โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งส่วนงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งานตรวจสอบภายใน
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานบริหารทั่วไป

งานเลขานุการ
ผู้บริหาร

งานสภา
มหาวิทยาลัย

งาน
ประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการ

- หน่วยผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานอาคาร
สถานที่และ
บริการ

- หน่วยมวลชนสัมพันธ์
- หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

โครงสร้างการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากร งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศนูปกรณ์
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ / เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

โครงสร้างการมอบหมายหน้าท่รับผิดชอบแก่บุคลากร

งานประชาสัมพันธ์

หน่วยผลิต
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-

-

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
(สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, สื่อโทรทัศน์, สื่อเคลื่อนที่ สื่ออินเทอร์เน็ต, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, คัทเอาท์, ป้ายประชาสัมพันธ์, ปฏิทนิ , สมุดไดอารี่ ฯลฯ) วางแผนประชาสัมพันธ์
เขียนข่าว, เขียนบทประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
พิสูจน์อักษร
บันทึกภาพนิ่ง
บันทึกภาพเคลื่อนไหว
ตรวจเช็ค - ส่งข่าวสารทางสื่ออินเทอร์เน็ต
ออกแบบกราฟฟิคอาร์ตทุกชนิด, งานศิลป์ทั่วไป
ดูแล Fanpage Facebook งานประชาสัมพันธ์
ดูแลช่องประชาสัมพันธ์ youtube
เผยแพร่ภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
ปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
รวบรวม - จัดเก็บ - คัดแยกไฟล์ทุกชนิด
สาเนาแผ่น ซี.ดี., ดี.วี.ดี. เพื่อเผยแพร่
ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ
งานต่างๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยมวลชนสัมพันธ์

ประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง
ประสานงานกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
วางแผนประชาสัมพันธ์
จัดทาทาเนียบสื่อมวลชน
จัดงานแถลงข่าว
พิธีกร
รับโทรศัพท์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
งานธุรการและสารบรรณ
งานการเงินและพัสดุ
จัดทาคูม่ อื ประชาสัมพันธ์
จัดทาแผนและงบประมาณ
จัดทา-รายงาน-สรุปผลโครงการประชาสัมพันธ์
ดูแลงานประกันคุณภาพของงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อการเผยแพร่
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร - ติดต่อสอบถาม
งานต่างๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย

-

-

ดูแลระบบเสียง-ภาพ ของหอประชุมต่างๆ
ทัง้ ในส่วนวังจันทน์ - ทะเลแก้ว - ภายนอก
มหาวิทยาลัย (ตามที่ร้องขอหรือตามคาสั่ง)
จัดเตรียม - ติดตั้ง - ทดสอบ - เตรียม
ความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ก่อนการใช้งาน
ควบคุมการปฏิบัติงานโสตในกิจกรรมต่างๆ
เช่น บันทึกภาพ บันทึกเสียง ส่งสัญญาณ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายหลังจากการทางาน
เช่น ตรวจเช็ค - ยก - ขนย้าย ฯลฯ
ดูแล ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์
บริการติดตั้ง ควบคุม ดูแลโสตทัศนูปกรณ์
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์
งานต่างๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย

โครงสร้างบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบด

นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หน่วยผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

นายอนาวิล เรือนวงค์
นักประชาสัมพันธ์

หน่วยมวลชนสัมพันธ์

นายนิธิศ ปรุงศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายนพดล เร่งเจริญ
พนักงานขยายเสียง

นายนิวัฒน์ เจียประเสริฐ
พนักงานขยายเสียง
นางจิรัชยา วัลลิยะเมธี
นักประชาสัมพันธ์
นายสันติราช อยู่เพชร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายไกรวุฒิ ใจศีลธรรม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์
การหาข้อมูล
และวิเคราะห์ปัญหา

การวางแผน
และตัดสินใจ

การดาเนินงาน
ตามแผน

ขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพันธ์
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดวัตถุประสงค์
กาหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
กาหนดโครงการ กิจกรรม และสื่อที่จะใช้
กาหนดงบประมาณ
ประเมินแผนประชาสัมพันธ์
OUT PUT

การประเมินผล

กระบวนการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประสานประเด็นข่าว
-แสวงหาแหล่งข่าว จากหน่วยงานภายในองค์กร / ภาคีเครือข่าย
-แสวงหาแหล่งข่าว จากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัดสินใจ
และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานทาข่าว
บันทึกภาพนิ่ง / บันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพข่าว

การเขยนข่าว

ภาพ VDO

สปอตวิทยุ
สปอตโทรทัศน์

จัดเก็บภาพข่าว
ลงในระบบฐานข้อมูล

ผลิตเป็นข่าวแจก
-รูปแบบเอกสาร
-ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกภาพ
เขยนบทโทรทัศน์

เขียนบทวิทยุ
เขียนบทโทรทัศน์

คัดเลือกพิธีกร
ผู้ดาเนินรายการ

ตัดต่อ
ลาดับภาพ/เสียง

ตัดต่อ
ลาดับภาพ/เสียง

ตรวจสอบความถูกต้อง

คัดเลือกภาพ
ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
คิดสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ดาเนินการจัดส่ง
-จัดส่งให้สานักข่าว
-จัดส่งให้สื่อมวลชน
-จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

เผยแพร่ภาพข่าว
-บอร์ดนิทรรศการ
-เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
-สื่อสังคมออนไลน์

เผยแพร่
-เอกสารข่าว
-เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
-สื่อสังคมออนไลน์

(Face Book, Fanpage)

-หนังสือพิมพ์
การติดตาม
-จานวนผู้เข้าติดตาม
(ทางสื่อ Fanpage )

(Face Book, Fanpage)

-วิทยุกระจายเสียง
-หนังสือพิมพ์
การติดตาม
-ทางโทรศัพท์
-ทาง e-mail
-ทาง Clipping ข่าว
-จานวนผู้เข้าอ่าน

ตรวจสอบความถูกต้อง
เผยแพร่
-เคเบิ้ลทีวี ในจังหวัด
-เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
-Youtube.com
-Pibultube
การติดตาม
-จานวนผู้เข้าติดตาม
(ทาง Youtube.com)

เผยแพร่
-เคเบิ้ลทีวี ในจังหวัด
-เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
-Youtube.com
-Pibultube
-สื่อสังคมออนไลน์
(Face Book, Fanpage)

-ทางจอ LED
-ทางสถานีวิทยุ
-ทางสถานีโทรทัศน์
การติดตาม
-จานวนผู้เข้าติดตาม
(ทางสื่อ Fanpage )
-จานวนผู้เข้าติดตาม
(ทาง Youtube.com)

กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

กาหนดประเด็นเนื้อหา / แนวคิด
ในการนาเสนอให้เหมาะสมกับสื่อ
ตัดสินใจ
และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลโดย
หาข้อมูลจากเอกสาร / เว็บไซต์ / การสอบถาม-สัมภาษณ์ ฯลฯ
ประมวลผลข้อมูล
เรยบเรยง ออกแบบชิ้นงาน พิจารณารูปแบบเนื้อหา ภาษา
ให้มความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของสื่อแต่ละประเภท

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ผ่าน

พิสูจน์อักษรและตรวจสอบความถูกต้อง
ของรูปแบบ เนื้อหา ภาษาท่จะนาเสนอ

เผยแพร่ตามสื่อช่องทางต่างๆ

ไม่ผ่าน

