม่ ีต่อการนาเสนอข่าวผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล

2
กาหนดรูปแบบ
3
ประสานสือ่ สิง่ พิมพ์ที่
ต้องการจัดพิมพ์
4
จัดทารูปแบบ
5
ขออนุมัติรปู แบบ

รายละเอียดของงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล
โครงการกิจกรรมที่จะดาเนินการ ผลิต
และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์
2. กาหนดรูปแบบ(Artwork)เนื้อหา
ขนาด และสื่อสิง่ พิมพ์ที่ต้องการ
เผยแพร่
3.ประสานสือ่ สิง่ พิมพ์ที่ต้องการ
จัดพิมพ์
4.จัดทารูปแบบ (Artwork) การ
จัดพิมพ์
5.ขออนุมัติรปู แบบ (Artwork) การ
จัดพิมพ์ที่จะเผยแพร่
- บันทึกเสนอผูบ้ ริหารเพื่อขออนุมัติจัด
จ้าง คัดเลือกสือ่ สิง่ พิมพ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3 ชม.

-

-

กสท.สอ.สป.

2 วัน

-

-

กสท.สอ.สป

-

-

-

กสท.สอ.สป

-

จัดภาพประกอบข่าวในสือ่ สิง่ พิมพ์ได้
อย่างเหมาะโดยไม่มีข้อท้วงติงทุกครัง้

รูปแบบ (Artwork)

กสท.สอ.สป

1 วัน

ข่าวที่นาเสนอมีรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 90 ของจานวน
ข่าวทั้งหมด

บันทึกขออนุมัติ
รูปแบบเพือ่ จัดจ้างสื่อ
สิ่งพิมพ์

กสท.สอ.สป.

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

6.

รายละเอียดของงาน
7.สรุปผลการดาเนินงานเผยแพร่ข่าว
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และนาเสนอผูบ้ ริหาร

สรุปรวบรวมและ
รายงานผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน
หลังจากสื่อ
สิ่งพิมพ์
ได้รับการ
เผยแพร่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-

เอกสารการ
ดาเนินงาน
เอกสารรายงานผล
ผู้บริหาร ศธ.

ผู้รับผิดชอบ
กสท.สอ.สป.

ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : กระบวนการผลิตและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการย่อย : งานผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Site
Suppliers
Inputs
Process
Outputs
Customers
1. ผู้บริหาร ศธ. 1.วาระงาน
Process Description
ข่าวกระทรวงฯ 1.หน่วยงานใน ศธ.
และ สป.
2.ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
กระบ วนการผลิ ต ข่ า ว ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น web site ของ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร 2.หน่วยงานภายนอก
2. หน่วยงานใน -นโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร เป็ น การผลิ ต ข่า วเกี่ ย วกั บ นโยบาย กิ จ กรรม เผ ย แ พ ร่ ท า ง ศธ.
สป.และ ศธ.
-โครงการ
โครงการ ไปสู่สาธารณชนผ่าน web site (www.moe.go.th) รวมทั้ ง web site
3.นักเรียน นักศึกษา
-กิจกรรม
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชาชนทั่วไป
-งบประมาณ
Process Map
1. ติดตามวาระงานของผู้บริหาร
3.เดินทางไปปฏิบัติราชการ

2.ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบพร้อม
ประสานเชิญสื่อมวลชน

4.จัดเก็บข้อมูลในที่ประชุม การ
ตอบข้อซักถาม/การแถลงข่าว การ
สัมภาษณ์เพื่อนามาเขียนข่าว

6.ออกแบบจัดวางภาพ

7.เสนอข่าวผ่าน web site
moe.go.th
8.จัดเก็บข่าวเข้ าระบบ

5.เขียนข่าว ปรับปรุง ตรวจสอบ
การใช้สานวนข่าว และแก้ไข
เนื้อหาให้ถูกต้องครบถ้วน
(Rewrite)

Stakeholders
1.ผู้บริหาร ศธ.
และ สป.
2.หน่วยงานใน
สังกัด ศธ.

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการย่อย : กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่อการนาเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์
ลาดับที่
1.

2.

ผังกระบวนการ
1.ติดตามวาระงานของผู้บริหาร

2.ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบพร้อมประสานเชิญสื่อมวลชน

3.
3.เดินทางไปปฏิบัติราชการ

4.

4.จัดเก็บข้อมูลในที่ประชุม การตอบข้อซักถาม/การ
แถลงข่าว การสัมภาษณ์เพื่อนามาเขียนข่าว

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.ติดตามวาระงานของผู้บริหาร

1 ชม.

-

2.การดาเนินการ
2.1 ประสานข้อมูลจาก หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
2.2 ประสานเชิญ สื่อมวลชน

30 นาที

3.เดินทางไปปฏิบัติงาน
เดินทางโดยรถยนต์
- จัดทาบันทึกขออนุมัติไปราชการ
- ขออนุมัติรถยนต์
- จัดทาบันทึกการยืมเงิน
- เครื่องบิน
- ขออนุมัติไปปฏิบัติราชการโดยเครื่องบิน จัดทาบันทึกการยืมเงิน

2 ชม.

รายละเอียดของงาน

4.จัดเก็บข้อมูลในที่ประชุม การตอบข้อ
ซักถาม การแถลงข่าว การสัมภาษณ์เพื่อ
นามาเขียนข่าว

-

-

เอกสารการ
ดาเนินงาน
วาระงานผู้บริหาร

-

บันทึกหนังสือขออนุมัติ
ไปราชการทางรถยนต์/
เครื่องบิน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.
กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

บันทึกการยืมเงิน

-

ข้อมูลข่าว

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

5

5.เขียนข่าว ปรับปรุง ตรวจสอบ นาเสนอให้
หัวหน้า กสท.หรือผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
เนื้อหาให้ถูกต้องครบถ้วน

1 ชม.

ข่าวที่นาเสนอผ่านเว็บไซต์มีความถูกต้อง
ของข้อมูลทุกเรื่อง

เนื้อข่าว

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

6.ออกแบบ การจัดวางภาพ และข้อมูลเพื่อ
ลงเว็บไซต์

5 นาที

-

7.นาภาพ และข้อมูลข่าวที่เตรียมไว้เผยแพร่
ใน website moe.go.th

10 นาที

สามารถนาข่าวขึ้นเว็บไซต์ได้ภายในเวลา 5
ชั่วโมง นับจากกลับถึงที่ทางานได้ทุกเรื่อง

ข่าวบนเว็บไซต์
กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

8.จัดเก็บข่าวเข้าแฟ้มข่าวเพื่อสะดวกในการ
ค้นหา

5 นาที

-

เอกสารข่าวที่เก็บไว้
เรียบร้อย เป็นระบบ

กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

5.เขียนข่าว ปรับปรุง ตรวจสอบการ
ใช้สานวนข่าว และแก้ไขเนื้อหาให้
ถูกต้องครบถ้วน

6
6.ออกแบบจัดวางภาพ

7
7.เสนอข่าวผ่าน web site
moe.go.th

8
8.จัดเก็บข่าวเข้าแฟ้ม

ข่าวและภาพข่าวสาหรับ กลุ่มสารนิเทศ
เผยแพร่ในเว็บไซต์
สอ.สป.

