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มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่19 กันยายน 2562 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของคณะ ในการ

ปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่ท าตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรร

ตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้

คณะได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ มีงบประมาณ 

ในการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียงการด าเนินงานของ

ผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านต่าง 

ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กร เพื่อการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรคแ์ละยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของ

ประเทศไทย โดย webometrics ประเทศสเปน ซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง

เป็นที่น่าภาคภูมิใจ และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับ

การจัดอันดับในขั้นสูงกว่าต่อไป การจะได้รับการยอมรับเช่นนั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เครื่องมือที่

ส าคัญนั่นคือ การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ในเชงิรุก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงาน

ภายในทุกหน่วยจะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็น

ตัวก าหนดทิศทางแหง่ความส าเร็จนั้น  

 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จ าท าแผนการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ 

กรอบระยะเวลาที่แน่นอน สามารถติดตาม และประเมินผลของการด าเนินงานได้ในทุกขั้นตอน และ

น าไปสู่ความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ตัง้ไว้ อกีทั้งเป็นส่วนในการช่วยขับเคลื่อน กระบวนการ

สร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี 

1



1.2 โครงสร้ำงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก ดังนี้ 

1) โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

1.1 กิจกรรมการเผยแพร่ขา่วสารของคณะผ่านระบบ e – office  

1.2 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายในองค์กร เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

1.4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (ป้ายประชาสัมพันธ์

อัจฉริยะ) 

2) โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์สูค่วามเป็นเลิศ 

  2.1 กิจกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทารับสมาชิกใหม ่(SSRU Open House)  

  2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่วและกิจกรรมผา่นสื่อสารมวลชน 

  2.3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก (website 

Line Facebook ฯลฯ) 

 2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายนอก เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

โดยกิจกรรมทั้งหมด สามารถวัดร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

≥60 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

      1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

    คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

       1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

    ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูสู้่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

      1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     2. วจิัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรูสู้่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมปิัญญา

ไทยและเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

    3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม                        

     4. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม     

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล  

 

1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

1. ความรู ้  (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม   (Morality) 

3. เครือขา่ย    (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม         (Colture)ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของ 

   รัตนโกสินทร์”   

 

         1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

     ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

     เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตมีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะเป็นมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดองค์ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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         1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

     เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุรักษ์เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

        1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

     W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

     H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

     I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความรว่มมอื 

     P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

 

  1.5.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรประชำสัมพันธเ์ชิงรุก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มียุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์

เป็นส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญและ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมี 

 การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมี

ระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล 

ทั้งยังชว่ยใหเ้กิดความเข้าใจ ความร่วมมอืทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่า

งานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะการประชาสัมพันธ์ช่ว ยส่งเสริม

ภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้นช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานช่วยสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องและช่วยส่งเสริมความนยิม และความตอ้งการเขา้ถึงหนว่ยงาน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก ของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของคณะ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 2.3.2.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.3.2.2 ความมช่ืีอเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

2.3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร้อยละ ≥80 
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

  2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

  2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อขอ

อนุมัต ิ
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2.5 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563   

 

กจิกรรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปำ้หมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์เชงิ

รุก เพื่อสร้างภาพลักษณแ์ละ

บริการท่ีดขีองคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

นโยบายตลอดจนสาระความรู้

ต่างๆ แก่บุคลากรในคณะและ

ประชาชนท่ัวไป ผ่านสื่อโซเชียล

เมยีเดยี และสื่อต่างๆ 

2. เพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตา่งๆของ

คณะ 

 

รอ้ยละของข่าวท่ี

ได้รับการเผยแพร่ 

รอ้ยละ 90 นักศึกษา 

บุคลากร 

ประชาชนท่ัวไป 

เดอืนตุลาคม 2562 

– เดอืนกันยายน 

2563 

140,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ 

ฝ่าย IT คณะฯ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเปิดบ้านคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (open house) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ให้

เป็นท่ีรูจ้ักและสรา้งภาพลักษณ์ท่ี

ดูสู่สายตาสาธารณชน ในดา้น

การผลิตบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ

สูชุ่มชน และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนนักเรยีน

เข้ารว่มกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรยีน นักศึกษา 

ผู้ปกครองและ

ผู้สนใจท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดอืนตุลาคม 2562 

– เดอืนกันยายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การ

ปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2563 ไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

เชงิรุกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประ โยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างตอ่เนื่อง 

3.ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำร 

ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ที่      ๒๐๕/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

___________________________

ตามยุทธศาสตรการขยายการยกยองระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ และเพื่อใหการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเชิงรุกของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปน

ไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

ปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ

     ๑.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    ประธาน

     ๑.๒ รองคณบดีฝายบริหาร                         กรรมการ

     ๑.๓ รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ              

     ๑.๔ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ    กรรมการ

                ๑.๕ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                กรรมการ

                ๑.๖ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ          กรรมการ

                ๑.๗ หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร                     กรรมการ

     ๑.๘ หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร    กรรมการ

                    ๑.๘ หัวหนาสํานักงานคณบดี                     กรรมการและเลขานุการ

     ๑.๙ นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่  

     ๑.๑ ทบทวน/กําหนดแนวทางปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุกของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  และใหความเห็นชอบ

     ๑.๒ สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงาน กํากับ ติดตาม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

นโยบายและแผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุกประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 14



ใหบรรลุตามแผนที่ไดตั้งไว

  ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน

                        ๒.๑ รองคณบดีฝายบริหาร       ประธาน

                         ๒.๒ หัวหนาสํานักงานคณบดี                    กรรมการ

                         ๒.๓ นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ    กรรมการ

                         ๒.๔ นางจุฑารัตน สมอคร          กรรมการ

    ๒.๕ นายประทีป ชาลี           กรรมการ

     ๒.๖ นายเจริญพร เดชมณี    กรรมการ

     ๒.๗ นางสาวจิราพร ฮามวงศ                           กรรมการ

     ๒.๘ วาที่รอยตรีหญิงสุรีพร พวงทอง    กรรมการ

     ๒.๙ นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล        กรรมการและเลขานุการ

หนาที่  

     ๒.๑ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอตอ

อธิการบดีเพื่อขออนุมัติ

     ๒.๒ สื่อสารและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเชิงรุก แกบุคลากร

ภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

     ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการประชาสัมพันธเชิงรุกของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

     ๒.๔ ติดตาม ประเมินผล และรายงานความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการดานการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกเสนอตอผูบริหาร

     ๒.๕ ดําเนินการดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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-  ๒  -

 

   สั่ง ณ  วันที่   ๕ กันยายน ๒๕๖๒

  (ผศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
05ก.ย.62  เวลา 13:55:34  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQBDA-EYARg-BFAEI-AQwA1
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รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำร 

ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คร้ังท่ี ๖/๒<£๖๒

วันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ช้ัน ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม
,๑. ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จิบตลิขิตดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิขา หาสุนทรี 
๔. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
๔. อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิรีวัฒน์ 
๗. อาจารย์ ดร.ภรณ์บภัส เนินที
๘. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ
๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด

รองคณบดีฝ่ายวิขาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิขามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-

ระเบียบวาระท่ี ๔ ะ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นขอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) 

แผนปฏินิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
- นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องคณะได้ 

ดำเนินการจัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ โดยใช้เช่นเดียวกับแผนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๒ อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เบีาหมายตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘ แผนดังนี้

๑. แผนปฏินิติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีจำนวน ๙ แผน ประกอบด้วย 
๑.๑) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๑.๒) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
๑.๓) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิซาการ 
๑.๔) แผนปฏิบัติการด้านการทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๔) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๑ .๖) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๑.๗) แผนการจัดการความรู้ 
๑ .๘) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๙) แผนพัฒนาบุคลากร

18



-Is 

is. แผน,ปฎิบัติการที่สอดคล้องกับการ1ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจำนวน ๔ แผน 
๒.๑) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๒) แผนปฏิบติการด้านการจัดหารายได้ 
๒.๓) แผนปฏิบํติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๒.๔) แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เชิงรุก 

๓. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
๔. แผนปฎิบดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. แผนปฏิบดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๖. แผนปฏิบํติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
๗. แผนปฏิบัติการด้านการปัองกันและปราบปรามการทุจริต

ในส่วนของสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ บ (พ.ศ.๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔)

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิขาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พับธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความร้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิขาการ และทำนุบำรุง 

ศีลป'วัฒนธรรม

ภารกิจหลัก (Key result area)
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมขบ และสังคมยุค 

เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมิความสุข
๒. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปิญญาไทยและ 

เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
๓. ให้บริการวิขาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประขาคมอาเซียนอย่างมิคุณภาพ 

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
๔. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและคูนยีกลางบริการข้อมูลสารสบเทศทางด้านศีลปวัฒนธรรมกรุง 

รัตนโกสินทร์สู่สากล

เสาหลัก (Pillar)
๑. ทุนความรู้ 
๒. คุณธรรม 
๓. เครือข่าย 
๔. ความเป็นมืออาชีพ 
๔. วัฒนธรรม

(Knowledge Capital)
(Morality)
(Partnership)
(Professionalism)
(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรียวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

อัดลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝืงองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนร้สู่สากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values)
พ  (Wisdom & Creativity) ป็ญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 

p (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพดำเนินการ

ปีดประชุมเวลา <5)๕.๔๕ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภำพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำร 

ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์เชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

21



ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 

(พิจารณาให้ความเห็นขอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ชั้น ๑ อาคาร ๓๕ 
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