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บทสรุป 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางหน่วยงานจึงให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพราะตระหนักดีว่าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานตาม 

พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน  

อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาหนว่ยงานไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้ับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะและเชื่อมโยงเครือขา่ยอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 2. ความมชืี่อเสียงของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย ≥80 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media ≥3 กลุ่มเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย  

โดย Webometrics ประเทศสเปน ซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ 

และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับในขั้นสูงกว่า

ต่อไป การจะได้รับการยอมรับเช่นนั้นเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเครื่องมือที่ส าคัญนั่น คือ การประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแหง่ความส าเร็จนัน้ 
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1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

  

  

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผนงำน  
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 

1. ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 1.1 งำนภำษำต่ำงประเทศ  
 1.2 งำนอบรมพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำ  
 1.3 งำนบริกำรวิชำกำร  
 
 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.1 งำนบริหำรงำนบุคคล  
2.2 งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
2.3 งำนพัสดุ          
2.4 งำนประชำสัมพันธ ์ 
2.5 งำนกำรเงิน 
2.6 งำนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

 3. ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 3.1 งำนด้ำนวิจัย  
 3.2 งำนด้ำนกำรตลำด 
 3.3 งำนด้ำน IPTV 
 3.4 งำนกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 
 3.5 งำนเทียบโอน 
 3.6 งำนกิจกำรพิเศษ 
  

    

หัวหน้ำส ำนักงำน 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.7 งำนแผนงำนและงบประมำณ 
2.8 งำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งำนบริหำรควำมเสี่ยง   
2.10 งำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  
2.11 งำนควบคุมภำยใน  

  2.12 งำนโครงกำรวำระส ำคัญวำระปี
(Agenda)  

  2.13 งำนจัดกำรควำมรู้(KM) 
  2.14 งำนพัฒนำเอกลักษณ ์
  2.15 งำนประกันคุณภำพ 
  2.16 งำนพัฒนำระบบ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดโครงการประชาสัมพันธ์

ภายนอก เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์สูค่วามเป็นเลิศ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 

   1.4.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์  

(Web site) แอพพลิเคชันไลน์ (Line) และ สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น 

  1.4.2 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีส านึกของผู้ให้บริการที่ด ี(Service Mind) 

 โดยกิจกรรมทั้งหมด สามารถวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัยของ

ผูร้ับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 1 และรอบ 2 ได้มากกว่าร้อยละ 90 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์ละส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สถาบันช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางดา้นวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

   5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน (Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มีเกียรติ สงา่งาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิต ิ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : การให้บริการบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้มทีักษะทางดา้นภาษาอังกฤษและความรู้ในระดับที่สามารถน าไปใช้

ในวิชาชีพ และชีวติประจ าวันได้ 

เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านความสามารถพิเศษ (TALENT) ในระดับที่

สามารถน าไปใช้ในวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มียุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้าง

ภาพลักษณ์เป็นส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญและ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมี  

  การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ซับซ้อน
แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความ
ร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่ าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็น
อย่างยิ่งเพราะ การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น   ช่วยป้องกันรักษา
ชื่อเสียงของหน่วยงาน  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  และช่วยส่งเสริมความนิยม และความต้องการเข้าถึงหน่วยงาน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้ับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่1  พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนในระดับ

นานาชาติ 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 2.3.2.1 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 2.3.2.2 ความมชืี่อเสียงของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย ≥80 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media ≥3 กลุ่มเป้าหมาย 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

   2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

      2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 

     2.4.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561  เพื่อขออนุมัต ิ
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี  

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 

งบประ 
มำณ 
รวม  

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 
1 กิจกรรมผลิตและ

เผยแพร่วารสารข่าว

แก้วเจ้าจอมฉบับ

กระดาษ 

เพื่อเผยแพร่ขา่วสาร 

นโยบายข้อมูลตลอดจน

สาระความรู้ต่างๆ แก่

ประชาคม 

ร้อยละของข่าวท่ี

การเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน 

นักศกึษา 

บุคลากร 

บุคคลทั่วไป 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

700,000 งาน

ประชาสัมพันธ ์

2 กิจกรรมผลิตและ

เผยแพร่วารสารข่าว

แก้วเจ้าจอมรายเดอืน 

เพื่อเผยแพร่ขา่วสาร 

นโยบายข้อมูลตลอดจน

สาระความรู้ต่างๆ แก่

บุคลากร 

ร้อยละของข่าวสาร

ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน 

นักศกึษา 

บุคลากร 

บุคคลทั่วไป 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

90 

2,500,000 งาน

ประชาสัมพันธ ์

3 กิจกรรมประสานงาน

และบริหารเครอืขา่ย

เพื่อสร้างความร่วมมอื

และความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคลากร และ

มหาวทิยาลัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี 

และความรว่มมือระหว่าง

กัน 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้าร่วม

เป็นเครอืขา่ย 

ร้อยละ 100 บุคลากรท่ี

ปฏบัิตหินา้ที่

ประชาสัมพัน

ธ์ประจ า

หนว่ยงาน 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

300,000 งาน

ประชาสัมพันธ ์
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2.6 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการประชาสัมพันธ์เชิกรุกภายใน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบริการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวผา่นช่องทาง

ต่างๆ อาทิ ข่าวแก้วเจ้าจอม 

จอแสดงผลอเิล็กทรอนิกส์ สื่อ 

social media (Facebook line 

เว็บไซต์ ติดประกาศ สื่อมวลชน

ภายนอก (หนังสอืพิมพ์ โทรทัศน์ 

วิทยุ) จอแสดงผล LED 

 

 

 

เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสาร นโยบาย
ข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้
ต่างๆ แก่
ประชาคม 

จ านวนข่าวที่

ได้รับการ

เผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคคลทั่วไป 

ต.ค. 60 –ก.ย. 

61 

20,000 งาน

ประชาสัมพันธ์

และงาน IT 

1.2 กิจกรรมผลิตสื่อ (แผน่พับ 

โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์) 

เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสาร นโยบาย
ข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้
ต่างๆ แก่
ประชาคม 
 

 

จ านวนข่าวที่

เผยแพร่ในสื่อ 

ร้อยละ 100 นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคคลทั่วไป 

มีนาคม 2561 20,000 งาน

ประชาสัมพันธ์ 
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2.โครงการประชาสัมพันธ์เชิกรุกภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบริการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

2.1 2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขา่วผา่น

ช่องทางตา่งๆ อาทิ ข่าวแก้วเจ้า

จอม จอแสดงผลอเิล็กทรอนิกส์ 

สื่อ social media (facebook line 

เว็บไซต์ ติดประกาศ สื่อมวลชน

ภายนอก (หนังสอืพิมพ์ โทรทัศน์ 

วิทยุ) จอแสดงผล LED 

 

เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสาร นโยบาย
ข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้
ต่างๆ แก่
ประชาคม 

จ านวนข่าวที่

ได้รับการ

เผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคคลทั่วไป 

ต.ค. 60 –ก.ย. 

61 

20,000 งาน

ประชาสัมพันธ์

และงาน IT 

2.2 2.2 กิจกรรมผลิตสื่อ (แผ่นพับ 

โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์)  

เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสาร นโยบาย
ข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้
ต่างๆ แก่
ประชาคม 
 

จ านวนข่าวที่

เผยแพร่ในสื่อ 

ร้อยละ 100 นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคคลทั่วไป 

มีนาคม 2561 20,000 งาน

ประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพือ่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหนว่ยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ

ของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่ งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปีและประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพนัธ ์

เชิงรุก ระยะ 5 ป ีและประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการด้านการประชาสัมพันธ ์

เชิงรุก ระยะ 5 ป ีและประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

รำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสรมิกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ครั้งที่ 3/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 14.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อำคำร 31 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสนุันทำ 
 



 

 

 
 

 
รำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 3/2560 
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 14.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อำคำร 31 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ผู้มำประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน   วงศ์ลีดี     ผู้อ านวยการ 
2. อาจารย์ศิลป์ชัย   พูลคล้าย  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและผลงาน                   
3.  อาจารย์นฤมล    ชมโฉม   รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ          
4.  นายสุพพัต   เสกทวีลาภ  กรรมการ   
5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย     สนั่นรัมย์  กรรมการ   
6.  นางสาวสโรชา   บินอับดุลเลาะ  กรรมการ   
7.  นางบุญทิน   ทองยศ   กรรมการ   
8.  นางสาวจินตนา   ด ารงสันติธรรม  กรรมการ   
9. นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มำประชุม (ติดภำรกิจ) 
     - ไม่มี - 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
     - ไม่มี - 
 
เริ่มประชุม : เวลา 14.00 น. 
 
ประธำนที่ประชุม : ผศ.ดร.กวิน  วงศ์ลีดี  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

ระเบียบวำระที่ 1 : เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 : เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวำระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
 4.1 กำรจัดสอบภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
 น าเสนอโดย :  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่าในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จะจัดให้มีการสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน 200 คน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมาปฏิบัติงานในวันดังกล่าว เพ่ือรับช าระ
ค่าลงทะเบียนสอบ ควบคุมการสอบและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 กำรจัดสอบภำษำอังกฤษ SSRU-TEP 
 น าเสนอโดย :  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มอบหมายให้

นายสุพพัต เสกทวีลาภ จัดท าก าหนดการการจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP รวมถึงการสอบให้กับศูนย์
การศึกษาต่างๆ เพ่ือน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรหมวดวิชำเลือกเสรี (กำรพัฒนำตนเอง) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560 

 น าเสนอโดย :  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มอบหมายให้

ตรวจสอบงบประมาณในการจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี (การพัฒนาตนเอง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หากเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4 กำรอบรมและแจกรหัสกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม Speexx 
 น าเสนอโดย :  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แจ้งให้

ด าเนินการจัดการอบรมและแจกรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
อบรมและแจกรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรมครั้งที่ผ่านมา 



 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 4.5 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 น าเสนอโดย :  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่ามหาวิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 
และ 29 กรกฎาคม 2560 ให้จัดเตรียม PowerPoint เพ่ือน าเสนอข้อมูลและผลงานของสถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) และให้น าไฟล์ PowerPoint ส่งไปยังกองพัฒนานักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6 โครงกำรจัดหำรำยได้ 
 น าเสนอโดย :  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่าในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ทางสถาบันฯ ได้ด าเนินโครงการจัดหารายได้ 4 โครงการ 
ดังนี้ 

  1) โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต
สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 

  2) โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูระดับประถมศึกษา” 
  3) โครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
  4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อ

การเรียนการ สอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.7 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

น าเสนอโดย :  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองนโยบายและแผนได้

แจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
และในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ได้มอบหมายดังนี้ 

 1) แผนพัฒนาบุคลากร และ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบหมายให้ นางสาวจินตนา ด ารงสันติธรรม ด าเนินการ 

 2) แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) มอบหมายให้ นายสุพพัต เสกทวีลาภ ด าเนินการ 

 3) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 - 2564 มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา 
วิทยาถาวร ด าเนินการ 



 

 

 
 

 4) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มอบหมายให้ นางสาว
จินตนา ด ารงสันติธรรม ด าเนินการ 

 5) แผนปฏิบัติการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการจัดหา
รายได้ พ.ศ. 2561 มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร ด าเนินการ 

 6) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบหมายให้ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์ ด าเนินการ 

 7) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบหมาย
ให้ นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.8 โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพ (SSRU Talent) หลักสูตร “กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อเป็นพิธีกร
มือใหม่...ก้ำวไกลสู่อำชีพ” รุ่นที่ 4 

น าเสนอโดย :  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

วิชาชีพ (SSRU Talent) หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเป็นพิธีกรมือใหม่...ก้าวไกลสู่อาชีพ” รุ่นที่ 4 ใน
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
โดยเรียนเชิญคุณกาลเวลา เสาเรือน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวำระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลำ 16.00 น. 
 
 

 
    (นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร) 

             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
       
  
  
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน  วงศ์ลีดี) 
                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



 

 

 
 

 
กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 

3/2560 
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 14.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อำคำร 31 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

 
 

 
 
 

 


