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บทสรุป 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม 

การ เรี ยนรู้ตลอดชีวิต  ทางหน่ วยงานจึ งให้ความส าคัญในการด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพราะตระหนักดีว่าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เ ชิงรุก เป็นเครื่อง มือส าคัญ 

ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ทั้งในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ  

และผลสัมฤทธิ์ของงาน อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยงานไปสู่ทศิทางที่พึงประสงคต์่อไป 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลกั 

วัฒนธรรมองคก์ร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคา่นิยมหลักของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวชิาการด้านภาษาอังกฤษ 

   พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และการอบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความพร้อมในการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  

เทคโนโลย ีแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ภารกจิหลัก (Key result area) 

     พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

     เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม (Morality)  

 3. เครือขา่ย (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอยา่งที่ดีตามวถิีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเช่ือม่ันในงานในองคก์ร (trust) 

3.  มีเกียรติ สง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ (Dignity) 
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   อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู้ มุง่สู่การเป็นนักปฏิบัติ อยา่งมีคุณธรรม 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

   ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอยา่งมีพลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทนัเทคโนโลย ี(Hi-Tech) 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 

ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบนัสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะและเช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่งยั่งยืนในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ               

และนานาชาติ 

 2. ความมีช่ือเสียงของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้รกิารของมหาวิทยาลัย ≥93.00 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 5 

 

 

 
       ผศ.ดร. กวนิ วงศ์ลีด ี

            (ผู้อ านวยการ) 

                                                            สถาบนัสร้างสรรคแ์ละสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย  

โดย Webometrics ประเทศสเปน ซ่ึงเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ซ่ึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจ  

และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับในขั้นสูงกว่า

ต่อไป การจะได้รับการยอมรับเช่นนั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เครื่องมือที่ส าคัญนั่นคอื การประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้องขับเคลื่อน  

ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่งความส าเร็จนั้น 
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1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

  

  

 

สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

ฝ่ายกจิการพิเศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  

 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  

 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

 1.3 งานวิชาการ  

1.4 งานแนะแนว 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  2.1 งานบริหารงานบุคคล  

  2.2 งานธุรการและสารบรรณ  

    2.3 งานพัสดุ          

    2.4 งานการเงิน  

  2.5 งานประชาสัมพันธ์   

  2.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สารสนเทศ 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 3.1 งานโครงการจัดหารายได ้

 3.2 งานด้านการตลาด 

 3.3 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 3.4 งานบริการวิชาการ 

 3.5 งานกิจการพิเศษ 

  

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 

   2.8 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

   2.9 งานบริหารความเสี่ยง   

   2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

   2.11 งานควบคุมภายใน  

   2.12 งานโครงการวาระส าคัญวาระปี)Agenda)  

   2.13 งานจัดการความรู้)KM) 

   2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 

   2.15 งานประกันคุณภาพ 

   2.16 งานเครือข่ายและชุมชน 

 งานพัฒนาระบบงาน17.2   (EdPEX) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1) โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 

   - กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก ( website Line 

Facebook ฯลฯ) 

  - กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีส านึกของผู้ให้บริการที่ดี (Service Mind) 

   

โดยกิจกรรมทั้งหมด สามารถวัดร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย ≥60 

 

1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สถาบันช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวชิาการด้านภาษาอังกฤษ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี 

ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกจิหลัก (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) ที่ว่า “ความเป็นแบบอยา่งที่ดีตามวถิีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน (Unity) 

2.  มีความศรัทธาเช่ือม่ันในงานในองคก์ร (trust) 

3.  มีเกียรติ สง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ (Dignity) 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู้ มุง่สู่การเป็นนักปฏิบัติ อยา่งมีคุณธรรม 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ  

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอยา่งมีพลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลย ี(Hi-Tech) 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : การให้บริการบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและความรู้ในระดับที่สามารถน าไปใช้

ในวชิาชีพ และชีวิตประจ าวันได้ 

เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านความสามารถพิเศษ (TALENT) ในระดับที่

สามารถน าไปใช้ในวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มียุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้าง

ภาพลักษณ์เป็นส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญ 

และจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ทุกองคก์รจะต้องมี  

  การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ซับซ้อน
แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความ
ร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็น
อย่างยิ่งเพราะ การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีข้ึน   ช่วยป้องกันรักษา
ช่ือเสียงของหน่วยงาน  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  และช่วยส่งเสริมความนิยม และความต้องการเข้าถึงหน่วยงาน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่1  พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะและเช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่งยั่งยืนในระดับ

นานาชาติ 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 2.3.2.1 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 2.3.2.2 ความมีช่ือเสียงของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้รกิารของมหาวิทยาลัย ≥93.00 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 5 
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2.4 ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

   2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

      2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี  

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

   2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 

      2.4.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2562  เพื่อขออนุมัติ 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี  

กิจกรรม/โครงการ วัตถปุระสงค์โครงการ 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประ 
มาณ 
รวม  

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

1 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่

วารสารข่าวแก้วเจ้าจอม

ฉบับกระดาษ 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ตา่งๆ แก่
ประชาคม 

ร้อยละของข่าวที่
การเผยแพร ่

ร้อยละ 90 นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคคลทั่วไป 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 700,000 กองกลาง 

2 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่

วารสารข่าวแก้วเจ้าจอม

รายเดือน 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ตา่งๆ แก่
บุคลากร 

ร้อยละของข่าวสาร
ที่ได้รับการเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคคลทั่วไป 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 2,500,000 ทุกหน่วยงานภายใต้ส านักงาน
อธิการบดี 

3 กิจกรรมประสานงานและ

บริหารเครือข่ายเพื่อสร้าง

ความร่วมมือและความ

เข้าใจอันดีระหว่าง

บุคลากร และ

มหาวิทยาลัย 

เพ่ือสร้างความเข้าใจอัน
ดี และความร่วมมือ
ระหว่างกัน 

ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย 

ร้อยละ 100 บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่
ประชาสัมพันธ์
ประจ าหน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

ร้ อ ย ล ะ 
100 

ร้ อ ย ล ะ 
100 

ร้ อ ย ล ะ 
100 

ร้ อ ย ล ะ 
100 

300,000 กองกลาง 

4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านส่ือ

อเิล็คทรอนิกส์ (ป้าย

ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ) 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ตา่งๆ แก่
บุคลากร 

ร้อยละของข่าวสาร
ที่ได้รับการเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 100,000 กองกลาง 
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2.6 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์

ภายในองค์กร ( website Line 

Facebook ฯลฯ) 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ตา่งๆ แก่
ประชาคม 

ร้อยละของข่าวที่การ
เผยแพร ่

ร้อยละ 90 นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคคลทั่วไป 

เดือนตุลาคม 2562 – 

เดือนกันยายน 2563 

20,000 งานประชาสัมพันธ์และงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มี

ส านึกของผู้ให้บริการท่ีดี 

(Service Mind) 

เพื่อพัฒนาทักษะการมี

ส านึกของผู้ให้บริการท่ีดี 

(Service Mind) 

ระดับความส าเร็จใน

การส่งเสริมบุคลากร

ให้มีส านึกของผู้

ให้บริการท่ีดี (Service 

Mind) 

ร้อยละ 100 งานประชาสัมพันธ์

ประจ าหน่วยงาน 
เดือนตุลาคม 2562 – 

เดือนกันยายน 2563 

20,000 งานประชาสัมพันธ์ 

1.3 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวใน

เว็บไซต์หน่วยงานพร้อมน า

ลิงค์ไปเผยแพร่ผ่านส่ือสังคม 

ออนไลน์ 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ตา่งๆ แก่
ประชาคม 

จ านวนข่าวท่ีเผยแพร่

ในส่ือสังคมออนไลน์  

 

240 ข่าว/ปี งานประชาสัมพันธ์

ประจ าหน่วยงาน 

เดือนตุลาคม 2562 – 

เดือนกันยายน 2563 

- งานประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ  

ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้ก าหนดวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 อยา่งเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 

ในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กบับุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ

ของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า 

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์

ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปีและประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสม  

เท่าทันสถานการณ์  และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้  โดยจัดท าระบบการติดตาม  

และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อ มูลสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการด า เนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้ าน 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 อยา่งต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท า 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ 

เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนนิงานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ครั้งที่ 1/2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อาคาร 31 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งท่ี 1/2563 

วันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน    วงศ์ลีด ี         ผู้อ านวยการ                       
2.  อาจารย์นฤมล    ชมโฉม   รองผู้อ านวยการ  
3.  นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร  กรรมการ     
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.   นางจิตรกันยา   ปิมปา   กรรมการ   
10. นายพงศักดิ์    รุ่งสง   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
     - ไม่มี - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     - ไม่มี - 
 
เริ่มประชุม : เวลา 10.00 น. 
 
ประธานท่ีประชุม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน  วงศ์ลีดี   
   ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ประธานแจ้งให้ทราบว่า สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีก าหนดการ

เดินทางไปเสนอบทความวิจัยต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ประเทศเยอรมัน และออสเตรีย 
ในเดือนตุลาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเน่ือง 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 รายวิชาหมวดเลือกเสรี  
  4.1.1 หมวดภาษาอังกฤษ 
   ว่ า ที่  ร . ต . ห ญิ งหนึ่ ง ฤทั ย    ส นั่ น รั ม ย์  รั กษาก า รหั วหน้ าฝ่ าย

ภาษาต่างประเทศ แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ภาคเรียนที่ 1/2562ฝ่ายภาษาต่างประเทศ จะเปิดการเรียนกาน
สอนหลักสูตรวิชาเลือกเสรี จ านวน 4 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 หลักสูตรวิชาเลือกเสรี 
1) รายวิชา LPC1001 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 1 
2) รายวิชา LPC1009 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3) รายวิชา LPC1012 การเรียนรู้ในตนและประสบการณ์ชีวิต 
4) รายวิชา LPC1013 ชีวิตและสร้างสรรค์ 

   
  4.1.2 การสอบภาษาอังกฤษ 
   น าเสนอโดย นายสุพพัต เสกทวีลาภ 
  นายสุพพัต เสกทวีลาภ  รายงานในที่ประชุม เรื่องการเตรียมความพร้อมแจกรหัสการใช้

โปรแกรม รหัส Speexx  ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ว่า ได้
ด าเนินการประสานงานกับกองบริหารงานบุคคล เรื่องการเตรียมเอกสารและข้ันตอนด าเนินการแจกรหัสเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นไตรมาส 3  
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์ รุ่งสง 
   ในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นอยู่ที่

ร้อยละ 79.43 โดยงบประมาณยังเพียงพอต่อการเบิกจ่ายส าหรับฝ่ายงานต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2562 ) ทั้งนี้ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ด าเนินการส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงานเบิกจ่าย
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.3 รายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 
  บรรลุทุกตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 10 เดือน) บรรลุทั้งหมดจ านวน 13 ตัวช้ีวัด จากจ านวน 16 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 81.25 ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้งนี้  ตัวช้ีวัดที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ มีจ านวน 3 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในประจาปี 
(ด้านบริหารจัดการ) ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4/5   ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(22A)  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4/5    ตัวช้ีวัดที่4.5.1 ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงเว็บไซต์(24)  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4/5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
5.1  ขอแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 
  ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ ได้

กรอบวงเงินงบประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนภาค
เรียนที่1/2561) ส าหรับเป็นข้อมูลงบประมาณรายจ่ายในการวางแผนด าเนินงานโครงการ ปีงปบะมาณ พ.ศ.2563 ใน
ระบบ ERP ซึ่งทางงานแผนงานและงบประมาณ ได้ด าเนินการบันทึกในระบบ ERP จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,597,300.00 
บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ 

 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,309,420.00  1,309,420.00 

2) ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร ์ 729,880.00 558,000.00 1,287,880.00 

2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 729,880.00 558,000.00 1,287,880.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,039,300.00 558,000.00 2,597,300.00 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน ๆ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์  รุ่งสง  

 ตามที่กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้ระดับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการการแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน ๆ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ ของระดับมหาวิทยาลัยน้ัน ในการนี้ฝ่ายแผนงานขอแจ้งให้แต่ละฝ่ายงานด าเนินการ
จัดท าแผนงานปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

2. แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

3. แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

4. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 2 ปี (2560-2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 
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5. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

6. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562   
ผู้รับผิดชอบ นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

7. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ      

8. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ 

9. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจินตนา ด ารงสันติธรรม 

10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจินตนา ด ารงสันติธรรม 

11. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
ผู้รบผิดชอบ นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร 

12. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รบผิดชอบ นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร 

13. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบ นายสุพพัต เสกทวีลาภ 

14. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย  สนั่นรัมย์ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1  การเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง 
 น าเสนอโดย :  นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ 
                     ตามที่ ผู้อ านวยการได้ดมอบหมายให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 รายการ คือ  
  1. ช้ันวางรองเท้าของหน่วยงาน พบว่า ได้ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ erp เรียบร้อยแล้ว 
  2.การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับห้องเรียน ได้ด าเนินการประสานงานกับฝ่าย

แผนงานและงบประมาณ พบว่า ได้ด าเนินการโอนงบประมาณ และประสานผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
      

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

                                                      พงศักดิ์ 
   (นายพงศักดิ์  รุ่งสง) 

              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
       

                             
                                                                     
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน  วงศ์ลีดี) 
                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
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