
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
แนวทางการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา 
๑๓ ที่ว่าดว้ยเรื่องการก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   จึงได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานต่างๆ  ในก ากับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการใชส้ื่อสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  และ      
สม่ าเสมอ โดยมอบให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มีความเป็น
ปัจจุบันและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน ซ่ึง มีหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. ข่าวภายในองค์กร หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาทางด้านการศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

การสอน การวิจัย การส่งเสริม ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการทะนุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม  การประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานหรือ การปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการ
บริการสาธารณะ  อาทิเช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันราชภัฏ กิจกรรมวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ฯลฯ 

 
๒. ข่าวสมัครงาน หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจ า
ตามสัญญา  หรือลูกจ้างรายวัน อาทิเช่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ พนักงานประจ าตามสัญญา และลูกจ้างรายวัน ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจ าตามสัญญา และลูกจ้างรายวัน ประกาศการขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นต้น 

 
๓. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส า นัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิเช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดง วงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด เป็นต้น 

 



 มหาวิทยาลัย ได้ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
จะต้องด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผา่นเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัย  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยั ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มการรับแจ้ง (web ๑)  

 
 ขั้นตอนที่ ๒ ผู้รับเอกสารการรับแจ้ง คัดเลือกเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพประกอบ ตามแบบฟอร์ม

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (web ๑) ระบบเผยแพร่ประซาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งลง
ลายมือซื่อในฐานะ ผู้รับเอกสารการรับแจ้ง 

 
 ขั้นตอนที่ ๓ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาข่าวสาร และอนุมติ การ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือซื่อในฐานะผู้อนุมัติ 
 
 ขั้นตอนที่ ๔ ผู้รับผิดชอบทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เข้าใช้งานผ่านระบบจัดการเนื้อหา มา

ที่ URL: https://www.reru.ac.th/administrator/ ของระบบเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผา่นเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิผู้ใช้งานที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนด ระบุซื่อผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วด าเนินการบันทึก รายละเอียดเนื้อหาข่าวสารที่
ต้องการเผยแพร่พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ 

 
 ขั้นตอนที่ ๕ ผู้รับผิดชอบด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานต่อหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อ

ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วา่ถูกต้องหรือไม่ หากว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข และ
หากเห็นว่าข้อมูลไม่มีการแก้ไขผู้รับผิดชอบด าเนินการแจ้งกลับไปยังผู้รับแจ้ง  

 
 ขั้นตอนที่ ๖ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลรายงานการเผยแพร่

ข้อมูล ข่าวสารผา่นระบบเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นรายปีทุกสิ้น
ปีงบประมาณ    เพื่อน าเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

 



 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

อนมุตั ิ

ถกูต้อง 

จดัเตรียมและเนือ้หาตาม

แบบฟอร์ม web1 

รับแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลู

ขา่วสาร/เนือ้หา 

ตรวจสอบ

และอนมุตั ิ

ผู้ รับด าเนินการท าการเผยแพร่ 

ตรวจสอบ

ความถกูต้อง 

ผู้ รับด าเนินการแจ้งกลบัหนว่ยงาน 

 

รวบรวมการเผยแพร่ เสนอรายงาน ตอ่

คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลยั (รายปี) 

ไมอ่นมุตั ิ

ไมถ่กูต้อง 

หนว่ยงานท่ีประสงค์เผยแพร่ 

ผู้ รับผิดชอบของหนว่ยงาน 

หวัหน้าหนว่ยงาน 

ผู้ รับผิดชอบของหนว่ยงาน 

หวัหน้าหนว่ยงาน 



๒. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร ( Web ๑) 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือ (web ๑) เป็นแบบฟอร์มที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ ผู้รับผิดชอบของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ถือปฏิบัติเป็นรูปแบบ
เดียวกัน จะต้องมีลงลายมือซื่อ ผู้รับผิดชอบ และผู้อนุมัติรับรองเป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรับรองว่าข้อมูล 
ข่าวสารดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครดั 

 
 

 



ค าอธิบายแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
ผู้ใช้บริการ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หัวข้อข่าว ก าหนดหัวข้อข่าวให้มีใจความส าคัญที่มาจากเนื่อหาข่าวสารและต้องมีความ

ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
รายละเอียดข่าว ต้องมีความยาวไม่เกิน 8 บรรทัด และเลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความ

กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธี 
หมวดหมู่ สามารถเลือกหมวดหมู่ของข่าวสารได้ทั้งหมด 3 หมวด  

-  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวการรับสมัคร 
- ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง 

ชื่อเอกสาร ระบุรายละเอียดข้อมูลชื่อเอกสาร ให้ถูกต้อง 
เริ่มวันที่ วันที่ เดือน ปี่ ที่จะท าการแสดงประกาศ เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
สิ้นสุดวันที่ วันที่ เดือน ปี่ ที่จะท าการยกเลืกการแสดงประกาศ เผยแพร่ข่าวสารทาง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ประสานงาน ผู้มาท าการติดต่อ หรือ ผู้ที่รับผิดชอบในโครงการฯ 
e-mail  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / ส าหรับผู้ด าเนินการจะได้ตอบกลับแจ้ง ข้อมูล 
ผู้แจ้ง บุคคลผู้มาด าเนินการน าข้อมูล มาให้ประกาศ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 
ผู้รับเอกสาร บุคคลผู้ด าเนินการ รับเรื่องจาก ผู้แจ้ง เพ่ือน าเสนอต่อขั้นตอนต่อไป 
ผู้ตรวจสอบ บุคคลผู้ ตรวจสอบและอนุมัติ ระบุลงลายมือชื้อของหัวหน้า 
ผู้ด าเนินการ บุคคล ผู้ด าเนินการ ระบุลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงาน 
 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
113 ม. 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 
Websit : https://www.reru.ac.th 
โทรศัพท์ 043 556001 – 8 ต่อ 1118 ,1145 
e-mail : webmaster@reru.ac.th   

 
 



๓. ก าหนดขั้นตอนการเผยแพร่ตามหัวข้อเรื่องของข้อมูลจ าแนกได้ ดังนี ้
 

ที ่ หัวเรืองข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผู้ตรวจสอบ วันตรวจสอบ 
1 ข้อมูลหน่วยงาน 

- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติราชการ 
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
- ค ารับรอง และรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ 
- ข้อมูล แสดงรายละเอียด ช่องทางที่

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกบั
หน่วยงานอ่ืน 

 
งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์คอมพิวเตอร ์
งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์คอมพิวเตอร ์
งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์คอมพิวเตอร ์
งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์คอมพิวเตอร ์
กองนโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 
 
กองนโยบายและแผน 
 
งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์ 
กองนโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 
 
กองนโยบายและแผน 
 
งานประชาสัมพันธ์ 

1 ต.ค. 1 เม.ย 

2  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
เกี่ยวข้องหน่วยงาน  
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ    พระรา

กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ 

- มาตรฐาน คูม่ือ แนวทางปฏิบัติ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง 

 
 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

 
 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

1 ต.ค. 1 เม.ย 

3 ข้อมูลผู้บริหาร  งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์คอมพิวเตอร ์ งานประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 1 เม.ย 
4 คลังความรู ้

- บทความ 
- รายงานประจ าป ี
- วารสารวิชาการ 
- สถิต 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กองนโยบายและแผน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กองนโยบายและแผน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 ต.ค. 1 เม.ย 

5 ข้อมูลจ านวนที่จัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดไูด ้
- นโยบาย แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ 
- ข้อมูลการจดัชื้อจัดจ้าง 
- สรุปผลการจัดชื้อจัดจา้ง 
- ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา 

 
- ข่าวประกาศท่ัวไป 

 
 
กองนโยบายและแผน 
 
ฝ่ายพัสด ุ
ฝ่ายพัสด ุ
ส านักวิชาการและประมวลผล 
 
งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 
 
กองนโยบายและแผน 
 
ฝ่ายพัสด ุ
ฝ่ายพัสด ุ
ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 
งานประชาสัมพันธ์/ 
 

1 ต.ค. 1 เม.ย 

 



๔. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 ๔.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบ ในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ต่ อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 ๔.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อสิ้นงบประมาณ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

 ๔.๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลจัดท าสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยทราบ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

       

                 (อาจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ) 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน 

                                                     ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 


