วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1) ข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

1

ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประกอบด้วย
1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล
1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์

2. วิเคราะห์ข้อมูลการ
เผยแพร่ข่าวสาร ตาม
(คณะครุศาสตร์/คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ ภารกิจของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ มหาวิทยาลัย 5 ด้าน
คือ การผลิตบัณฑิต,
คณะวิทยาการจัดการ/คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ การวิจัย, การบริการ
วิชาการ, ศิลปะและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัฒนธรรม, ผลิตและ
กาแพงเพชร แม่สอด)
พัฒนาครู
2. ด้านการวิจัย
3. แต่งตั้งนัก
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ประชาสัมพันธ์ ประจา
คณะ/สานัก/สถาบัน/
3. ด้านการบริการวิชาการ
กอง ให้แจ้งข่าว
(สานักบริการวิชาการและจัดหา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รายได้)
ต่าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตามภารกิจของ
(สานักศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัย และ
จัดส่งภาพข่าว ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ
- หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์
- หัวหน้างานพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

5. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
(คณะครุศาสตร์)

ข่าว ให้กับหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์

- นักประชาสัมพันธ์
ประจาคณะ/สานัก/
สถาบัน/กอง

4. หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์รวบรวม
ข้อมูลจากการจัดหา
ข้อมูลเอง และข้อมูลที่
ได้รับจากนัก
ประชาสัมพันธ์ ประจา
คณะ/สานัก/สถาบัน/
- หน่วยงาน
กอง ภายใน
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นา ข้อมูลที่ได้รับ
ทั้งหมด มาพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูล
คัดเลือกข่าวสาร ที่จะ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
6. งานประชาสัมพันธ์
ดาเนินการเขียนข่าว/
บันทึกภาพ/

7. งานประชาสัมพันธ์
นาเสนอเนื้อข่าวและ
ภาพข่าวให้หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง

- หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์

- หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์

8. หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าว
บนเว็ปไซต์
www.kpru.ac.th

9. งานพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบความถูกต้อง
หลังจากเผยแพร่

- หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

- หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ข้อมูลทั่วไป
ที่
1

หัวข้อเรื่องของข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน
1.2 ภารกิจของหน่วยงาน
1.3 ผู้บริหารหน่วยงาน
1.4 นโยบายและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน
1.5 แผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.6 การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชา
การประจาปี
1.8 ที่อยู่/ช่องทางในการติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
กองนโยบายและแผน
1.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานพัสดุ
1.10 มาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยที่เป็น
ปัจจุบัน จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอง
นโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี
งานพัสดุ งานการ
เจ้าหน้าที่ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
- หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

- กองนโยบายและ
แผน สานักงาน
อธิการบดี
- หน่วยงานพัสดุ
- หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
- สานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้
- สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- หัวหน้างานพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.11 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร แม่
สอด

หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
1.12 มาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการ

- หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์

2. คณะกรรมการ
สานักบริการวิชาการและจัดหา ประชาสัมพันธ์กลาง
รายได้/สานักส่งเสริมวิชาการ พิจารณาคัดข้อมูลที่ได้
และงานทะเบียน/สถาบันวิจัย รับมา
และพัฒนา/สานักวิทยบริการ
3. กลั่นกรอง และ
- หน่วยงาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ตรวจทานความถูกต้อง ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของข้อมูล แล้วนาเสนอ
กาแพงเพชร แม่สอด
หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์
5. หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อมูล

- หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

หากพบความไม่ถูกต้อง
ให้แก้ไขข้อมูล
- หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
6. ส่งข้อมูลให้หัวหน้า
ฝ่ายไอที พิจารณา และ
สั่งดาเนินการออกแบบ - หัวหน้างานพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และอัพโหลดข้อมูล
เผยแพร่ บนเว็ปไซต์
- งานพัฒนาระบบ
www.kpru.ac.th
อิเล็กทรอนิกส์
สานักวิทยบริการ

7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบข้อมูลบนเว็ป
ไซต์ หากพบข้อมูลผิด
ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลกับ
ฝ่ายไอที

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์

