
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  
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บทสรุป 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

โดย webometrics ประเทศสเปนซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่า

ภาคภูมใิจ และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับ

ในขั้นสูงกว่าต่อไป การจะได้รับการยอมรับเชน่นั้น เราไม่อาจปฏิสธได้เลยว่า เครื่องมือที่ส าคัญนั่นคือ การ

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้อง

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่งความส าเร็จ 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1) โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

1.1 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวแก้วเจ้าจอมฉบับกระดาษ 

1.2 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวแก้วเจ้าจอมออนไลน์ 

1.3 กิจกรรมประสานงานและบริหารเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร 

และมหาวิทยาลัย 

1.4 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นสื่ออเิล็คทรอนิคส ์(ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ) 

1.5 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายในองค์กร เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

2) โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์สูค่วามเป็นเลิศ 

   2.1กิจกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทารับสมาชิกใหม ่(SSRU Open House) 

   2.2กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศกึษา 

   2.3กิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรและ การรับสมัครนักศึกษา  

   2.4กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่วและกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน 

   2.5กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก 

(website Line Facebook ฯลฯ) 

   2.6กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายนอก เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 
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 3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 

  3.1การอบรมเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  3.2การอบรมการเป็นพิธีกรและการพูดในที่สาธารณะ 

  3.3การอบรมการมสี านกึของผูใ้ห้บริการที่ดี (Service Mind) 

  3.4การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักประชาสัมพันธ์ 

 

โดยกิจกรรมทั้งหมด สามารถวัดร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริ การที่ดีของ

มหาวิทยาลัย เท่ากับหรอืมากกว่า ร้อยละ 93 

 

และเพื่อให้บรรลุผลแห่งความส าเร็จในทางปฏิบัติ  คณะท างานได้ยึดแนวปฏิบัติจ ากแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็นส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ 

ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมี เพราะเป็น

งานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง  มีระบบงานที่ซับซ้อนแต่งาน

ประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ 

ความรว่มมอืทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อ

สถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะ การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของ

หน่วยงานได้ดีขึ้น  ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  และช่วย

ส่งเสริมความนิยม และความตอ้งการเขา้ถึงหนว่ยงาน 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

คณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งมหาวิทยาลัย  

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals)  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 

 2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 
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 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

ภาคผนวก  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

โดย webometrics ประเทศสเปนซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่า

ภาคภูมใิจ และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับ

ในขั้นสูงกว่าต่อไป การจะได้รับการยอมรับเชน่นั้น เราไม่อาจปฏิสธได้เลยว่า เครื่องมือที่ส าคัญนั่นคือ การ

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้อง

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่งความส าเร็จ

นั้น 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

3) โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

1.7 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวแก้วเจ้าจอมฉบับกระดาษ 

1.8 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวแก้วเจ้าจอมออนไลน์ 

1.9 กิจกรรมประสานงานและบริหารเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร 

และมหาวิทยาลัย 

1.10 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (ป้ายประชาสัมพันธ์

อัจฉริยะ) 

1.11 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

1.12 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายในองค์กร เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

4) โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์สูค่วามเป็นเลิศ 

   2.1กิจกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทารับสมาชิกใหม ่(SSRU Open House) 

   2.2กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศกึษา 

   2.3กิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรและ การรับสมัครนักศกึษา  

   2.4กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่วและกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน 

   2.5กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

  2.6กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่ าวสารผ่านสื่ อพื้นฐานภายนอก เ ช่น ป้ าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

 3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 

  3.1การอบรมเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  3.2การอบรมการเป็นพิธีกรและการพูดในที่สาธารณะ 

  3.3การอบรมการมสี านกึของผูใ้ห้บริการที่ดี (Service Mind) 

  3.4การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักประชาสัมพันธ์ 

 

โดยกิจกรรมทั้งหมด สามารถวัดร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย ≥93 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

ให้การศึกษา 

(To offer education) 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถ

เรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว  

วิจัย 

(To conduct 

research) 

มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้

เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคดิสรา้งสรรค์ 

บรกิารวิชาการ 

(To provide 

academic services) 

การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการ

มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม  

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

(To conserve arts 

and culture) 

การส่งเสรมิและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบ

วัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities  

in ASEAN) 
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6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system  

for versatility) 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม  (Morality)   

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก  

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มียุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็น

ส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมี  

  การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง  มีระบบงานที่
ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความ
เข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่ าต่อ
สถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะ การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดี
ขึ้น  ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  และช่วยส่งเสริมความนิยม และ
ความต้องการเข้าถึงหน่วยงาน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2.2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

2.2.2 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้ับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้  Social Media  

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 2.3.2.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.3.2.2 ความมชืี่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย ≥93 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

   2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 

5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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      2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ าปีงบประมาณ 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 าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  เพื่อขออนุมัต ิ
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

      2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2567) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

งบประมาณรวม  ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 

1.โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวทิยาลยั 
1 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสาร

ข่าวแก้วเจา้จอมฉบับกระดาษ 
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนขา่วที่
ได้รับการเผยแพร ่

100 ข่าว นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 

100 ข่าว 100 ข่าว 100 ข่าว 100 ข่าว 100 ข่าว 700,000 กองกลาง 

2 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสาร
ข่าวแก้วเจา้จอมรายเดือน  

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนวารสารที่
ผลิตและเผยแพร ่

250 ฉบับ นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 
ประชาชนทั่วไป 

250 ฉบับ 250 ฉบับ 250 ฉบับ 250 ฉบับ 250 ฉบับ 2,500,000 กองกลาง 

3 กิจกรรมประสานงานและบริหาร
เครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมอืและ
เข้าใจอันดีระหวา่งบุคลากร และ
มหาวิทยาลัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันด ี
และความร่วมมอืระหว่าง
กัน 

ร้อยละของ
จ านวนหนว่ยงาน 

ร้อยละ 100 บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่
ประชาสัมพันธ์
ประจ า
หน่วยงาน 

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 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปา้ย
ประชาสัมพันธอ์ัจฉรยิะ) 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบาย ขอ้มูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนขา่วที่ด้รับ
การเผยแพร ่

100 ข่าว นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 

100 ข่าว 100 ข่าว 100 ข่าว 100 ข่าว 100 ข่าว 100,000 กองกลาง 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

งบประมาณรวม  ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 

1.โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวทิยาลยั 
5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารผ่านสือ่พื้นฐานภายใน
องค์กร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ
โปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ 
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ) 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบาย ขอ้มูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนขา่วที่
ได้รับการเผยแพร ่

20 ข่าว นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากร 

20 ข่าว 20 ข่าว 20 ข่าว 20 ข่าว 20 ข่าว 5,000,000 กองกลาง 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

งบประมาณรวม  ผู้รับผิดชอบ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 

2.โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 
1 กิจกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทารับ

สมาชิกใหม่ (SSRU Open House) 
เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
งาน 

1000 คน นักเรียน 
อาจารย์แนะ
แนว ผู้ปกครอง 
และผู้สนใจทั่วไป 

1000 คน 1000 คน 1000 คน 1000 คน 1000 คน 600,000 กองกลาง 
 

2 กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
งาน 

1000 คน นักเรียน 
อาจารย์แนะ
แนว ผู้ปกครอง 
และผู้สนใจทั่วไป 

1000 คน 1000 คน 1000 คน 1000 คน 1000 คน 800,000 กองกลาง 
 

3 กิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตร
และ การรับสมัครนักศึกษา 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวน
สถานศึกษาต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

จ านวน 50 
แห่ง 

สถานศึกษาที่
เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเท่า 

จ านวน 50 
แห่ง 

จ านวน 50 
แห่ง 

จ านวน 50 
แห่ง 

จ านวน 50 
แห่ง 

จ านวน 50 
แห่ง 

500,000 กองกลาง 

4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว
และกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน 
อาทิ โทรทัศน์ วิทย ุหนังสือพิมพ ์
ฯลฯ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

ร้อยละของข่าวที่
ได้รับการเผยแพร่
ต่อจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

จ านวน 100 
ข่าว 

สื่อสารมวลชน
ทุกประเภท 

จ านวน 100 
ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

6,000,000 กองกลาง 

5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

ร้อยละของข้อมูล
ข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ต่อ
จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

จ านวน 100 
ข่าว 

นักเรียน 
นักศึกษา
ผู้ปกครอง
บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป 
ศิษย์เก่า  

จ านวน 100 
ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

จ า น ว น 
100 ข่าว 

3,000,000 กองกลาง 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

งบประมาณรวม  ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 
1 การอบรมเขียนขา่วเพือ่การ

ประชาสัมพันธ ์
เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ใหแ้ก่
บุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
ประจ า
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

300,000 กองกลาง 

2 การอบรมการเป็นพิธกีรและการพูด
ในที่สาธารณะ 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นพิธีกรและการพูด
ในทีส่าธารณะให้แก่
บุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
ประจ า
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

300,000 กองกลาง 

3 การอบรมการมีส านึกของผู้ให้บริการ
ที่ดี (Service Mind) 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
มีส านึกของผู้
ให้บริการที่ดี 
(Service Mind) 

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
ประจ า
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

300,000 กองกลาง 

4 การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ
นักประชาสัมพันธ ์

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ส าหรับนัก
ประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
ประจ า
หน่วยงาน 

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 

 

 
 

 



 

 

21 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการประชาสัมพันธภ์ายใน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 
1 ผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวแกว้

เจ้าจอมฉบบักระดาษ 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนขา่วที่ได้รับการ
เผยแพร ่

100 ข่าว นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร 

ตุลาคม – กันยายน 

 

 

0 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2 ผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวแกว้
เจ้าจอมรายเดือน 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบายข้อมูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนวารสารที่ผลิต
และเผยแพร ่

250 ฉบับ นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนทัว่ไป 

ตุลาคม – กันยายน 100,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

3 ประสานงานและบริหารเครือข่าย
เพื่อสร้างความร่วมมือและเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคลากร และ
มหาวิทยาลัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันด ี
และความร่วมมอืระหว่าง
กัน 

ร้อยละของจ านวน
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 บุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงาน 

ตุลาคม – กันยายน 

 

 

200,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

4 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบาย ขอ้มูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนขา่วที่ด้รับการ
เผยแพร ่

100 ข่าว นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร 

ตุลาคม – กันยายน 100,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

5 กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบาย ขอ้มูลตลอดจน
สาระความรู้ต่างๆ แก่
บุคลากร 

จ านวนขา่วที่ได้รับการ
เผยแพร ่

20 ข่าว นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร 

ตุลาคม – กันยายน 100,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 

1 เปิดบ้านสวนสุนันทารับสมาชกิ
ใหม่ (SSRU Open House) 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวนผู้เข้ารว่มงาน 1000 คน นักเรียน อาจารยแ์นะแนว 
ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
ทั่วไป 

ธันวาคม 300,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวนผู้เข้ารว่มงาน 1000 คน นักเรียน อาจารยแ์นะแนว 
ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
ทั่วไป 

ตุลาคม – กันยายน 400,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

3 เดินสายแนะแนวหลักสูตรและ 
การรับสมัครนักศึกษา 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวนสถานศึกษา จ านวน 50 แห่ง สถานศึกษาที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

ตุลาคม – กันยายน 20,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวและ
กิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน อาทิ 
โทรทัศน์ วิทย ุหนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวนขา่วที่ได้รับการ
เผยแพร ่

จ านวน 100 ข่าว สื่อสารมวลชนทุกประเภท ตุลาคม – กันยายน 1,376,900 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

5 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลกัษณ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) 

เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาพรวม 

จ านวนขา่วที่ได้รับการ
เผยแพร ่

จ านวน 100 ข่าว นักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครองบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า  

ตุลาคม – กันยายน 700,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 

1 การอบรมเขียนขา่วเพือ่การ
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อพัฒนาทักษะการเขยีน
เพื่อการประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ประจ าหนว่ยงาน 

ตุลาคม – กันยายน 200,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2 การอบรมการเป็นพิธกีรและการ
พูดในที่สาธารณะ 

เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น
พิธีกรและการพูดในที่
สาธารณะให้แก่บุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ประจ าหนว่ยงาน 

ตุลาคม – กันยายน 200,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

3 การอบรมการมีส านึกของผู้
ให้บริการที่ดี (Service Mind) 

เพื่อพัฒนาทักษะการมี
ส านึกของผู้ให้บริการที่ดี 
(Service Mind) 

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ประจ าหนว่ยงาน 

ตุลาคม – กันยายน 200,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

4 การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ส าหรับนักประชาสัมพันธ ์

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ส าหรับนักประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ต่อจ านวน
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ร้อยละ 100 เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ประจ าหนว่ยงาน 

ตุลาคม – กันยายน 200,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

จัดท าโครงการ/ กิจกรรม ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหนว่ยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการดา้นการประชาสัมพันธเ์ชิงรกุ ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหนว่ยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบ

ของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคีวามก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร ่และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลใหส้ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปีและ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของการ

ด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัด 

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดใหม้ีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก  ระยะ 5 ปี 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผดิชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

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

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายงานการประชุม 
ชี้แจงแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี    

(พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562  
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 
…………………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
1.นายรวีโรจน์     สิงห์ล าพอง 
2.นางสาวอรวรรณ   สุขมา 
3.นายรังสรรค์    ถาวรสิวะวงษ์ 
4.นางจิตรกันยา   ปิมปา 
5.นางสาวเนตรดาว     อยู่ยง 
6.นางสาวปรารถนา    บัวดิศ   
7.นางลลิสา       สหนาวิน 
8.นายไพรัช        ศิริวัฒนพิศาล 
9.นางสาวกันยากร    สุจริตเนติการ  
10.นายพิทยาธร        บุญวรรณ์    
11.นางสาววรฤทัย    หาญโชติพันธุ์  
12.นางธัญลดา          เลี้ยงอยู่  
13.นายโยธิน            เชาเครือ 
14.นายตรีวนัส          ก้อนทองค า 
15.นางสาววรฤทัย     กุลแพทย ์
16.นางสาวนิชาภา      อิทธิประเสริฐ 
17.นางสาวณภัทร    ช่างเพ็ง 
18.นายวราพงษ์    ท่าขนุน  
19.นายพิชัย           นิยมธรรม 
20.นายพชร       วังม ี
21.นางสาวสาลินี    บุญสมเคราะห์  
23.นางสาววิมลฉัตร์    เลิศคชสีห์ 
24.นายธนพณ    โกมลผลิน 
25.นายจิตกร     ประภาศิริ 
26.นางสาวอุษญาณีย์     วงศ์ใหญ่  
27.นางสาวพัชรา   แสงนวล  
28.นางสาวอรทัย     ลีใส 
29.นายธนชาติ         นาท ี  
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30.นางสาวสุพัฒตรา      ซัง 
31.นายอนุพันธ์        สุทธิมาร  
32.นางสาวสโรชา   บินอับดุลเลาะ 
33.นายพีร            ปัทม์กชกร 
34.นางสาวภูรีรัตน์  สัตถาวร 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 
ประธานที่ประชุม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายรวีโรจน์  สิงห์ล าพอง)  
ประเด็นที่ 1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายรวีโรจน์  สิงห์ล าพอง) แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จ านวน 4 เรื่อง คือ 1) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2566 2) กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2562) และประจ าปีงบประมาณ 2562  3) ปฏิทินการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562  และ 4) 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) 
และประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นที่ 2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2566  
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายรวีโรจน์ สิงห์ล าพอง) แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ตามมติที่ประชุมหารือ

เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ 5 ปี    (พ.ศ. 2562-2566)  ที่ให้หน่วยงานเจ้าภาพ
ชี้แจง/สื่อสารแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการต่างๆ ระยะ 5 ปี และประจ าปี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ
ด าเนินการ นั้น 

กองกลางในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับมหาวิทยาลัย 
จึงขอแจ้งวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของของแผนปฏิบัติการด้านด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือ
น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) 
และประจ าปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกของมหา
วิทยาบัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 
≥93 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ประเด็นที่ 3  กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562 

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายรวีโรจน์  สิงห์ล าพอง) แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า
ตามที่กองกลางได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท าแผนการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ
มหาวิทยาลัย  จึงขอชี้แจงกรอบในการจัดท าแผนดังกล่าวเพ่ือให้หน่วยงานน าไปเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด 
กิจกรรม/โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายใน 
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ประเด็นที่ 4 ปฏิทินการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  (นายรวีโรจน์  สิงห์ล าพอง) แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า เพ่ือให้การจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2566
ระดับหน่วยงาน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองกลางจึงได้ก าหนดปฏิทินการแผนปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562   ระดับหน่วยงาน มี
รายละเอียดดังนี้ 

ล า
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา 

1 กองกลางชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สิงหาคม  

2 หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-
2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562 

สิงหาคม  
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ล า
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา 

3 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 
2562 

สิงหาคม – กันยายน 

4 หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ 
2561  ให้กองกลาง เพ่ือตรวจสอบ 

กันยายน 

5 หน่วยงานปรับแก้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 
2562  ตามข้อเสนอแนะของกองกลาง (ถ้ามี) 

กันยายน 

6 หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 
2562 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ 

มิถุนายน 

7 หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ 
2560  ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองกลาง 

มิถุนายน 

8 หน่วยงานเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ตุลาคม 

9 หน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปี
งบประมาณ 2566 

ตุลาคม - กันยายน 

1 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กันยายน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ประเด็นที่ 5 แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และประจ าปีงบประมาณ 2562 

 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายรวีโรจน์ สิงห์ล าพอง) แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า แบบฟอร์ม
และหัวข้อของจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2562   ประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 บทน า  

  1. หลักการและเหตุผล  
 1 2. โครงสร้างมหาวิทยาลัย  
  3. โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  
 1 4. ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 1 5. ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
     5.2 พันธกิจ (Mission)  
     5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  
     5.4 เสาหลัก (Pillar)  
     5.5 วัฒนธรรม (Culture)  
     5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  
     5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
     5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  
     5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)  
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 2 1. นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 2 2. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 2 3. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
  3.1 ยุทธศาสตร์  
  3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
            3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
 2 4.ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 2 5. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
            5.1 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
  5.2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 3 1. แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 3           2. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ภาคผนวก  
1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
2 รายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
3 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             (น.ส.อรวรรณ  สุขมา) 

บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

            (นายรวโีรจน์ สิงห์ล าพอง) 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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