แนวปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้ เปนแนวปฏิบัติที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลในการนําขอมูล ปฏิทิน ขาวสารขึ้นเผยแพรผานบน
หนาเว็บไซตของแตละงานของตนเองไดรับมอบหมายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเปนศูนยกลางขอมู ล
สารสนเทศใหกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และ
ตรวจสอบได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติงานสําหรับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลและผูรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย สําหรับการนําขอมูลขึ้นเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยไดเปนรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
คําจํากัดความ
ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมงานใหเปนไป
ตามเปาหมายขององคการ เนื่องจากบุคคลตองอยูรวมกันทํางานในองคการจําเปนตองปรับลักษณะนิสัย เจตคติ
ของบุคคล เพื่อชวยเปนเครื่องผลักดันใหปฏิบัติงานตามระเบียบ รูจักเคารพสิทธิของผูอื่นปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบและมีความซื่อสัตยสุจริต คนที่มีความรับผิดชอบจะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายที่วางไวและชวยให
การทํางานรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเปนภาระผูกพันที่ผูนําตองสรางขึ้นเพื่อใหองคการ
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางดี
ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานใหทําหนาที่จัดหาและ
รวบรวมขอมูลจากสวนตางๆ ภายในหนวยงานของตนเอง โดยผูรับผิดชอบในการใหขอมูลนี้จะตองทําหนาที่กํากับ
ดูแล ตรวจสอบใหขอมูลมีความครบถวนถูกตองสมบูรณและเชื่อถือไดของประเภทขอมูลทุกครั้ง กอนที่จะนําสงตอ
หัวหนางาน ผานคณบดี และสงตรงมายังผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขออนุญาต
นําขอมูลสงตอเผยแพรบนเว็บไซตของของมหาวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพรผานเว็บ หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานให
ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการนํ า ข อ มู ล สารสนเทศภายในงานของตนเองขึ้ น เผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต ง านที่ ต นเอง
รั บ ผิ ด ชอบ โดยผู ที่รั บ ผิ ดชอบในการนํ า ข อมู ล ขึ้น เผยแพรผานเว็บ ไซตนี้ จะตองทําหนาที่ตรวจทานเนื้อหาให
ครบถวนและมีความสมบูรณ กอนที่ขาวสารนั้นจะถูกเผยแพรขึ้นบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ประเภทขอมูล หมายถึง ขอมูลที่แบงตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการแบงขอมูล
ตามลักษณะขอมูลตามชนิดและนามสกุลของขอมูลซึ่งประกอบดวย
๑. ขอมูลตัวอักษร เชน ตัวหนังสือ ตัวเลขและสัญลักษณ ขอมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล ตอทาย
ชื่อไฟลเปน .txt และ .doc
๒. ข อ มู ล ภาพ เช น ภาพกราฟ ก ต า งๆ และภาพถ า ยจากกล อ งดิ จิ ทั ล ข อ มู ล ประเภทนี้ มั ก มี
นามสกุลตอทายชื่อไฟลเปน .bmp .gif และ .jpg

๓. ขอมูลเสียง เชน เสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงเพลง ขอมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล ตอทายชื่อ
ไฟลเปน .wav .mp3 และ .au
๔. ขอมูลภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิกวีดีโอ ภาพยนตร คลิปวิดีโอ ขอมูล
ประเภทนี้มักมีนามสกุลตอทายชื่อไฟลเปน .avi .wmv .mp4 และ .mkv
ทั้งนี้ ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรวมวางแผนกับกองนโยบายและแผน เพื่อกําหนด
ประเภทและผูรับผิดชอบในการใหขอมูลหลักกับทางมหาวิทยาลัย ดังนี้
หัวขอเรื่องของขอมูล
๑) ประวัติความเปนมา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองกลาง

๒) โครงสรางของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

๓) ทําเนียบผูบริหาร

กองกลาง

๔) นโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/
งบประมาณ
๕) ขอมูลจัดซื้อจัดจาง

กองนโยบายและแผน

๖) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

กองบริหารงานบุคคล

๗) คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กองนโยบายและแผน

๘) ขาวประชาสัมพันธ
๙) ที่อยู/ชองทางในการติดตอหนวยงาน

กองกลาง/ สํานัก /
คณะ/วิทยาลัย
กองกลาง

๑๐) ชองทางการรองเรียน

กองกลาง

๑๑) หลักสูตร

กองบริการการศึกษา/
คณะ/วิทยาลัย
กองนโยบายและแผน

๑๒) เอกสารเผยแพรงานประกันคุณภาพ
๑๓) อื่นๆ

กองคลัง

ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการกองกลาง /
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและ
แผน/รองอธิการบดีฝายแผนงานฯ
ผูอํานวยการกองกลาง /
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและ
แผน/รองอธิการบดีฝายแผนงานฯ
ผูอํานวยการกองคลัง/
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล/อธิการบดี
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและ
แผน/รองอธิการบดีฝายแผนงานฯ
ผูอํานวยการกองกลาง /
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการกองกลาง /
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการกองกลาง /
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
/ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและ
แผน/รองอธิการบดีฝายแผนงานฯ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดกําหนดใหผูรับผิดชอบ
หรือผูที่ตองการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย จะตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ขั้นตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูลของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ ๑ ผูรับผิดชอบการใหขอมูลที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนางานของแตละหนวยงาน ใหมี
หนาที่จัดเตรียมตรวจสอบความถูกตองครบถวนและสมบูรณของขอมูลพรอมทั้งลงลายมือ ชื่อในฐานะผูรับผิดชอบ
(ผูรายงาน)
ขั้ น ตอนที่ ๒ หั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบความถูกตองของรายละเอีย ดเนื้อหาขอมูล อนุมัติการ
เผยแพรขอมูลขาวสารพรอมลงลายมือชื่อในฐานะผูอนุมัติรับรองใหมีการนําขอมูลดังกลาวเผยแพร
ขั้นตอนที่ ๓ ผูรับผิดชอบในการนําขอมูลขึ้นเผยแพรผานเว็บจะทําการตรวจทานความครบถวนและ
สมบู ร ณ ของข อมู ล ก อ นจะข อมู ล ดั ง กล า วส งผ านระบบสํานั ก งานอิเล็ ก ทรอนิ กส (e-office) โดยผานเรื่อ งจาก
ผูรับผิดชอบ >>>หัวหนาหนวยงาน >>>หัวหนาสูงสุดของหนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการ) โดยเลือกผูรับเปน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ ๔ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบความถูกตองของ
รายละเอียดเนื้อหาขอมูลอนุมัติการ เผยแพรขอมูลขาวสารพรอมลงลายมือชื่อในฐานะผูอนุมัติรับรองใหมีการนํา
ขอมูลดังกลาวเผยแพรบนหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยได
ขั้นตอนที่ ๕ หัวหนาฝายพัฒนาระบบสารสนเทศจะทําการตรวจทานความครบถวนและสมบูรณของ
ขอมูลกอนจะนําขึ้นเพื่อเผยแพร และดําเนินการบันทึกขอมูลสารสนเทศที่ตองการเผยแพรบนหนาเว็บไซตของงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ
๒. แผนภาพขัน้ ตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูลของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

๓. ขั้นตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูลของแตละหนวยงาน
ขั้นตอนที่๑ ผูรับผิดชอบการใหขอมูลที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนางานของแตละหนวยงาน ใหมี
หนาที่จัดเตรียมตรวจสอบความถูกตองครบถวนและสมบูรณของขอมูลพรอมทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผูรับผิดชอบ
(ผูรายงาน)
ขั้ น ตอนที่ ๒ หั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบความถูกตองของรายละเอีย ดเนื้อหาขอมูล อนุมัติการ
เผยแพรขอมูลขาวสารพรอมลงลายมือชื่อในฐานะผูอนุมัติรับรองใหมีการนําขอมูลดังกลาวเผยแพรบนหนาเว็บไซต
ของหนวยงานได
ขั้นตอนที่ ๓ ผูรับผิดชอบในการนําขอมูลขึ้นเผยแพรผานเว็บจะทําการตรวจทานความครบถวนและ
สมบูรณของขอมูลกอนจะนําขึ้นเพื่อเผยแพร โดยใชรหัสผานตามสิทธิ์ผูใชงานที่ไดรับจากสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดระบุชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผานผูใชงาน (Password) เขาสูระบบแลว
ดําเนินการบันทึกนําขอมูลสารสนเทศที่ตองการเผยแพรบนหนาเว็บไซตของงานที่ตนเองรับผิดชอบ
๔. แผนภาพขัน้ ตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูลแตละหนวยงาน
ขั้นตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน

๕. ขอปฏิบัติการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
๕.๑ การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน คณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะตองไดรับการอนุมัติรับรองจาก
หัวหนา หนวยงานกอนทุกครั้ง
๕.๒ เมื่อไดรับการอนุมัติรับรองจากหัวหนาหนวยงานแลวใหแนบรายละเอียดการเผยแพรขอมูลจัดสง
ไฟลขอมูล เพื่อสงตอใหผูรับผิดชอบในการนําขอมูลขึ้นเผยแพรผานเว็บไซตดําเนินการตอ หรือในกรณีตองหาให
เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย จะตองผานหัวหนาสูงสุดของหนวยงาน มายัง ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓ ควรเลือกใชคําอธิบาย/ คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตองและมีความเหมาะสม และจะตองไม
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรใหระบุแหลงที่มาขอมูลอางอิงแนบทาย
๕.๔ ขอความและรูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์หากจําเปนตองนํามาเผยแพรให
ระบุแหลงที่มาขอมูลอางอิงแนบทายประกอบรายละเอียด

๕.๕ จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
และ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๖. แบบฟอรมการขออนุมัติเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน คณะ วิทยาลัย
แบบฟอรมการขออนุมัติการเผยแพรขอมูล เปนแบบฟอรมที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูรับผิดชอบในการให
ขอมูลของแตละงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของขอมูล เพื่อเผยแพรผานเว็บไซตเปนรูปแบบเดียวกัน และ
จะตองมีการลงลายมือของผูใหขอมูล(ผูรายงาน)และผูอนุมัติรับรองคือหัวหนางานเพื่อรับรองความถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ และสามารถติดตามตรวจสอบแหลงที่มาได ซึ่งเปนความนาเชื่อถือของขอมูลที่เผยแพร กอน สงตอใหกับ
ผูทําหนาที่นําขอมูลขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตตอไป
ทั้งนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามและสรุปผลการเผยแพรของขอมูผานเว็บไซต
พรอมทั้งเสนอตออธิการบดี ทุก ๖ เดือน เพื่อรับทราบหรือใหขอเสนอแนะ

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน คณะ วิทยาลัย
ชื่อหนวยงาน ....................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป : .............................................................
หัวขอ : ...............................................................................................................................
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Link ภายนอก : ………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………...……………………………
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(......................................................................)
(......................................................................)
ตำแหนง.................................................................. หัวหนางาน.......................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ.................. วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .............

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(.................................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ.............

