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ระเบียบวาระการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องบรรยาย ๓ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   

ชั้น ๑๙  อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ.๕) 
**************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   (ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์   

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 
กล่าวต้อนรับ และน าพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเดน็ต่าง ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

   
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานทางการเงินของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพนัธแ์ละสื่อสารองค์กร ทอมก 
วาระที่ ๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ ๔.๑ การพัฒนา Website ทอมก 
วาระที่ ๔.๒  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพนัธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก  

และคณะท างานการจัดท าและพัฒนา Website ทอมก (ขอรายชื่อจาก ๕ สถาบัน 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล           
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๕.๑ การจัดท าหนังสือเล่ม “การประชาสัมพนัธ์และสื่อสารองค์กร” 
วาระที่ ๕.๒  ปฏิทินการประชุม และเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาสัญจร  

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ทอมก  
(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘)  

  
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
 
ความเดิม  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.           
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  .......................................................................... ........................................................... 
   ............................................................................................................................. ........ 
   ........................................................ ............................................................................. 
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
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รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม  
๑. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์  (ประธาน) 
๒. นางมนัสวี  บรรลือทรัพย์  

หัวหน้าส่วนประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
๓. ผศ.ดร.แหวนทอง  บุญค า  
     ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๔. ผศ.จรรยา  ทองดี  

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๕. นางสาวรุ่งนภา  ยุทดร  
นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๖. นางสาวทัศนีย์  ตรีธาร  
ผู้อ านวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๗. นางสาวสุภาพร  สุขเกษม   
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๘. นางธาราวรรณ  ภูวนา  
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

๙. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล   
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายสื่อสารองคก์รและนักศึกษาเก่าสัมพนัธ์ 

๑๐. หม่อมหลวงกัตติกา  ละอองศรี  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๑. อาจารย์รวีศักดิ์  รักใหม่ รักษาการแทนผูช้่วยอธิการบดี  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๑๒. นายโสพล  จนัทรโชติ  
ผู้อ านวยการส่วนสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์                  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๑๓. รศ.ชาลี  ทองเรือง  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวทิยาลัยพะเยา 
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๑๔. นางสาวพรพสิุทธิ์  คิดข า 
เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์  มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 

๑๕. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี   
อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

๑๖. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  
หัวหน้าส่วนประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์   (เลขานุการ) 

๑๗. นางสุภาณี  เพชรานนัท์   
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์

 (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 

รายนามผู้ที่มาประชุมไม่ได้  
๑. รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  (ติดภารกิจอื่น) 
๒. นายวรพนัธุ์  แย้มหงษ์ปภา  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (ติดภารกิจอื่น)  
๓. ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนนัต์   

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายแผนและงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
        (ติดภารกิจอื่น) 

๔. นายสุรพงษ์  เกียรติพงสา  
นักประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (ติดภารกิจอื่น) 

๕. นางรุจิรารัตน์  บรรจง  
รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล (ติดภารกิจอื่น) 

๖. นางสาวกณิศอันน์  มโนพิโมกษ ์ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล   (ติดภารกิจอื่น) 

๗. นายสุรเดช  พันธุล์ี  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
        (ติดภารกิจอื่น)  

๘. นางสาวศุภวรรณ พิพิธสมบัติ  
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        (ติดภารกิจอื่น) 

๙. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  
ผู้ช่วยอธิการบด ีมหาวิทยาลัยพะเยา    (ติดภารกิจอื่น) 

๑๐. นางณัฐธิดา  ชาวน่าน         
ผู้อ านวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   (ติดภารกิจอื่น) 

๑๑. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   (ติดภารกิจอื่น) 
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๑๒. อาจารย์ ดร.พรรณรวี  พรหมนารท  
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    (ติดภารกิจอื่น) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนิรันดร์  จินดานาค  หัวหนา้หน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒. ดร.ตระกูล  ช านาญ  มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  

 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๑๐ น. 

รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม    
โดยมี รศ.นพ.อ านาจ  อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ                
รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

ในฐานะประธานฯ ได้ขอบคุณท่านอธิการบดี ผู้บริหาร ที่กรุณาให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นยิ่ง พร้อมนี้ได้ขอบคุณ
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  หม่อมหลวงกัตติกา  ละอองศรี 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานที่ให้การประสานงานด้วยดีมาโดยตลอด และขออนุญาต
แจ้ ง เรียนเชิญคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติ งานด้านการประชาสัมพันธ์  สื่ อสารองค์กร และผู้ สนใจของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม โดยฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Social engagement : พันธกิจต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รวมทั้ง รศ.นพ.อ านาจ อยู่สุข    
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ และ รศ .ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ     
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง CMU USR 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรุณาให้เกียรติเป็น
เจ้าภาพ จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุม โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ ๒.๑  สรุปเร่ืองจากการประชุม ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
   เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
สรุปเรื่อง  ประธาน และคณะกรรมการได้กล่าวขอบคุณ ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมและแถลง
ความคืบหน้าในการจัดท า Website ทอมก   ในที่ประชุม ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๕๗   
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ทั้งนี้ มจธ. ได้เผยแพร่ข่าวการประชุมทางสื่อ Bangmod News 
และ  https://www.facebook.com/caupt  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

https://www.facebook.com/caupt
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
วาระที่ ๒.๒ ปฏิทินการประชุมของทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ                  

ประจ าปี ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง  ที่ประชุม ทอมก ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖     
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีมติก าหนดปฏิทินการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ประจ าปี ๒๕๕๗  ดังนี้  

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗  มกราคม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม  มหาวิทยาลยัมหิดล 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ วันที ่๑๘ กรกฎาคม  มหาวิทยาลยับูรพา 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กันยายน  มหาวิทยาลยัทักษิณ 
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

โดยเห็นชอบก าหนดการประชุม ทอมก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อสังเกตให้ก าหนดมาตรฐานเวลาเริ่มประชุม 
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ ๓.๑ การจัดท า Website ทอมก 
สรุปเรื่อง  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ร่วมศึกษา ด าเนินการพัฒนา 
Website ทอมก โดยได้จัดท าผังและเนื้อหาเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณา 
 
การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น/ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับเนื้อหาของ  

Website ทอมก ดังนี้ 
๑.   หน้าหลัก เนื้อหาข้อมูลทั่วไป  
      -     เก่ียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
      -     คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ ทอมก 
      -     Banner โดย link web หน้าหลักของ ๑๔ สถาบัน 

         (ข้อมูล ข่าว กิจกรรม การรับนักศึกษา การเรียนการสอน  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา กิจกรรมเรื่องเด่นของแต่ละสถาบัน) 

๒. เนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ / ก าหนดสถาบันผู้รับผิดชอบการ update ข้อมูลแต่ละหัวข้อ 
อาทิเช่น     
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๒.๑  ข่าวเด่น / ภาพ  / คลิปกจิกรรมที่น่าสนใจ  / รายงานความคืบหน้าของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งที่ปะชุมใหญ่  
๒.๒  คลังความรู้ : การแนะแนว แนวทางการประกอบอาชีพ (ขอข้อมูลจาก 
มหาวิทยาลยัพะเยา)  การประกันคุณภาพการศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศ        
มุมประชาคมอาเซียน / แวดวงการศึกษา  / การจัดการความรู้ (KM) 

   ๓.   ความถูกต้องของภาษาอังกฤษ “ที่ประชุมอธิการบดฯี” 
   ๔.   การก าหนด Admin และระบบ Update ข้อมูล  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

เห็นควรมอบ ๕ สถาบันร่วมด าเนินการปรบัข้อมูลตามมติทีป่ระชุม และน าเสนอที่ประชุม 
ทอมก ในคราว ต่อไป 
 
 
วาระที่ ๓.๒  การก าหนดสื่อ ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ภารกิจ ผลงานดา้นตา่ง ๆ  

ของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
และก าหนดสถาบนัรับผิดชอบหลักในแต่ละสื่อ  

สรุปเรื่อง  เมื่อมีการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทอมก ตามปฏิทินใน  
แต่ละคร้ัง จะขอความร่วมมือสถาบันเจ้าภาพร่วมเผยแพร่สาระส าคัญจากการประชุม ผ่านสื่อและช่องทางการสื่อสาร
ข อ ง เ จ้ า ภ า พ  ผ่ า น สื่ อ ม ว ล ช น ห รื อ อื่ น ใ ด ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ร ว ม ทั้ ง เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ไ ป ยั ง 
https://www.facebook.com/caupt  และขอความร่วมมือเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของทุกสถาบัน และ
ช่องทางของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ 

 
 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ร่วมกันก าหนดสื่อและช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงานของที่ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ผ่านสื่อและช่องทางของแต่ละสถาบัน 
  ๒. ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของ ทอมก หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เป็น

ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทาง https://www.facebook.com/caupt ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท าและดูแลเป็นการ
เบื้องต้น  

๓.  ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของ ทอมก หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทาง Website ทอมก  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด าเนินการตามเสนอ  
 
 
 

https://www.facebook.com/caupt
https://www.facebook.com/caupt
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วาระที่ ๓.๓ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพนัธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก  
สรุปเรื่อง  เนื่องจากมีการประสานขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ซึ่งฝ่าย
เลขาฯ จะได้เสนอที่ประชุม ทอมก พิจารณาลงนาม ต่อไป 

 
การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   -  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมกับคณะท างาน ชุดพัฒนา website ทอมก 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร 
สรุปเรื่อง   เพื่อให้การด าเนินการแผนงาน/โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม 

๑.  จัดกิจกรรม USR ในนามของเครือข่ายฯ ร่วมกับสถาบันคลังสมองแห่งชาติ   
 ๒.  จัดการประชุมสัมมนาในนามคณะกรรมการเครือข่ายฯ ทอมก เพื่อประชาสัมพันธ์  

ภาพลักษณ์ ภารกิจและผลงาน ทอมก รวมทั้งเชิญวิทยากรพิเศษให้การบรรยายในประเด็นหัวข้อที่เป็นการให้ความรู้ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และผู้สนใจทั่วไป ปีละคร้ัง โดยเก็บค่าลงทะเบียนเป็นรายได้เข้า 
ทอมก โดยก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ นัดพิเศษร่วมด้วย 

๓.   จัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้ ๑ คร้ังต่อปี 
 
การพิจารณา  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีความเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. จัดกิจกรรม USR ในนามของเครือข่ายฯ ร่วมกับสถาบันคลังสมองแห่งชาติ   
ให้จัดกิจกรรม Social engagement  : พันธกิจต่อสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    
ทอมก (การเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาใน
ประชาคมโลก” ซึ่งจัดโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย        
วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗       
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี) 

๒. จัดการประชุมสัมมนาในนามคณะกรรมการเครือข่ายฯ ทอมก เพื่อประชาสัมพันธ์  
ภาพลักษณ์ ภารกิจและผลงาน ทอมก รวมทั้งเชิญวิทยากรพิเศษให้การบรรยายใน
ประเด็นหัวข้อที่ เป็นการให้ความรู้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯ และผู้สนใจทั่วไป ปีละครั้ง โดยเก็บค่าลงทะเบียนเป็นรายได้เข้า ทอมก 
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โดยก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ นัดพิเศษร่วมด้วย ทั้งนี้ ให้หารือ
ในการประชุมคราวต่อไป 

๓. จัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้ ๑ คร้ังต่อปี โดยขอให้มหาวิทยาลยับูรพาในฐานะสถาบัน
ที่มีประสบการณ์ในการจัดกิกจรรมในลักษณะนี้ ได้ประสานจัดท าโครงการการ
แข่งขันโบว์ลิง่การกุศล ทอมก   

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 
 
วาระที่ ๔.๒ ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพนัธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก 

ประจ าปี ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง  เพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร      
ทอมก สอดคล้องกับการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทอมก ตามมติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้จัดการประชุม ๓ เดือน/ครั้ง โดยหมุนเวียนสถาบันเจ้าภาพ  โดยจัดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และ
แล้วจัดเวทีของการพูดคุยในประเด็นห้อข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างาน ประสบการณ์ 
เชื่อมโยงข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือผ่านองค์ความรู้ของแต่ละสถาบัน ดังนี้  
คร้ังที่ ๑    เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประชุมสัญจร เยี่ยมชมสถาบัน และกิจกรรมสัมพันธ์  

โดยจัดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม 
คร้ังที่ ๒   เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประชมุสัญจร เยี่ยมชมสถาบัน บรรยายพิเศษ  

และกิจกรรมสัมพันธ์  โดยจัดที่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
คร้ังที่ ๓    เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชมุตามแผนงานปกติ หรือประชุมสัญจร ศึกษาดูงาน  

            หรือกิจกรรมสัมพันธ์อื่นๆตามความเหมาะสม (ตามมติทีป่ระชุม)  
คร้ังที่ ๔    เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ประชุมนัดพิเศษ ร่วมกับกิจกรรมที่จะเชิญวิทยากรพิเศษให้การ
บรรยายในประเด็นหัวข้อที่เป็นการให้ความรู้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และผู้สนใจทั่วไป 
โดยเก็บค่าลงทะเบียนเป็นรายได้เข้า ทอมก 
คร้ังที่ ๕   เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ประชุมตามแผนงานปกติ หรือประชุมสัญจร ศึกษาดูงานหรือ
กิจกรรมสัมพันธ์อื่นๆตามความเหมาะสม (ตามมติที่ประชุม) 
 
 
การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   น าหารือในที่ประชุมคราวต่อไป โดยครั้งที่ ๓ ขอให้ประสานเชิญเจ้าภาพตามความ
เหมาะสม ส าหรับการประชุมคร้ังที่ ๔ และคร้ังที่ ๕ ให้หารือในการประชุมคราวต่อไป 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  
วาระที่ ๕.๑  การก าหนดจัดการประชุมในครัง้ต่อไป  

( ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ) 
สรุปเร่ือง   เพื่อให้การประชุมครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัดเวลาและทรัพยากร โดย
จัดการประชุมร่วมกับคณะท างานชุดพัฒนา website ทอมก 
 
การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการ พร้อมกับคณะท างานชุดพัฒนา 
website ทอมก โดยขอให้ประสานเชิญเจ้าภาพตามความเหมาะสม  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 
 
 ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น และกลา่วปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 
 
             (นางสุภาณี  เพชรานันท์)              (นางสาวจิตตนา  หนูณะ) 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพนัธ์            หัวหน้าส่วนประชาสัมพนัธ์  
             มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์               มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
             ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานการเงินของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพนัธ์และสื่อสารองค์กร   ทอมก 

 
ความเดิม  จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” 
ประจ าปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ กิจกรรม USR กับการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอ าพน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ม.เทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ 
ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ม.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ม .วลัยลักษณ์ ร่วมการเสวนา 
         นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย แนวคิด
ทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมพูดคุยเสริมสร้างพลัง-ขุมทรัพย์ของการสร้าง
เครือข่าย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่แนวปฎิบัติที่ดี กิจกรรม AAR (After Action Review) การหารือแนว
ทางการจัดกิจกรรมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ทอมก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ USR (University 
Social Responsibility) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล
ซึ่งเป็นผลจากการประชุม ทอมก ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไปเผยแพร่กับสื่อมวลชน ซึ่งมี
คณะกรรมการฯและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ ๒๐ คน จาก ๗  สถาบัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุ รนารี   มหาวิทยาลัยมหามกุ ฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยได้รับเงินจากค่าลงทะเบียน เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท    
(๑๗ คน* ๒,๐๐๐ บาท) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายมีเงินน าเข้าบัญชีกองกลางของ ทอมก ชื่อบัญชี กิจกรรม ทอมก ๑  
ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๐๓-๒-๘๐๗๐๑-๘  เป็นเงิน ๖,๒๙๓ บาท 

จากการประชุมและสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Social engagement : พันธกิจต่อสังคมของมหาวิทยาลัย โดย 
ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รวมทั้ง รศ.นพ.อ านาจ อยู่สุข    รองอธิการบดีฝ่าย
บริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ และ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง CMU USR ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมและมีผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ ๓๐ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๙ คน ได้รับค่าลงทะเบียน ๑๙ คน * ๒,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ภายหลังหักค่าใช้จ่าย มีเงินน าเข้าบัญชี ทอมก เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท รวมทั้ง ๒ รายการ 
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ทอมก น าเข้าบัญชีกองกลางชื่อบัญชี กิจกรรมทอมก ๑  

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๐๓-๒-๘๐๗๐๑-๘  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๑๙๓ บาท 
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ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบวาระ รายงานทางการเงิน 
 
มติที่ประชุม  ...................................................... ............................................................................... 
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
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วาระที่ ๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
ความเดิม   

รายละเอียดงาน/กิจกรรม สรุปผลการด าเนินการ 
งานเครือข่ายประชาสัมพันธร์ะดับประเทศ 
 
 

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) 
ในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2555 ได้มี
มติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร ทอมก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรม การ
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเพ่ือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลงานของ ทอมก ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ในวงกว้าง นั้น 
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ใน
ฐานะหน่วยงานที่ได้ เสนอขอความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดนี้ในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐและได้เรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านตามส าเนา
ค าสั่งทอมก ที่ 3/2556 เพื่อพัฒนางานการสร้างเครือข่ายให้เป็นเวทีของ

การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเพื่อร่วมเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลความ
คืบหน้าจากที่ประชุม ทอมก ไปสู่สาธารณชนผ่านสื่อและช่องทางของแต่
ละสถาบันและช่องทางโดยรวมของเครือข่ายฯ 
 
สร้างช่องทางการสื่อสารของ ทอมก ทาง Social network 
https://www.facebook.com/caupt 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร  ทอมก 
ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องบรรยาย 3  
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กรุงเทพมหานคร   
ช้ัน 19 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์  

 
 

http://www.wu.ac.th/th/news/2880 

https://www.facebook.com/caupt
http://www.wu.ac.th/th/news/2880
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร ทอมก ครั้งที่ 2/2556 
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องบรรยาย 3 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย            
วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   

 
http://www.wu.ac.th/th/news/3068 

การประชุมและสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร เรื่อง  “แผน
กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร” 
คณะท างานเครือข่ายประชาสมัพนัธ์และสื่อสาร
องค์กร ทอมก ประจ าป ี2556 ระหว่างวันที่       
22 - 24  สิงหาคม  2556   
ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

http://www.wu.ac.th/th/news/3560 
 
 
 
 
 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ณะกรรมการ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก 
ครั้งท่ี 3/2556 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 
เวลา 10.00-16.00 น.   

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จ.นครปฐม 

 

http://www.wu.ac.th/th/news/4049 

http://www.wu.ac.th/th/news/3068
http://www.wu.ac.th/th/news/3560
http://www.wu.ac.th/th/news/4049
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การประชุมและสมัมนา  ครั้งที่ 1/2557  
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557   
ณ  หอ้งประชุมพระยาศรีวสิารวาจา อาคาร
ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
http://www.wu.ac.th/th/news/4593 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร ทอมก คร้ังที่ 2/2557 
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา          
10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม  
 

 
 

 
 

(ยกเลิก) 

 
 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
   ............................................................................................................................. ........ 
   ....................................................................................................................... .............. 
 
 
 
 
 
 

http://www.wu.ac.th/th/news/4593


16 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ ๔.๑ การพัฒนา Website ทอมก 
 
ความเดิม   

ตามท่ี คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐  ชั้น ๕  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากในช่วง
ดังกล่าว   ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗  เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดท าการ      
จึงท าให้งดการประชุมดังกล่าว  

ประเด็นการประชมุหารือเชิงปฏบิัติการเพ่ือพัฒนา website ทอมก 

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสมัพันธ์และสื่อสารองคก์ร ทอมก  

 
ประชุมหารือเพื่อพัฒนา website ทอมก ดังนี้ 

๑. พัฒนา / แก้ไขตามมติที่ประชุมในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  

 เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ๒.   ข้อมูลทั่วไป     : ม.มหิดล / มจธ. 
            -     เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
       -     ท าเนียบผู้บริหาร ๑๔ สถาบัน / คณะกรรมการชุดตา่ง ๆ 

-     Banner แต่ละสถาบัน  
-     ฐานข้อมูล / ค้นหาบุคลากร 
-     การรับนักศึกษา การเรียนการสอน ค่าธรรมเนยีมการศึกษา  
      กิจกรรมเรื่องเด่นของแต่ละสถาบัน link web หน้าหลักของ ๑๔ สถาบัน 

๓.   การมอบหมายสถาบันผู้รับผดิชอบการ update ข้อมูลแตล่ะหวัข้อ 
- ประธาน ทอมก บอกกล่าว   :  มวล.  

      -     ข่าวเด่น / ภาพ - คลิปกจิกรรมที่น่าสนใจ   :  สจล. 
            -     รอบรั้ว ทอมก 

            *  รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งที่ปะชุมใหญ่  
               โดยท าหนังสือขอความร่วมมือไปยัง คณะกรรมการทุกฝา่ยเพื่อ Update ข้อมูล  

                 :  มวล. / และคทง.ชุดต่างๆ 
-    คลังความรู้ 

*   การแนะแนว แนวทางการประกอบอาชีพ  :   ม.พะเยา / มทส. 
     *   การประกันคุณภาพการศกึษา / เทคโนโลยีสารสนเทศ  : มจธ. 
     *   มุมประชาคมอาเซยีน / แวดวงการศึกษา    : มจพ. 

*   เรื่องเล่าเร้าพลัง  
    Social engagement พันธกิจต่อสังคมของมหาวิทยาลัย   
    กิจกรรม Healthy Workplace  
    ค าคม เกร็ดความรู้    : ผศ.ดร.ศิวฤทธ์ิ และคณุจิตตนา 
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           ในการนี้ ได้มอบหมายผู้แทนประธานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก 
ประชุมน าเรียนความคืบหน้าในการจัดท า เว็บไซต์ ทอมก  ปรากฏตาม http://mahidol.ac.th/caupt/  ทั้งนี้  
ทางคณะท างานชุดพัฒนา เว็บไซต์ ทอมก  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้ร่วมด าเนินการพัฒนาและสรุปเสนอในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ  (ทอมก) ครั้งต่อไป  
 

  อนึ่ง ในเบื้องต้นได้น าเรียนเลขาธิการที่ประชุม ทอมก (ศ.ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์) ซึ่งท่านได้มี
ข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไม่มีวรรค 
๒. ทอมก ไม่มีจุด 
๓. ถามตอบ Q&A เปลี่ยนเป็น QA 
๔. Banner link มหาวิทยาลัยสมาชิกจะเรียงตามล าดับการก่อตั้ง หรือเรียงตามตัวอักษร 

 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา  
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................. ........................................ 
   ............................................................................................................................. ........ 
   ........................................................................... .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mahidol.ac.th/caupt/


18 
 

วาระที่ ๔.๒  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก  
และคณะท างานการจัดท าและพัฒนา Website ทอมก (ขอรายชื่อจาก ๕ สถาบัน 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล           
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

 
ความเดิม  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ได้
ประสานไปยังฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุม ทอมก เพื่อยกเลิกค าสั่งชุดเดิม และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อใหม่ พร้อม
แต่งตั้งคณะท างานชุดพัฒนา Website ทอมก เป็นชุดย่อยในคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ 
จะได้เสนอประธานที่ประชุม ทอมก พิจารณาลงนาม ต่อไป 
 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา โดยขอรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอ
มก ในบางสถาบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน คณะท างานการจัดท าและพัฒนา Website ทอมก 
จาก ๕ สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นคณะท างาน 
 
 
เอกสารประกอบวาระ รายชื่อคณะกรรมการฯ  ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
มติที่ประชุม  ................................................................................. .................................................... 
   ............................................................................................................................. ........ 
   ............................................................... ...................................................................... 
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
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รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก  
 

สถาบันการศึกษา ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ ดร.กัณทิมา   ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธแ์ละองค์กรชุมชน 

นางมนัสวี  บรรลือทรัพย์  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ ผศ.ดร.ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร 

นางสาวจิตตนา  หนูณะ  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
นางสุภาณี  เพชรานันท์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ส่วนประชาสัมพันธ์ 
นายบรรพต  ใบมิเด็น  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนประชาสัมพนัธ์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

นายวรพันธ์ุ  แย้มหงษ์ปภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี  รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและการเงิน 
ผศ.ดร.แหวนทอง  บุญค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประชาสัมพันธ ์
นายเอกลักษณ์  สังข์สุวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
นางสาวอมร  เอื้อกิจ  นักประชาสมัพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝา่ยแผนและงบประมาณ 
นายสุรพงษ์  เกียรติพงสา นักประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล นางรุจิรารตัน์  บรรจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวกณิศอันน์  มโนพิโมกษ์  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
นายศรทัต  ข าด ารงเกียรติ  นักวิชาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ผศ.จรรยา  ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป 
นางสาวรุ่งนภา  ยุทดร  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวทัศนีย์  ตรีธาร ผู้อ านวยการกองกลาง 
นางสาวสุภาพร  สุขเกษม นักวิชาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.จอย  ทองกล่อมสี  ผู้อ านวยการศูนยส์ื่อสารองค์กร 
นายสุรเดช  พันธุ์ลี  หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนยส์ื่อสารองค์กร  
นางสาวศุภวรรณ  พิพิธสมบัติ  
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร 
นางขนิษฐา  จันทร์เจริญ  นักประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
หม่อมหลวงกัตติกา  เกษมสันต์ ละอองศรี  หัวหน้างานประชาสมัพนัธ์ 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

อาจารย์รวีศักดิ์    รักใหม่  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 
นายโสพล  จันทรโชติ  ผู้อ านวยการส่วนสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดฝี่ายบรหิาร 
ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
นางณัฐธิดา  ชาวน่าน  ผู้อ านวยการกองกลาง 
นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  อาจารย์ ดร.พรรณรวี  พรหมนารท ผู้ช่วยอธิการบด ี
นางสาวพรพิสุทธ์  คิดข า เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.นพดล  ศุกระกาญจน ์
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๕.๑ การจัดท าหนังสือเล่ม “การประชาสัมพนัธ์และสื่อสารองค์กร” 

 
ความเดิม  เพื่อเป็นการรวบรวม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร และเพื่อผลได้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ทอมก ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมในการ
จัดท าหนังสือ/เอกสารเล่ม “การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” 
 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา  
 
 
เอกสารประกอบวาระ - ไม่มี - 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
   .............................................................................................................................. ....... 
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วาระที่ ๕.๒  ปฏิทินการประชุม และเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาสัญจร  
คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ทอมก  
(เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘)  

 
 
ความเดิม  เพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร      
ทอมก สอดคล้องกับการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทอมก ตามมติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้จัดการประชุม ๓ เดือน/ครั้ง โดยหมุนเวียนสถาบันเจ้าภาพ  โดยจัดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และ
แล้วจัดเวทีของการพูดคุยในประเด็นห้อข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการท างาน ประสบการณ์ 
เชื่อมโยงข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือผ่านองค์ความรู้ของแต่ละสถาบัน ดังนี้  
 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘  เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ประชุมสมัมนาสัญจร ศึกษาดูงาน  

            หรือกิจกรรมสัมพันธ์  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมนัดพิเศษ ร่วมกับกิจกรรมที่จะเชิญวิทยากรพิเศษให้การ

บรรยายในประเด็นหัวข้อที่เป็นการให้ความรู้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯ และผู้สนใจทั่วไป โดยเก็บค่าลงทะเบียนเป็นรายได้เข้า ทอมก  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘   เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ประชุมสัมมนาสัญจร ศึกษาดูงาน  
            หรือกิจกรรมสัมพันธ์  ณ……………………………………………….. 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘  เดือนกันยายน ๒๕๕๘  ประชุมสัมมนาสัญจร ศึกษาดูงาน 
หรือกิจกรรมสัมพันธ์ ณ........................................................... 

 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ก าหนดสถาบันเจ้าภาพด าเนินการจัดการประชุม  
 
 
เอกสารประกอบวาระ -  ไม่มี - 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ........ 
   ............................................................................................................................. ........ 
   ................................................................................................................ ..................... 
   ........................................................... .......................................................................... 
   .............................................................................................. ....................................... 



23 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
   .....................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ........ 
 
 


