
การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

คําช้ีแจงการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ  “ระบบบริการขาว มวล.” 

1. ขอใหผูใชบริการกรอกรายละเอียดตามหัวขอท่ีกําหนด 

2. สวนสื่อสารองคกรทําหนาท่ีเปนบรรณาธิกรณ (คุณสมพร อิสรไกรศีล) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ของเนื้อหา การเรียงลําดับและตัวสะกด หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมจะติดตอประสานมายังทานตาม

หมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลท่ีทานใหไว และจะสงขาวเผยแพรทาง Internet และ / หรือ Intranet 

(คุณบรรพต ใบมิเด็น) ทุก 2 ชั่วโมง 

3. ขาวของทานจะปรากฎตามประเภทของขาวและลําดับการสงขาวกอนหลัง 

4. ประเภทของขาวท่ีทานระบุไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทานอาจระบุไมตรงตามประเภทของ

ขาวนั้นๆ 

5. ขาวท่ีสงในแตละวันจะ flash คําวา "new" ไวประมาณ 3 วัน 

หมายเหต ุ

• การดําเนินการตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

• ประชาสัมพันธขาว : ติดตอสวนสื่อสารองคกร คุณสมพร อิสรไกรศีล โทร. 3730 คุณบรรพต ใบมิเด็น 

โทร. 3729 

• มีปญหาการใชงานระบบ : ติดตอ คุณดนัยณัฐ ซังเรือง ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล email 

: danainat.ca@wu.ac.th โทร.3467 
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ข้ันตอนการใช “ระบบสงขาว” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 

Intranet ของมหาวิทยาลยั 

เมน ู“สือ่สารภายใน” 

คลกิ “ระบบสง่ขา่ว มวล” 

อา่นคําชีแ้จงการให้บริการ 

สง่ขา่วเว็บ 

TH 

EN 
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คีย์หวัข้อขา่ว 

 

ไฟล์ภาพ 

แนบไฟล์ภาพ ไมเ่กิน 

3 ภาพ 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

ใสช่ื่อเว็บไซต์ 

คีย์วนัเร่ิมและวนั

สิน้สดุการเสนอขา่ว 

เลอืกประเภทขา่ว 

เลอืกตําแหนง่ขา่ว 

ใสช่ื่อ-สกลุผู้สง่ขา่ว 

เนือ้ขา่ว 



 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                     ไมถูกตอง           ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

เลอืกหนว่ยงานผู้สง่

ขา่ว 

ใสห่มายเลขโทรศพัท์ 

ใส ่email ผู้สง่ขา่ว 

ใสต่วัอกัษรท่ีปรากฏ 

บนัทกึ ยกเลกิ 

Preview 

ตรวจสอบความถกู

ต้อง ครบถ้วนของ

ข้อมลู 

แก้ไข 

จบ 

เลอืกปุ่ ม 

บนัทกึ 

จบ จบ 



ท่ี กระบวนการ คําอธิบาย 

1 Intranet ของมหาวิทยาลัย https://intranet.wu.ac.th 

2 เมนู สื่อสารภายใน เมนูบารของหนา Intranet 

3 ระบบสงขาว มวล เมนูภายใตเมนูสื่อสารภายใน 

4 คําชี้แจงการใชระบบสงขาว มวล บอกรายละเอียดการสงขาว ผูรับผิดชอบ แตละ

ข้ันตอน และชองทางการปรากฏของขาววา ทาง 

Internet, Intranet หรือท้ังสองตําแหนง 

5 สงขาวทางเว็บ TH/EN จะเปน default ท่ี TH 

6 หัวขอขาว การใสเนื้อหาโดยสรุปท่ีตองการนําเสนอแบบ

เดียวกับหัวขอขาวในหนังสือพิมพ 

7 เนื้อขาว เนื้อหาท้ังหมดท่ีตองการนําเสนอใหผูอานรับทราบ

ของขาวนั้นๆ 

8 แนบไฟลภาพ ใหใสไฟลภาพประเภท gif,jpg,jpeg,png ขนาดไม

เกิน 2MB ตอภาพ แนบไดไมเกิน 3 ภาพ 

9 รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) ใหใสเว็บไซตท่ีตองการใหผูอานไดอานรายละเอียด

เพ่ิมเติมจากเนื้อขาวท่ีนําเสนอ  

10 เริ่มเสนอขาวตั้งแต ใหใสวันท่ี เดือน พ.ศ ท่ีตองการนําเสนอและสิ้นสุด

การนําเสนอขาว โดยปกติหากเปนการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมจะสงลวงหนากอนงานและ

สิ้นสุดในวันสิ้นสุดการจัดกิจกรรมนั้นๆ  หากเปน

ขาวหลังงานปกติจะเผยแพรประมาณ 1 สัปดาห 

11 ประเภทขาว แบงเปน 1.ขาวท่ัวไป   

2. ขาวการศึกษา เปนขาวท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา 

การศึกษา เชน ขาวกิจกรรมของนักศึกษา 

นักศึกษาไดรับรางวัล 

3. ขาวสุขภาพและกีฬา เปนขาวท่ีเก่ียวกับดาน

สุขภาพและกีฬา เชน ขาวใหระวังเรื่องพิษสุนัขบา 

โรคตางๆ  กิจกรรมการแขงขันกีฬา 

4. ขาววิชาการ วิจัย สัมมนา เปนขาวทางดาน

วิชาการ เชน งานวิจัย/วิชาการ การจัดกิจกรรม

สัมมนา  

5. ขาวสมัครงาน เปนขาวท่ีเปดรับสมัครบุคลากร 



6. ขาวทุนการศึกษา เปนขาวท่ีเก่ียวกับ

ทุนการศึกษาตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

7. ขาวจากหนวยงานภายนอก เปนขาวท่ี

หนวยงานภายนอกมหาวทิยาลัยสงมาให

มหาวิทยาลัยเผยแพรใหบุคลากรและ/หรือ

นักศึกษาทราบ โดยจะเผยแพรทาง Intranet 

เทานั้น 

8. ขาวงานอาคารสถานท่ี เปนขาวเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ีตางๆ เชน การปรับปรุงอาคารเรียน หรือ

อ่ืนๆ  

12 ตําแหนงขาว มี 3 ตําแหนงใหเลือก ไดแก 1 Intranet เปนขาว

ท่ีเผยแพรใหกลุมเปาหมายภายใน (บุคลากรและ

นักศึกษา) 2 Internet เปนขาวท่ีเผยแพรให

กลุมเปาหมายภายนอกมหาวิทยาลัย 3 

Intranet&Internet เปนขาวท่ีเผยแพรให

กลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยไดทราบ 

13 ชื่อสกุล ผูสงขาว ใสชื่อสกุลของผูท่ีสงขาว 

14 สังกัดหนวยงานผูสงขาว ปุมนี้สามารถกดเลือกหนวยงานท่ีผูสงขาวสังกัดได  

หากไมปรากฏใน list รายชื่อ สามารถเลือก อ่ืนๆ 

แลวพิมพหนวยงานท่ีตนสังกัด 

15 เบอรโทรศัพทผูสงขาว หมายเลขโทรศัพทภายในของผูสงขาว 

16 Email ผูสงขาว ใหใส email ของผูสงขาว 

17 กรอก reCAPTCHA ติ๊กวา คนสงไมใชโปรแกรมอัตโนมัต ิ

18 บันทึก หลังจากท่ีใสขอมูลท้ังหมดขางตนแลวสามารถกด

บันทึก เปนอันเสร็จกระบวนการสงขาว 

19 ยกเลิก หากคียขอมูลทุกอยางเสร็จเรียบรอยแลว หาก

เปลี่ยนใจไมตองการเผยแพรขาวนั้น สามารถกดท่ี

ยกเลิกได 

20 Preview ถาไมม่ันใจวา ขาวท่ีสงเนื้อหาครบถวน ถูกตอง

หรือไมสามารถตรวจสอบขาวกอนกดบันทึกได 

 



หมายเหตุ  ท่ีตองใหใส ชื่อสกุล หนวยงาน โทรศัพท และ email ของผูสงขาว ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบขาวมีขอสงสัยเก่ียวกับ ความถูกตอง ครบถวน หรือตองการขอมูลเพ่ิมเติม จะไดสามารถติดตอ

สอบถามไดโดยตรง  เพ่ือความรวดเร็วในการเผยแพรขาว  

 


