การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ
คําชี้แจงการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ “ระบบบริการขาว มวล.”
1. ขอใหผูใชบริการกรอกรายละเอียดตามหัวขอที่กําหนด
2. สวนสือ่ สารองคกรทําหนาที่เปนบรรณาธิกรณ (คุณสมพร อิสรไกรศีล) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของเนื้อหา การเรียงลําดับและตัวสะกด หากตองการขอมูลเพิ่มเติมจะติดตอประสานมายังทานตาม
หมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลที่ทานใหไว และจะสงขาวเผยแพรทาง Internet และ / หรือ Intranet
(คุณบรรพต ใบมิเด็น) ทุก 2 ชั่วโมง
3. ขาวของทานจะปรากฎตามประเภทของขาวและลําดับการสงขาวกอนหลัง
4. ประเภทของขาวที่ทานระบุไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทานอาจระบุไมตรงตามประเภทของ
ขาวนั้นๆ
5. ขาวที่สงในแตละวันจะ flash คําวา "new" ไวประมาณ 3 วัน

หมายเหตุ
•
•

•

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

ขั้นตอนการใช “ระบบสงขาว”

เริ่ ม

Intranet ของมหาวิทยาลัย

เมนู “สือ่ สารภายใน”

คลิก “ระบบส่งข่าว มวล”

อ่านคําชี ้แจงการให้ บริ การ

ส่งข่าวเว็บ

TH

EN

คีย์หวั ข้ อข่าว

เนื ้อข่าว

ไฟล์ภาพ

มี
แนบไฟล์ภาพ ไม่เกิน
3 ภาพ

ไมมี

รายละเอียดเพิม่ เติม

มี
ใส่ชื่อเว็บไซต์

คีย์วนั เริ่ มและวัน
สิ ้นสุดการเสนอข่าว
เลือกประเภทข่าว

เลือกตําแหน่งข่าว

ใส่ชื่อ-สกุลผู้สง่ ข่าว

ไมมี

เลือกหน่วยงานผู้สง่
ข่าว
ใส่หมายเลขโทรศัพท์

ใส่ email ผู้สง่ ข่าว

ใส่ตวั อักษรที่ปรากฏ

บันทึก

จบ

ยกเลิก

เลือกปุ่ ม

จบ

Preview

ตรวจสอบความถูก
ต้ อง ครบถ้ วนของ
ข้ อมูล

ไมถูกตอง
แก้ ไข

บันทึก

จบ

ถูกตอง

ที่
1
2
3
4

กระบวนการ
Intranet ของมหาวิทยาลัย
เมนู สื่อสารภายใน
ระบบสงขาว มวล
คําชี้แจงการใชระบบสงขาว มวล

5
6

สงขาวทางเว็บ TH/EN
หัวขอขาว

7

เนื้อขาว

8

แนบไฟลภาพ

9

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

10

เริ่มเสนอขาวตั้งแต

11

ประเภทขาว

คําอธิบาย
https://intranet.wu.ac.th
เมนูบารของหนา Intranet
เมนูภายใตเมนูสื่อสารภายใน
บอกรายละเอียดการสงขาว ผูรับผิดชอบ แตละ
ขั้นตอน และชองทางการปรากฏของขาววา ทาง
Internet, Intranet หรือทั้งสองตําแหนง
จะเปน default ที่ TH
การใสเนื้อหาโดยสรุปที่ตองการนําเสนอแบบ
เดียวกับหัวขอขาวในหนังสือพิมพ
เนื้อหาทั้งหมดที่ตองการนําเสนอใหผูอานรับทราบ
ของขาวนั้นๆ
ใหใสไฟลภาพประเภท gif,jpg,jpeg,png ขนาดไม
เกิน 2MB ตอภาพ แนบไดไมเกิน 3 ภาพ
ใหใสเว็บไซตที่ตองการใหผูอานไดอานรายละเอียด
เพิ่มเติมจากเนื้อขาวที่นําเสนอ
ใหใสวันที่ เดือน พ.ศ ที่ตองการนําเสนอและสิ้นสุด
การนําเสนอขาว โดยปกติหากเปนการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมจะสงลวงหนากอนงานและ
สิ้นสุดในวันสิ้นสุดการจัดกิจกรรมนั้นๆ หากเปน
ขาวหลังงานปกติจะเผยแพรประมาณ 1 สัปดาห
แบงเปน 1.ขาวทั่วไป
2. ขาวการศึกษา เปนขาวที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
การศึกษา เชน ขาวกิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาไดรับรางวัล
3. ขาวสุขภาพและกีฬา เปนขาวที่เกี่ยวกับดาน
สุขภาพและกีฬา เชน ขาวใหระวังเรื่องพิษสุนัขบา
โรคตางๆ กิจกรรมการแขงขันกีฬา
4. ขาววิชาการ วิจัย สัมมนา เปนขาวทางดาน
วิชาการ เชน งานวิจัย/วิชาการ การจัดกิจกรรม
สัมมนา
5. ขาวสมัครงาน เปนขาวที่เปดรับสมัครบุคลากร

12

ตําแหนงขาว

13
14

ชื่อสกุล ผูสงขาว
สังกัดหนวยงานผูสงขาว

15
16
17
18

เบอรโทรศัพทผูสงขาว
Email ผูสงขาว
กรอก reCAPTCHA
บันทึก

19

ยกเลิก

20

Preview

6. ขาวทุนการศึกษา เปนขาวที่เกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
7. ขาวจากหนวยงานภายนอก เปนขาวที่
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสงมาให
มหาวิทยาลัยเผยแพรใหบุคลากรและ/หรือ
นักศึกษาทราบ โดยจะเผยแพรทาง Intranet
เทานั้น
8. ขาวงานอาคารสถานที่ เปนขาวเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ตางๆ เชน การปรับปรุงอาคารเรียน หรือ
อื่นๆ
มี 3 ตําแหนงใหเลือก ไดแก 1 Intranet เปนขาว
ที่เผยแพรใหกลุมเปาหมายภายใน (บุคลากรและ
นักศึกษา) 2 Internet เปนขาวที่เผยแพรให
กลุมเปาหมายภายนอกมหาวิทยาลัย 3
Intranet&Internet เปนขาวที่เผยแพรให
กลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดทราบ
ใสชื่อสกุลของผูที่สงขาว
ปุมนี้สามารถกดเลือกหนวยงานที่ผูสงขาวสังกัดได
หากไมปรากฏใน list รายชื่อ สามารถเลือก อื่นๆ
แลวพิมพหนวยงานที่ตนสังกัด
หมายเลขโทรศัพทภายในของผูสงขาว
ใหใส email ของผูส งขาว
ติ๊กวา คนสงไมใชโปรแกรมอัตโนมัติ
หลังจากที่ใสขอมูลทั้งหมดขางตนแลวสามารถกด
บันทึก เปนอันเสร็จกระบวนการสงขาว
หากคียขอมูลทุกอยางเสร็จเรียบรอยแลว หาก
เปลี่ยนใจไมตองการเผยแพรขาวนั้น สามารถกดที่
ยกเลิกได
ถาไมมั่นใจวา ขาวที่สงเนื้อหาครบถวน ถูกตอง
หรือไมสามารถตรวจสอบขาวกอนกดบันทึกได

หมายเหตุ ที่ตองใหใส ชื่อสกุล หนวยงาน โทรศัพท และ email ของผูสงขาว ในกรณีที่ผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขาวมีขอสงสัยเกี่ยวกับ ความถูกตอง ครบถวน หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม จะไดสามารถติดตอ
สอบถามไดโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการเผยแพรขาว

