
กรอบแนวทางการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 คณะกรรมการด าเนินงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
1.1 เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน (วิเคราะห์ข้อมูลการ
เผยแพร่ข่าวสาร ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน คือ 
การเรียนการสอน , การวิจัย ,การบริการวิชาการ ,ศิลปะ
และวัฒนธรรม ,การผลิตและพัฒนาครู) 
1.2 ก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ของนัก
ประชาสัมพันธ์ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง (ให้ท า
หน้าที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงาน และจัดส่งภาพข่าว ข้อมูลข่าว ให้กับหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์กลางเพ่ือวางแผนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ รวมถึงเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่
ข่าวประสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ไปสู่หน่วยงานของ
ตนเอง) 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

2 จัดหาข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
ก าหนดประเด็นในการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

2.1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดหาข้อมูลข่าวสารส าหรับ
เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีแหล่งข้อมูล 2 แห่ง ได้แก่ 
ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร, เอกสารบันทึก
การจัดกิจกรรมที่รอเสนอผู้บริหาร ณ หน่วยงานธุรการ 
ส านักงานอธิการบดี  
2.2 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พิจารณาคัดเลือกข่าวสาร
กิจกรรมที่น่าสนใจ เพ่ือมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
2.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

3 รับข้อมูลข่าวสาร จากนัก
ประสัมพันธ์ประจ าคณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง เพ่ือ
ก าหนดประเด็นในการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

นักประสัม พันธ์ประจ าคณะ/ส านั ก/สถาบัน/กอง   
ด าเนินการจัดส่งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ภายใน
และภายนอกหน่วยงานมายั งฝ่ ายประชาสั ม พันธ์  
ประกอบด้วยภาพถ่าย และข้อมูลข่าว  เ พ่ือให้งาน
ประชาสัมพันธ์ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก และเผยแพร่ 
ข้อมูล เหล่านั้นผ่ านสื่ อต่ างๆ ที่ งานประชาสัม พันธ์
รับผิดชอบอยู่ 

นักประสัมพันธ์
ประจ าคณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง 

4 ขั้นตอนรวบรวมข่าวสาร
เพ่ือรอการพิจารณา 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากการจัดหา
ข้อมูลข่าวสารเองของฝ่ายประชาสัมพันธ์ และข้อมูลที่
ได้รับจากนักประชาสัมพันธ์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน/
กอ ง  ภ าย ในมหาวิ ท ย าลั ย  จั ด ส่ ง ใ ห้   แ ล้ ว ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการส่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทั้งหมด 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
 



ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูล คัดเลือก
ข่าวสาร ที่จะเผยแพร่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ 
1. การเรียนการสอน 
2. การวิจัย 
3. การบริการวิชาการ 
4. ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ผลิตและพัฒนาครู 

5 พิจารณาคัดเลือกข่าวสาร
ที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ 
โดยคณะกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรองข้อมูล
และเลือกประเภทสื่อใน
การเผยแพร่ 

มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูล  เพ่ือ
ด าเนินการพิจารณา คัดเลือกข่าวสาร ที่ล าดับที่ 4 ว่าจะ
ให้ข่าวสารกิจกรรมใดบ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะ โดย
พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ  และ
เผยแพร่ผ่านสื่อที่อยู่ภายในการรับผิดชอบของงาน
ประชาสัมพันธ์ (คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองข้อมูล) 
2. มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลาง ด าเนินการเขียน
ข่าว/บันทึกภาพ/คัดเลือกภาพข่าว  ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของสื่อ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
3. เมื่อได้ภาพข่าว และเนื้อข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด าเนินการพิจารณาเลือกจัดท าสื่อในการเผยแพร่ (สื่อ
ออนไลน์ /สื่ อสิ่ ง พิม พ์ /สื่ อวิทยุ /สื่ อ โทรทั ศน์ /ป้ าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิคส์)  

1.คณะกรรมการ
พิจารณา 
กลั่นกรองข้อมูล 
 
 
2.ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
 
3.ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
 

6 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร
และช่องทางที่จะเผยแพร่ 
ต่อหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
พิจารณา 

น าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในล าดับที่ 5 
น าเสนอต่อหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อให้หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม ก่อน
เผยแพร่ข่าวสารนั้น ต่อสาธารณะ 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

6.1 การปรับแก้ข้อมูล เมื่อหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พิจารณาแล้วเห็นควรว่า
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์น าขอ
เสนอแนะดังกล่าวมาปรับแก้ ไขในขั้นตอนของการ
กลั่นกรองข้อมูล (ล าดับที่ 5) อีกครั้ง แล้วจึงน าข้อมูลที่
แก้ไขแล้วกลับไปเสนอให้หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
พิจารณาใหม่อีกครั้ง 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะชน 

เมื่อหัวหน้างานประชาสัมพันธ์พิจารณาแล้วอนุญาตให้
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  ผ่าน
สื่อต่างๆ ที่งานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ (สื่อออนไลน์/สื่อ
สิ่ ง พิมพ์/สื่อวิทยุ /สื่อโทรทัศน์ /ป้ายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิคส์)  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 



8 ติดตามประเมินผล ด าเนินการติดตามประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ต่อสาธารณะ ดังนี้ 
1.ก าหนดปฏิทิน วิธีการติดตามประเมินผลการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2.น าเสนอผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะให้ผู้บริหารสูงสุดรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

9 ปรับปรุ ง  การ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เ พ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงระบบกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

9.1 ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
ข้อมูล 

เมื่อรายงานผลการเผยแพร่ข่าวสาร ต่อผู้บริหารสูงสุด 
แล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อมูล  งานประชาสัมพันธ์
ต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับแก้ไขในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือให้
คณะกรรมการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์
และเพ่ิมเติมข้อมูล ข่าวสาร ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
แล้วน าเสนอให้อธิการบดีพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

 

 

 

 




