
/๑. ขอมูลตัวอักษร... 

แนวปฏิบัตใินการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ความเปนมา  

แนวปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต วช. นี้ เปนแนวปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหบุคลากร วช. 

ทุกคนและผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลในการนําขอมูลขาวสารเผยแพรบนเว็บไซต วช. ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอมูลมีความถูกตองไมซํ้าซอนสามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได เพ่ือให

นักวิจัย ประชาชนและผูใชขอมูลสามารถนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวปฏิบัติงานสําหรับผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลในการนําขอมูลขาวสารเผยแพรบน

เว็บไซต วช. ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

คําจํากัดความ 

ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาท่ีการงานของผูรวมงาน 

ใหเปนไปตาม เปาหมายขององคการเนื่องจากบุคคลตองอยูรวมกันทํางานในองคการ จําเปนตองปรับลักษณะนิสัย 

เจตคติของบุคคล เพ่ือชวยเปนเครื่องผลักดันใหปฏิบัติงานตามระเบียบรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติงานในหนาท่ี

ท่ีตองรับผิดชอบและมีความซ่ือสัตยสุจริต คนท่ีมีความรับผิดชอบ จะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว 

และชวยใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเปนภาระผูกพันท่ีผูนําตองสรางข้ึนเพ่ือให

องคการสามารถบรรลุ เปาหมายไดอยางดี 

ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการใหทําหนาท่ี

จัดหาและรวบรวมขอมูลจากสวนตาง ๆ ภายในกลุมงานของตนเอง โดยผูรับผิดชอบในการใหขอมูลนี้จะตอง 

ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ตรวจสอบใหขอมูลมีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ และเชื่อถือไดของขอมูลทุกครั้ง 

ทุกประเภทกอนท่ีจะนําสงตอหัวหนางานเพ่ือขออนุญาตนําขอมูลสงตอเผยแพรบนเว็บไซต วช. 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพรผานเว็บไซต หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

จากผูบังคับบัญชาใหทําหนาท่ีรับผิดชอบในการนําขอมูลสารสนเทศภายในงาน ข้ึนเผยแพรผานเว็บไซตของ

หนวยงาน โดยผูท่ีรับผิดชอบในการนําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตนี้ จะตอทําหนาท่ี ตรวจทานความถูกตอง 

ครบถวนและสมบูรณของขอมูลท้ังหมดกอนจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของ วช. 

ผู ดู แล เว็บ ไซต  หมายถึ ง  ผู ที่ มีหน าที่ รั บผิ ดชอบการออกแบบ  การพ ัฒนา  การดู แล  

และการบําร ุงร ักษาเว ็บไซต  ผู ที่มีหน าที่ร ับผ ิดชอบในเรื่องตางๆ ของเว ็บไซต  ทั้งดานการสร างและออกแบบเว็บไซต 

การพ ัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติใหมๆ การปรับแตงเว็บไซตใหรองรับมาตรฐานใหมๆ การอ ัพเดทเนื้อหา และการ

สํารองขอมูล 

 



ประเภทขอมูล  

ประเภทขอมูล หมายถึง ขอมูลท่ีแบงตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส  

มีการแบงขอมูลตามลักษณะขอมูลตามชนิดและนามสกุลของขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 

๑. ขอมูลตัวอักษร ไดแก ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ ขอมูลประเภทนี้จะมีนามสกุล 

ตอทายไฟล เชน .txt .doc และ .docx เปนตน 

๒. ขอมูลภาพ เชน ภาพกราฟกตางๆ และภาพถายจากกลองดิจิ ทัล ขอมูลประเภทนี้ 

จะมีนามสกุลตอทายไฟล เชน .jpg .png .gif และ .bmp เปนตน 

๓. ขอมูลเสียง เชน เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ขอมูลประเภทนี้จะมีนามสกุลตอทาย 

ไฟล เชน .wav .mp3 และ .au เปนตน 

๔. ขอมูลภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ ภาพยนต ขอมูลประเภทจะมีนามสกุล

ตอทายไฟล เชน .mp4 .mov .avi และ .mpeg เปนตน 

๕. ขอมูลบีบอัด เชน การรวมหลายไฟลไวในไฟลเดียว ดวยวิธี Compress ไฟล ขอมูลประเภทนี้ 

มักมีนามสกุลตอทายชื่อไฟล เชน  .rar .zip และ .7z เปนตน 

ข้ันตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูล 

ข้ันตอนท่ี ๑ ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล ท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาของแตละ 

กอง/กลุม ทําหนาท่ีจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล ในกรณีท่ีเปนขอมูล 

ของหนวยงานอ่ืน หนวยงานเจาของเรื่องจะเปนผูรับผิดชอบในการใหขอมูล 

ข้ันตอนท่ี ๒ ผูบังคับบัญชาตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดเนื้อหาขอมูล และอนุมัติ 

ใหสงขอมูลไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต 

ข้ันตอนท่ี ๓ ผูรับผิดชอบในการนําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต จะทําการตรวจทาน 

ความถูกตองและสมบูรณของขอมูลกอนจะนําข้ึนเผยแพร โดยใชรหัสผานตามสิทธิ์ผู ใชงานท่ีไดรับจาก 

ผูดูแลเว็บไซต โดยระบุชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เขาสูระบบ แลวดําเนินการบันทึก

ขอมูลสารสนเทศท่ีตองการเผยแพรบนหนาเว็บไซตพรอมท้ังเผยแพรตอไปยังสื่อสังคมออนไลน วช. ตอไป 

ข้ันตอนท่ี ๔ ผูรับผิดชอบในการนําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต แจงกลับไปยังผูรับผิดชอบ 

ในการใหขอมูล 

  



แผนภาพข้ันตอนการดําเนินการเผยแพรขอมูล 

  

ผูรับผิดชอบการใหขอมลู/เจาของเรื่อง 

จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกตองครบถวน

ของขอมูล 

และผูบังคับบัญชาอนุมัตเิรียบรอยแลว 

เริ่มตน 

พิจารณาการ

เผยแพรขอมลู 
ผูบังคับบัญชาของผูนําขอมลูข้ึนเว็บไซต 

อนุมัติ 

ไมอนุมัต ิ

แจงกลับผูรบัผิดชอบการใหขอมูล/เจาของเรื่อง ผูรับผิดชอบในการนําขอมลูข้ึนเว็บไซต 

จบ 

เผยแพรขอมลูบนเว็บไซต

และสื่อสังคมออนไลน 
นําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต ผูรับผิดชอบในการนําขอมลูข้ึนเว็บไซต 



ขอปฏิบัติการในการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต วช. 

๑. การเผยแพรขอมูลของหนวยงานจะตองไดรับการอนุมัติรับรองจากผูบังคับบัญชาของหนวยงาน

กอนทุกครั้ง 

๒. เม่ือไดรับการอนุมัติรับรองจากผูบังคับบัญชาแลวใหแนบรายละเอียดการเผยแพรขอมูลจัดสง

ไฟลขอมูล เพ่ือสงตอใหผูรับผิดชอบในการนําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตดําเนินการตอ 

๓. ผูรับผิดชอบในการนําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต จะตองตรวจทานความถูกตองและสมบูรณ

ของขอมูลกอนจะนําข้ึนเผยแพร และแจงผูรับผิดชอบการใหขอมูล/หนวยงานเจาของเรื่อง ตรวจสอบ 

เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ 

๔. ผูรับผิดชอบการใหขอมูล จะตองตรวจสอบขอมูลและปรับปรุงขอมูลท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

ใหเปนปจจุบันเสมอ พรอมท้ังเสนอผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบกอนเผยแพรบนเว็บไซต 

๕. เม่ือพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเผยแพรขอมูล หรือมีการแตงตั้งโยกยาย ปรับเปลี่ยน

ผูรับผิดชอบในการนําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต จะตองแจงผูดูแลเว็บไซตทราบโดยเร็ว เพ่ือผูดูแลเว็บไซต 

จะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซต 

๖. ควรเลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกตองและมีความเหมาะสม และจะตอง 

ไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรใหระบุแหลงท่ีมาขอมูลอางอิงแนบทาย 

๗. ขอความและรูปภาพประกอบท่ีนํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพร 

ใหระบุแหลงท่ีมาขอมูลอางอิงแนบทายประกอบดวย 

๘. ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด  

เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๙. ผูดูแลเว็บไซตจะตองตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตตามแนวทางการยกระดับ 

การใหบริการประชาชนผานบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ โดยใหนวยงานราชการนํา “มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 

(Government Website Standard)” เวอรชั่น 2.0 ท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑     

            

(ศาสตราจารยสิริฤกษ  ทรงศิวิไล) 

           เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 


