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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ผูKจัดทำโดย นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา 

 

ผูKรับรองแผนการปฏิบัติงานประจำป1     

     พระครูพิศาลสรวุฒิ ผูKอำนวยการกองส่ือสารองค=กร



 

 

       บทท่ี ๑   

บทนำ 

๑.๑ ชื่อสUวนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปXนมาโดยยUอ 

 ช่ือสUวนงาน  

  กองสือ่สารองค+กร  สำนักงานอธิการบดี 

 สถานท่ีต้ัง  

  ห5อง ๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ E-mail :  cadmcu01@gmail.com 

 ประวัติความเปXนมา 

      กองสื่อสารองค+กร เป[นส\วนงานหน่ึงที่สังกัดอยู\ในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๘/๒๕๕๖ เมื ่อวันพุธที ่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข5อ ๑.๙ จึงออกประกาศไว5

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ\งส\วนงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๖ โดยมีส\วนงานในกองสื่อสารองค+กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยว\าด5วยเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน5าที่

และความรับผิดชอบของส\วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงมีการกำหนดกลุ\ม

งานแบ\งออกเป[น ๓ กลุ\มงาน ดังน้ี:- 

 ๑.  กลุ\มงานฐานข5อมลู 

 ๒.  กลุ\มงานสื่อสิง่พิมพ+ 

 ๓.  กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

          กองสื่อสารองค=กร มีอำนาจหน5าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเข5าใจและ

ประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต\างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรอืที่

ได5รับมอบหมาย 

    ๑) กลุUมงานฐานขKอมูลสื่อสารองค=กร ปฏิบัติงานรวบรวมข5อมูลสารสนเทศของส\วน

งานต\างๆ เพื่อจัดทำเป[นระบบฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายในและภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่

เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๒) กลุUมงานสื่อสิ่งพิมพ= ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ\าน

สื่อสิ่งพิมพ+รูปแบบต\างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๓) กลุUมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ+ กิจการของ

มหาวิทยาลัย ผ\านระบบอินเตอร+เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ+สื่อใหม\และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับ

มอบหมาย 

 

     

 



 

 

๑.๒ วิสัยทัศน= คUานิยมและพันธกิจ 

 วิสัยทัศน= 

เป[นหน\วยงานสื่อสารองค+กรแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน\วยงานภายนอกอย\างมีประสิทธิภาพ 

 คUานิยม  

สื่อสารองค+กรอย\างทันเหตุการณ+ ทันสมัย ฉับไว และครอบคลุม  

     พันธกิจ 

๑) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ+และเผยแพร\ข5อมูลข\าวสาร กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย\าง

ต\อเนื่อง 

๒) สร5างเครือข\ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ+และเผยแพร\ข5อมูลขข\าวสารให5แก\บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓) พ ัฒนาศ ักยภาพของบ ุคลากรด 5านการส ื ่ อสารองค +กรอย \างม ีประส ิทธ ิภ าพ  

หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป[นมหาวิทยาลัยในกำกลับของรัฐ มีฐานะ

เป[นนิติบุคคล โดยสถานภาพและวัตถุประสงค+เพื่อให5เป[นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค+ให5

การศึกษาวิจัยส\งเสริมและให5บริการทางพระพุทธศาสนาแก\พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ+ 

รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ัง ๕ 

ด5าน คือ 

๑) ผลิตบัณฑิต 

๒) ส \งเสร ิมการศึกษาค5นคว 5าว ิจ ัยให 5ก 5าวไปส ู \ความเป[นเล ิศทางว ิชาการด5าน

พระพุทธศาสนา 

๓) ให5บริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

๔) ส\งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส\วนร\วมในประชาคมโลกด5าน

พระพุทธศาสนา 

๕) บริการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย\างมีประสิทธิภาพตาม

หลกัธรรมาภิบาล 

การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให5บรรลุพันธกิจข5างต5นได5นั้น จะต5องดีรับความ

ร\วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝyาย ทั้งบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเอง ส\วนราชการ

ต\าง ๆ ฝyายการเมือ่พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนท่ัวไปการสื่อสารองค+กร

จะช\วยให5กลุ\มบุคคลข5างต5นเกิดภาพพจน+ท่ีดี มีความเข5าใจในแนวทางดำเนินการโครงการ/เร่ือง



 

 

ต\างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก\อให5เกิดความร\วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการท่ีจะทำการดำเนิน

ต\าง ๆ ให5เป[นไปด5วยความถูกต5อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและก\อให5เกิดประโยชน+สูงสุด 

 

วัตถุประสงค= 

  ๑.  เพื่อเสริมสร5างความเข5าใจอันดีระหว\างบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา 

ส\วนราชกาต\าง ๆ ฝyายการเมือง พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\าง ๆ 

เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทุกด5านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข5อง 

  ๒. เพื ่อสร5างช\องทางการติดต\อสื ่อสารให5ม ีประสิทธิภาพระหว\างบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย กับ กลุ\มเป|าหมายในการเผยแพร\ผลงานและผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

และสภามหาลัย 

๓. เพื่อสร5างการมีส\วนร\วมในกิจกรรมต\าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

กลุUมเป̂าหมาย 

๑. บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

๒. กลุ\มเป|าหมายภายนอก พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ส\วนราชการต\าง ๆ ประชาชน

สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

ประโยชน=ที่คาดวUาจะไดKรับ 

๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ส\วนราชการต\าง ๆ สถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชนและประชาชน มีความเข5าใจและทัศนคติท่ีดีต\องานมหาวิทยาลัย 

๒. กลุ\มเป|าหมายต\าง ๆ มีช\องทางการสื่อสาร และสื่อประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัย 

๓. บุคลากร นิสิต นักศึกษา พระสงัฆาธิการ พระสงฆ+และประชาชน มีความรู5เกี่ยวกับงาน

ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป[นอย\างดี 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการดำเนินการ 

๑.การสื่อสารเพ่ือเผยแพรUขUาวสารประชาสัมพันธ=งานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

๑.๑ การเผยแพร\ข5อมูลข\าวสารให5แก\บุคลากรของมหาวิทยาลัย ท้ังส\วนกลาง วิทยาเขต 

วิทยาลัยสงฆ+ ห5องเรียน และหน\วยวิทยบริการ ทางเว็บไซต+ของมหาวิทยาลัย ทางอินทราเน็ต 

และสื่อโซเชียลเนต็เวิร+คอ่ืน ๆ  

๑.๒ การเผยแพร\การประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 (กบม.) คณะกรรมการสภาวิทยาการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย+สิน คณะกรรมการ

กำหนดนโยบายและแผนงบประมาณ คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง เพื่อเผยแพร\ผลการประชุมเฉพาะใน

ส\วนที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปควรรับรู5หรือรับทราบโดยทั่วกันโดยดำเนินการทุกครั้งที่มี

การประชุมดังกล\าว 

๑.๓ การเผยแพร\การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย เช\นการรับสมัครสอบนิสิต

นักศึกษาใหม\ การเป~ดสอนในสาขาวิชาใหม\ และเป~ดวิทยาลัยสงฆ+ 

๒. การจัดแถลงขUาวสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ เพื่อเผยแพร\ข\าวเกี ่ยวกับงานสำคัญของ

มหาวิทยาลัย หรือในส\วนท่ีมหาวิทยาลัยมีส\วนเกี่ยวข5อง เช\น การจัดงานวิสาขบูชาโลก รวมถึง

การชี้แจงข5อเท็จจริง เมื่อมหาวิทยาลัยมีข\าวทางลบ ท้ังนี้ ต5องดำเนินการอย\างรวดเร็ว ทันการณ+

ด5วย เป[นต5น 

๓. การพัฒนาชUองทางการสื่อสารตUางๆ ใหKมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 ๓.๑. ผลิตหรือให5แนวทางการผลิตและเผยแพร\ข\าวสารผ\านสื ่อสิ ่งพิมพ+ต\างๆ ของ

มหาวิทยาลัยตลอดถึงวารสารและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข5อง 

 ๓.๒. ผลิตและให5แนวทางในการผลิตและเผยแพร\ข\าวสารผ\านรายการวิทยุโทรทัศน+และ

โทรทัศน+เผยแพร\ 

 

๔. การพัฒนาผูKรับผิดชอบงานดKานสื่อสารองค=กร  

โดยกำหนดผู5รับผิดชอบงานด5านสื่อสารองค+กรของทุกหน\วยงาน กำหนดแผนงาน

ดำเนินงาน ช\องทางการสื ่อสารประจำ รวมทั ้งจ ัดฝÄกอบรมเทคทิคการสื ่อสารอย \างมี

ประสิทธิภาพให5แก\บุคลากรที่รับผิดชอบงานด5านสื่อสารองค+กร เช\น คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย

สงฆ+ ห5องเรียน หน\วยวิทยาบริการ  



 

 

 รับผิดชอบการเขียนข\าวประชาสัมพันธ+ Press Release หรือ ข\าวแจก เขียนข\าว

Update เหตุการณ+ต\างๆ หรือส\งข5อมูลให5แก\กองสื่อสารองค+กร เพื่อเป[นศูนย+กลางในการจัดทำ

รายงานประจำปâ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัย ประจำปâ และเผยแพร\ให5

ส\วนราชการต\างๆ ฝyายการเมือง พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\างๆ 

๕. การจัดกินกรรมสัมพันธ=และสื่อมวลชนสัมพันธ= กำหนดให5กองสื่อสารองค+กรมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู5และสร5างโครงข\ายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ท้ังนี้โดยจัดเวทีสื่อมวลชนพบปะกับ

ผู5บริหารของมหาวิทยาลัยเป[นระยะ 

 

๑.๓ โครงสรKางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) แผนภูมิโครงสรKางกองสื่อสารองค=กร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสรKางการบริหารงาน กองสื่อสารองค=กร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สำนักงานอธิการบดี 

กองสือ่สารองค+กร 

กลุ\มงานฐานข5อมูล กลุ\มงานส่ือสิงพิมพ+ 

อธิการบดี 

ผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร 

กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 

กลุ\มงานส่ือสิงพิมพ+ 

 

กลุ\มงานฐานข5อมูล 

 

รองอธิการบดีฝyายประชาสัมพันธ+และเผยแผ\ 

ผู5ช\วยอธิการบดีฝyาย

ประชาสมัพันธ+เผยแผ\ 

กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี



 

 

 

๑.๔ รายชื่อผูKบริหาร และบุคลากรภายในสUวนงาน 

   ๑. รายชื่อผูKบริหาร    

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหนUง 

๑ พระครูพิศาลสรวุฒ ิ  ผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร 

   ๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสื่อสารองค=กร 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหนUง 

๑. นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา 

๒. นายวรวุฒิ  ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป 

 

สรุปอัตรากำลังบุคลากร 

 แสดงจำนวนบุคลากรท้ังหมดประจำป1 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองสื่อสารองค=กร เจKาหนKาท่ี ลูกจKางชั่วคราว ผูKเชี่ยวชาญ รวม 

พระภิกษ ุ ๑ - - ๑ 

ฆราวาส ๒ - - ๒ 

รวม ๓ - - ๓ 

 

 ตารางจำนวน วุฒิการศึกษาของผูKบริหารและบุคลากร 

กองสื่อสาร

องค=กร 

วุฒิการศึกษา 
รวม 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกวUา ป.ตรี 

พระภิกษ ุ - ๑ - - ๑ 

ฆราวาส - - ๒ - ๒ 

รวม - ๑ ๒ - ๓ 

 

๑.๕. ขKอมูลพ้ืนฐานโดยยUอเก่ียวกับงบประมาณ และสถานท่ี 

      งบประมาณประจำปâ ๒๕๖๒  

๑.๖. วัตถุประสงค=ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1 

  กองสือ่สารองค+กร สำนักงานอธิการบดี ได5จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปâข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค+ ๓ ประการ ดังน้ี  

  ๑) เพื่อกำกบัการดำเนินงานให5สอดคล5องกับเป|าหมายและพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ๒) เพื่อใช5เป[นเครื่องมือในการกำกบัติดตามการบริหารงานของส\วนงาน 

  ๓) เพื่อใช5เป[นคู\มือในการดำเนินงานของเจ5าหน5าทีผู่5ปฏิบัติงานในส\วนงาน 



 

 

วิเคราะห= SWOT 

จุดเดUน จุดแข็ง 

- การเผยแพร\ข\าวสารข5อมูลต\างๆ การกระจายแพร\หลายได5อย\างรวดเร็วและถูกต5อง 

เกิดการรับรู5ข\าวารกันอย\างท่ัวถึงและเชื่อถือได5 

- บุคลากรได5รับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข5อมูลในรูปแบบต\างๆ มากย่ิงข้ึน 

- สร5างความเข5าใจอันดีระหว\างบุคลากรส\วนกลางกับส\วนงานภูมิภาค ให5เกิดการรับรู5

ร\วมกัน 

- มีการสร5างช\องทางการสื่อสารประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

- บุคลากรมีส\วนร\วมในกิจกรรมต\างๆของมหาวิทยาลัย 

จุดดKอย จุดอUอน 

- การพัฒนาบุคลากรให5เกิดความรู5ความเข5าใจของงานด5านการสื่อสารมีน5อย 

- จำนวนบุคลากรไม\เพียงพอต\อภาระงานหลักท่ีมีอยู\ 

- ขาดการประสานงานกับหน\วยงานภายนอก 

โอกาส 

- ได5รวบรวมกิจกรรมภายในที่มีส\วนงานต\างๆ ได5จัดขึ้น เพื่อเป[นข5อมูลในการอ5างอิง

และเผยแพร\แก\สาธารณะชน 

- ได5จัดทำวารสารที่รวบรวมกิจกรรมต\างๆ ที่ส\วนงานได5จัดขึ้นในรูปแบบวารสาร

อิเล็กทรอนิกส+ โดยจัดทำเป[นรายไตรมาสละ ๑ เล\ม เพื่อเผยแพร\กิจกรรมต\างๆของ

ส\วนงานและสถาบันเอาไว5 

- ได5มีการทำเว็บไซต+กองเพื่อเผยแพร\ประชาสัมพันธ+กิจกรรมต\างๆ ของมหาวิทยาลัย 

และของส\วนงาน รวมทั้งรวบรวมสารสนเทศต\างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื ่อความ

สะดวกและสืบค5นง\าย 

อุปสรรค 

- การจัดสรรบุคลากรกับภาระงานให5สอดคล5องกันกับภาระงานท่ีทำ 

- การจัดสรรงบประมาณรายจ\ายส\วนงานไม\สอดคล5องกับแผนปฏิบัติงานประจำ



 

 

แผนที&ยุทธศาสตร ์Strategy Map กองสื&อสารองคก์ร 

วสิยัทศัน์ : เป$นหน'วยงานสื่อสารองค2กรแก'บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน'วยงานภายนอกอย'างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

คณุภาพการให้บริการ 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบติัการ               

 

 

 

การพฒันาองคก์ร 

 

 

 

สื-อสิ-งพมิพแ์ละสื-ออเิลก็ทรอนิกส์

ประชาสมัพนัธ์ที-ทนัสมยัและมคุีณภาพ 

บุคลากรดา้นสื-อสารองค์กรมศีกัยภาพเป็นที-ยอมรบัทั Eงภายในและภายนอก 
 

บุคลากรมทีกัษะในการสื-อสารเป็นที-ยอมรบัทั Eงภายในและภายนอก

องคก์ร 

บุคลากรมหาวทิยาลยัและบุคคลภายนอก

ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้งและทั -วถงึ 

 

สื-อสิ-งพมิพแ์ละสื-ออเิลก็ทรอนิกส์

ประชาสมัพนัธ์ที-ทนัสมยัและมคุีณภาพ 

เครอืข่ายสื-อสารองคก์รครอบคลุมทั Eงภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสิยัทศัน์ Vision 

เป$นหน'วยงานสื่อสารองค2กรแก'บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน'วยงานภายนอกอย'างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี- ๑ พฒันาบุคลากร

บุคลากรใหม้ศีกัยภาพและเป็นมอื

อาชพีดา้นการบรกิารวชิาการดา้น

พระพุทธศาสนาระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิ

 ยุทธศาสตรท์ี- ๒ 

พัฒนารูปแบบการให้บริการด้าน

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า สน า ร ะดับ ช า ติ แ ล ะ

นานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี- ๔ สรา้งเครอืข่ายและ

พฒันาความร่วมมอืในบรกิารวชิาการ

ดา้นพระพุทธศาสนาระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี- ๓ 

พัฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู่ ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ

นานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี- ๕ 

บู รณาการการจัดการ เรียนรู้ด้าน

พระพุทธศาสนากบัการเรยีนการสอน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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ยุทธศาสตรท์ี- ๑ 

ผลติสื-อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสาร กจิรรมของ

มหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื-อง 

 

 
ยุทธศาสตรท์ี- ๒ 

ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ส นั บ นุ น ก า ร

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ก่ บุ ค ล า ก ร

มหาวทิยาลยั 

ยุทธศาสตรท์ี- ๓ พฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการสื-อสารองคก์รอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

จดัทําสื-อโซเชยีลมเีดยีร์กลางของ

มหาวทิยาลยั 

โครงการ 

กําหนดอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 

โครงการ 

วพิากย์แผนยุทธศาสตร์และแผนสื-อสารอค์ร 

โครงการ 

ศกึษาดูงานสื-อสารองค์กรนอกสถานที- 
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ยุทธศาสตร ์กองสื-อสารองคก์ร  

 



 

 

แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กองสื&อสารองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตรที์& ๑ ผลิตสื&อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื&อง 

เป้าประสงค ์ ๑.บุคลากรมหาวทิยาลยัและบุคลากรภายนอกไดร้บัขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกต้องและทั -วถงึ 

          ๒.มสีื-อสิ-งพมิพส์ื-ออเิลก็ทรอนิกสป์ระชาสมัพนัธ์ที-ทนัสมยั 

ที& ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี]วดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี- ๑ ผลติสื-อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กจิรรมของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื-อง 

๑. ผลติสื-อประชาสมัพนัธ์

และ เผยแพร่ข้อมู ล

ข่าวสาร กิจรรมของ

มหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื-อง 

๑.บุคลากร

มหาวทิยาลยัและ

บุคลากรภายนอกไดร้บั

ขอ้มูลข่าวสารอย่าง

ถูกต้องและทั -วถงึ 

 

 

 

๑.ระดบัความพงึ

พอใจของผูร้บั

ข่าวสาร 

 

 

 

 

๑. ความพงึ

พอใจไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 

๘๐  

 

 

 

๑.ผลติสื-อ

ประชาสมัพนัธ์

ทนัสมยัแก่

บุคลากร

มหาวทิยาลยั

และ

บุคคลภายนอก 

 

- โครงการวพิากษ์

แผนยุทธศาสตรก์าร

ประชาสมัพนัธ์และ

การพฒันาการสื-อสาร

ภายในองคก์ร 

 

 

๑.พระครูพศิาลสรวุฒ ิ

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท  

๒.สื-อสิ-งพมิพส์ื-อ

อเิลก็ทรอนิกส์

ประชาสมัพนัธ์ที-

ทนัสมยั 

๒. จํานวนสื-อ

สิ-งพมิพแ์ละสื-อ

อเิลก็ทรอนิกสท์ี-

ทนัสมยัและมี

คุณภาพ 

๒.จํานวนสื-อ

สิ-งพมิพไ์ม่ตํ-า

กว่า  ๔ เล่ม

ต่อปี และ

เผยแพรส่ื-อ

เลก็ทรอนิกสม์ี

ไม่น้อยกว่า ๒ 

ช่องทาง 

๒. สง่เสรมิ

สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยทีี-

ทนัสมยัเพื-อการ

ประชาสมัพนัธ์

และเผยแผ ่

- โครงการจดัทําสื-อ

โซเชยีลมเีดยีรก์ลาง 

- มหาจฬุาสาร 

- เวบ็ไซต์ 

- ไดอารี- 

- ปฏทินิ 

๑.นายวรวุฒ ิศรสีลดั 

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

 

 

 



 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที์& ๒ สร้างเครือข่ายสนับนุนการประชาสมัพนัธ์แก่บุคลากรมหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค ์ ๑.เครอืข่ายสื-อสารองคก์รครอบคลุมทั Eงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

             ๒.มนีวตักรรมและเทคโนโยลทีี-ทนัสมยั 

ที& ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี]วดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี- ๒ สรา้งเครอืข่ายสนับนุนการประชาสมัพนัธ์แก่บุคลากรมหาวทิยาลยั 

๒ สรา้งเครอืข่าย

สนับสนุนการ

ประชาสมัพนัธ์แก่และ

เผยแพร่แก่บุคลากร

มหาวทิยาลยัและ

หน่วยงานภายนอก 

๑.เครอืข่ายสื-อสารองค์กร

ครอบคลุมทั Eงภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

๑. จํานวน

เครอืข่ายที-

ครอบคลุมทั Eง

ภายในและ

ภายนอก

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

๑. จํานวน

เครอืข่ายที-เขา้

ร่วมกบัสื-อสาร

องคก์ร

มากกว่ารอ้ย

ละ ๘๐ ของ

ส่วนงาน

ทั Eงหมด 

๑.พฒันา

เครอืข่าย

สนับสนุน

เผยแพร่แก่

บุคลากร

มหาวทิยาลยั

และหน่วยงาน

ภายนอกอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๑. โครงการ 

กําหนดอตัลกัษณ์ 

เอกลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

๑.นายวรวุฒ ิศรสีลดั 

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

๒.มนีวตักรรมและเทคโน

โยลทีี-ทนัสมยั 

 

๒. ระดบัความพงึ

พอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร

นวตักรรมและเทค

โนโยลทีี-นํามาใช ้

๓.จํานวน

นวตักรรมหรอื

เทคโนโลยทีี-

นํามาใช ้

๒. ระดบัความ

พงึพอใจไม่

น้อยกว่ารอ้ย

ละ ๘๐ 

 

๓. มจํีานวน

นวตักรรมหรอื

เทคโนโลยี

มากกว่า ๑  

 

๒.สนับสนุนให้

บุคลากรสรา้ง

นวตักรรมและ

เทคโนโลยเีพื-อ

ใชใ้นการสื-อสาร

องคก์ร 

 

๑จดัทําระบบสารสนเทศ

เพื-อการจดัสนิใจของ

ผูบ้รหิาร 

๑.นายวรวุฒ ิศรสีลดั 

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

 



 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที์& ๓ พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการสื&อสารองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ ๑.บุคลากรดา้นการสื-อสารองคก์รมศีกัยภาพเป็นที-ยอมรบัทั Eงส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

              ๒.บุคลากรมทีกัษะในการสื-อสารเป็นที-ยอมรบัทั Eงส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

ที& ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี]วดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี- ๓ พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการสื-อสารองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

๓ พฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการ

สื-อสารองคก์รอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๑.บุคลากรดา้นการ

สื-อสารองคก์รมศีกัยภาพ

เป็นที-ยอมรบัทั Eง

ส่วนกลางและส่วน

ภูมภิาค 

๑ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

บุคลากรที-สามารถ

สื- อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

บุ ค ล า ก ร มี

ความสามารถ

ในการสื-อสาร

มากกว่าร้อย

ละ ๘๐ 

๑ .ส่ ง เสริมและ

พัฒนาบุคลากร

ใ ห้ ค ว า ม

เชี-ยวชาญด้าน

ก า ร สื- อ ส า ร

องคก์ร 

 

๑.โครงการศกึษาดู

งานนอกสถานที-

สื-อสารองคก์ร  

๑.พระครูพศิาลสรวุฒ ิ

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

๒.บุคลากรมทีกัษะใน

การสื-อสารเป็นที-ยอมรบั

ทั Eงส่วนกลางและส่วน

ภูมภิาค 

 

๒. ร้อยละบุคลากร

มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร

สื- อ ส า ร เ ป็ น ที-

ยอมรับทั Eงภายใน

และภายนอก  

บุ ค ล า ก ร มี

ทักษะในการ

สื- อสาร เป็นที-

ย อ ม รั บ ทั E ง

ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภ า ย น อ ก 

มากกว่าร้อย

ละ ๘๐ 

๒.ส่ ง เสริมและ

พัฒนาบุคลากร

ใหม้ทีกัษะในการ

สื- อ ส า รอ ย่ า งมี

ประสทิธภิาพ 

 

 



 

 

ปฏิทินแผนการปฏิบติัการ 

โครงการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกองสื&อสารองคก์ร  

 

 โครงการ  
ระยะเวลาดาํเนินการ  งบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้รบัผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในงบ นอกงบ  

ไตรมาสที& ๑ ไตรมาสที& ๒ ไตรมาสที& ๓ ไตรมาสที& ๔  มหา 

วิทยาลยั 

งบส่วน

งาน 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

๑. โครงการกําหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ฉบับ

ปรับปรุ งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั  

 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๑.พระครูพศิาลสรวุฒิ 

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

๒. โ ค ร ง ก า ร วิ พ า ก ษ์ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร

ประชาสัมพันธ์และการพัฒนาการสื-อสารภายใน

องค์กร 

 ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ๑.นายวรวุฒ ิศรีสลดั 

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

๓. โครงการจัดทําสื-อโซเชียลมีเดียกลางของ

มหาวทิยาลยั 

  ๔๐,๐๐๐ 

 

 ๑.นายวรวุฒ ิศรีสลดั 

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

๔. ศกึษาดูงานนอกสถานที-เกี-ยวกบัสื-อสารองค์กร      

 

     ๒๐,๐๐๐  ๑.นายวรวุฒ ิศรีสลดั 

๒.นางสาวนภสัสร  

กลัปนาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เป$าหมายตัวชี้วัด 

ยุทธศศาสตร6 เป$าประสงค6 ตัวช้ีวัดระดับเป$าประสงค6 กลยุทธ6 โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปF พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที์& ๑ ผลิตสื&อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจรรมของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื&อง 

เป้าประสงค ์    ๑.บุคลากรมหาวทิยาลยัและบุคลากรภายนอกไดร้บัขอ้มูลข่าวสารอย่างถกูต้องและทั -วถงึ 

                 ๒.สื-อสิ-งพมิพส์ื-ออเิลก็ทรอนิกสป์ระชาสมัพนัธท์ี-ทนัสมยั 

 

ตวัชีEวดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑.บุคลากรมหาวทิยาลยัและบุคลากรภายนอกไดร้บัขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกต้องและ

ทั -วถงึ 

๒.สื-อสิ-งพมิพส์ื-ออเิลก็ทรอนิกสป์ระชาสมัพนัธ์ที-ทนัสมยั 

จํานวน/รอ้ยละ - ๑.ความพงึพอใจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐  

๒.จํานวนสื-อสิ-งพมิพไ์ม่ตํ-ากว่า  ๔ เล่มต่อ 

    และเผยแพร่บนสื-อออนไลน์ไมน่้อยกว่า ๑ ช่องทาง 

กลยุทธ์/ผูร้บัผดิชอบ 

กลยุทธ์ ผูร้บัผดิชอบ 

๑.ผลติสื-อประชาสมัพนัธ์ทนัสมยัแก่บุคลากรมหาวทิยาลยัและบุคคลภายนอก 

๒. สง่เสรมิสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยทีี-ทนัสมยัเพื-อการประชาสมัพนัธ์และเผยแผ ่

๑.พระครูพศิาลสรวุฒ ิ

๒.นางสาวนภสัสร  กลัปนาท 

 

 

 

 



 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที์& ๒ สร้างเครือข่ายสนับนุนการประชาสมัพนัธ์แก่บุคลากรมหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค ์ ๑.เครอืข่ายสื-อสารองคก์รครอบคลุมทั Eงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

           ๒.มนีวตักรรมและเทคโนโยลทีี-ทนัสมยั 

 

ตวัชีEวดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. จํานวนเครอืข่ายที-ครอบคลุมทั Eงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

๒. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารนวตักรรมและเทคโนโยลทีี-นํามาใช ้

๓. จํานวนนวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีี-นํามาใช ้

จํานวน/รอ้ยละ ๑. จํานวนเครอืข่ายที-เขา้ร่วมกบัสื-อสารองคก์ร

มากกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของส่วนงานทั Eงหมด 

๒. ระดบัความพงึพอใจการรบัสารจากช่องทางสื-อ

ออนไลน์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

๓. จํานวนนวตักรรมหรอืเทคโนโลยมีากกว่า ๑ 

ช่องทาง 

 

กลยุทธ์/ผูร้บัผดิชอบ 

กลยุทธ์ ผูร้บัผดิชอบ 

๑.พฒันาเครอืข่ายสนับสนุนเผยแพร่แก่บุคลากรมหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอกอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๒.สนับสนุนใหบุ้คลากรสรา้งนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื-อใชใ้นการสื-อสารองคก์ร 

 

๑.นายวรวุฒ ิศรสีลดั 

๒.นางสาวนภัสสร  กลัปนาท 

 

 

 



 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที์& ๓ พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการสื&อสารองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ ๑.บุคลากรดา้นการสื-อสารองคก์รมศีกัยภาพเป็นที-ยอมรบัทั Eงส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

             ๒.บุคลากรมทีกัษะในการสื-อสารเป็นที-ยอมรบัทั Eงส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

 

ตวัชีEวดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑.รอ้ยละของบุคลากรที-สามารถสื-อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๒. รอ้ยละบุคลากรมทีกัษะในการสื-อสารเป็นที-ยอมรบัทั Eงภายในและภายนอก  

จํานวน/รอ้ยละ ๑.ความพึงพอใจของการเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุ

มากกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

๒.ผลประเมินหลังการอบรมพัฒนาบุคลากรของ

ผู้บริหารมีทักษะในการสื-อสารเป็นที-ยอมรับทั Eง

ภายในและภายนอก มากกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

 

กลยุทธ์/ผูร้บัผดิชอบ 

กลยุทธ์ ผูร้บัผดิชอบ 

๑.ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรใหค้วามเชี-ยวชาญดา้นการสื-อสารองคก์ร 

๒.ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะในการสื-อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

๑.นายวรวุฒ ิศรสีลดั 

๒.นางสาวนภัสสร  กลัปนาท 

 

 

 



 

 

 

บทที่ ๒ 

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจำปFงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กองสื่อสารองค6กร สำนักงานอธิการบดี 

ที่ ชื่อโครงการ ผลผลิ

ต 

ลักษณะโครงการ ผลการดำเนินการ เป$าหมาย 

Ö 

งบประมาณ ผูSรับผิดช

อบ 

หมาย

เหต ุ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

จำนวน

โครงการ 

จำนวนผูS

เขSา  

รVวม 

จำนวน

ครั้งท่ีจัด 

ผูSเขSารVวมมี

ความรูSความ

เขSาใจ

เพ่ิมข้ึน 

ความพึง

พอใจของ

ผูSรับบริการ 

งาน

โครงการ

แลSวเสร็จ

ตามเวลา

ท่ีกำหนด 

กำหนดวัดดำเนินการ 

(โครงการ) (คน) (ครั้ง) (รSอยละ) (รSอยละ) (รSอยละ) เริ่มตSน สิ้นสุด บรร

ลุ 

ไม'

บรรลุ 

๑ โ ค ร ง ก า ร ก ำ ห นดอ ั ต ล ั กษณ2  

เอกลักษณ2 มหาวิทยาลัย  
  โครงการจบใน

ปFงบประมาณ 

แผน  ๑ ๘๐       ๑ ๘๐ ๘๐  ๘๐ ๑ต.ค.๖๑ ๓๐ก.ย.๖๒ Ö  ๑๕๐,๐๐๐ 

 

กลุVมงาน

ฐานขSอมูล 

 

ผล  ๑  ๘๐  ๑  ๘๐ ๘๐  ๘๐ 

๒ โครงการวิพากษ2แผนยุทธศาสตร2

ก า รประชาส ั มพ ั นธ 2 แ ละการ

พัฒนาการสื่อสารภายในองค2กร 

  โครงการจบใน

ปFงบประมาณ 

แผน ๑ ๒๐  ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ต.ค.๖๑ ๓๐ก.ย.๖๒ Ö -  -  กลุVมงาน

ฐานขSอมูล 

 

ผล  ๑ ๒๐   ๑  ๘๐ ๘๐  ๘๐ 

๓ โครงการจัดทำสื ่อโซเชียลมีเดีย

กลางของมหาวิทยาลัยประจำปQ 

  โครงการจบใน

ปFงบประมาณ 

แผน ๑ ๔๐   ๑  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ต.ค.๖๑ ๓๐ก.ย.๖๒ Ö  ๔๐,๐๐๐ กลุVมงาน

นวตักรรม

และ

เทคโนโลย ี

 

ผล ๑  ๔๐    ๑  ๘๐ ๘๐  ๘๐ 

๔ ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี ่ยวกับ

สื่อสารองค2กร 

  โครงการจบใน

ปFงบประมาณ 

แผน 
 

 ๑  ๕๐   ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ต.ค.๖๑ ๓๐ก.ย.๖๒ 

 

Ö ๒๐,๐๐๐ กลุVมงาน

ฐานขSอมูล 

การ

เปล่ียน

แปลง

ของ

แผน 

ผล  -  -  -  -  - - 

๘๐,๐๐๐ 



 

 

บทท่ี ๓ 

กลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจำป7และการติดตามประเมินผล 

กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามผลประเมนิแผนและผลการดำเนินงาน เป6นกิจกรรม

ที่สำคัญที่มุ?งรวบรวมวิเคราะหBขDอมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ เสนอใหDผูDรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรม

โครงการเป6นระยะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงไดDกำหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการประจำปPและติดตาม

การประเมินผลนำมาปรับปรุงแกDไขในปPต?อไปทั้งนี้เพื ่อใหDมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือ

ปรับเปลี่ยนเปTาหมายของกิจกรรมใหDมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ันกองสื่อสารองคBกร จำเป6นตDองสรุปโครงการ

กิจกรรมต?างๆ จัดทำรายงานประจำปPเสนอต?อมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเปTาหมายหมายของส?วน

งานในปPต?อไป 

๓.๑ การจัดการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำป7 

๓.๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

 ๑) จัดทำแผนเสนอต?อผูDบริหารกองสื่อสาอรงคBกรเพื่อที่จะดำเนินการในปPงบประมาณถัดไปเสนอ

ต?อกองแผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ 

 ๒) จัดทำแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื ่อเป6นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/

แผนปฏิบัติการประจำปP 

 ๓) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปPโดยใหD ผูDบริหาร เจDาหนDาที่ ทุกรูป/คน เขDาร?วม

ประชุมเพื่อระดมแนวความคิด เพื่อใหDไดDแผนปฏิบัติการประจำปPที่มีประสิทธิภาพและนำมาปฏิบัติตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

๓.๑.๒ การปรับแผนปฏิบัติการประจำป7 

 การดำเนินการขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปP จะ

เปลี่ยนแปลงไดDในกรณีที่มีความจำเป6นตDองปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปPใหD

ดำเนินการดังน้ี 

 ๑) การเสนอขอเปลีย่นโครงการ/กจิกรรม โดยการขอยกเลิกโครงการที่ไดDบรรจไุวDในแผนปฏิบัติการ

ประจำปPเดิมของส?วนงาน ทั้งในกรณีที่มีโครงการ/กิจกรรมใหม?มาทดแทน และในกรณีที่เปลี่ยนแปลง

กิจกรรมใหม? จะตDองนำเสนอต?อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปP เสนอต?อผูDบริหารกองสื่อสาร

องคBกร หรือ คณะกรรมการ ผูDบริหารมีมติเห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของกองสื่อสารองคBกรใหD

ความเห็นชอบ 

  

๓.๒ การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 ๓.๒.๑ การบริหารแผน 

 ๑) การจัดองคBความรูDเกี่ยวกับการจัดทำแผน/แผนปฏิบัติการ 

 ๒) รวบรวมจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 



 

 

 ๓) วิเคราะหBแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

๔) แต?งต้ังคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปPของกองสื่อสารองคBกร 

 

๓.๒.๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

๑) ส?วนงานแต?งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนส?วนงาน /แผนปฏิบัติการประจำปP เพื่อทำ

หนDาที ่กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานแต?ละโครงการที ่ไดDบรรจุไวDในแผนปฏิบัติการ

ประจำปP โดยคณะกรรมการจะตDองรายงานผลการดำเนินงานและป_ญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ตามแผนใหDคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนของกองสื่อสารองคBกร หรือ คณะกรรมการที่มี

คำสั ่งแต?งตั ้งทราบ โดยใชDแบบฟอรBมของการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปPงบประมาณ 

๒) การดำเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะตDองจัดเก็บเป6นเอกสาร

สรุปผลการดำเนินงานตามของแต?ละโครงการเก็บไวDเป6นหลักฐาน เพื ่อประกอบการติดตาม 

ตรวจสอบ หรือใชDเป6นขDอมูลอDางอิงในการวางแผนต?อไป 

๓) เมื่อสิ้นปPงบประมาณ ส?วนงานต?างๆ ที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปP จะตDองสรุปผล

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปPและผลงานอื ่นที ่กำหนดนอกแผน จัดทำรายงาน

ประจำปPของส?วนงานพรDอมจัดส?งใหDกองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำเป6นรายงานประจำปPเสนอต?อ

มหาวิทยาลัยและจัดพิมพBเผยแพร?ต?อสาธารชนใหDทราบต?อไป 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการกำหนดอัตลักษณG เอกลักษณG ของมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุงจาก พรบ.๒๕๔๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกำหนดอัตลักษณG เอกลักษณG ของมหาวิทยาลยั ฉบับปรับปรุงจาก พรบ.

๒๕๔๐ 

๒. ชื่อหนQวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  รหัสโครงการ  

๓. ผูTรับผิดชอบโครงการ  กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG 

ยุทธศาสตรBที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบูรณาการ 

๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการกำหนดอัตลักษณB เอกลักษณB ของมหาวิทยาลัย 

ตาม พรบ.๒๕๔๐ และในยุคป_จจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีจึงควรมีการปรับปรุงอัตลักษณB เอกลักษณB

ใหDมีความชัดเจนและปรับปรุงใหDเป6นป_จจุบันมากข้ึน 

 ดังน้ัน กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี จงึไดDจัดทำโครงการกำหนดอัตลักษณB เอกลักษณB ของ 

มหาวิทยาลัย ฉบบัปรับปรงุจาก พรบ.๒๕๔๐ เพื่อใชDเป6นแนวทางในการดำเนินงานกิจการงานของ

มหาวิทยาลัยเป6นไปไดDอย?างเรียบรDอย 

๖. วัตถุประสงคG 

  ๑. กำหนดแนวทางอัตลักษณB เอกลักษณBเกี่ยวกับ สี สัญลักษณB ตัวอักษรของมหาวิทยาลัย ระบุใหD

ชัดเจนและมีความทันสมัน 

  ๒. กำหนดสัญลักษณBใหDมีความชัดเจนในการใชD 

  ๓. กำหนดโคDดสีของสีประจำมหาวิทยาลัย 

  ๔. กำหนดตัวหนังสือประจำมหาวิทยาลัย 

๗. ลักษณะกิจกรรม 

 เป6นกจิกรรมสัมมนากำหนดอัตลักษณB เอกลักษณBฉบบัปรับปรุงร?วมกันใหDเป6นป_จจบุัน 

 ๘. เปา̂หมายผลผลิต 

 ๘.๑ เปา̂หมายเชิงคณุภาพ 

 ผูDบริหาร คณาจารยB และเจDาหนDาที่เขDาใจในการใชDสี สญัลกัษณB และเอกลกัษณB อัตลักษณBของ

มหาวิทยาลัยเป6นอย?างดี  

๘.๒ เปา̂หมายเชิงปริมาณ 

 ๑. มีผูDเขDาร?วมโครงการจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียนและหน?วยวิทยบรกิาร 

จำนวน ๘๐ รูป/คน 

 ๒. มีรายงานประจำปP ๒๕๖๒  

 

 



 

 

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต? ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐   บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -        บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐   บาท 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดับที่ 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ต.ค. 

๖๑ 

พ.ย. 

๖๑ 

ธ.ค. 

๖๑ 

ม.ค. 

๖๒ 

ก.พ. 

๖๒ 

มี.ค. 

๖๒ 

เม.ย. 

๖๒ 

พ.ค. 

๖๒ 

มิ.ย. 

๖๒ 

ก.ค. 

๖๒ 

ส.ค. 

๖๒ 

ก.ย.

๖๒ 

๑. ขออนุมัติโครงการ  
 

          

๒. แต?งตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการ             

๔. ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน             

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 

มีผูDเขDาร?วมโครงการจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียนและหน?วยวิทยบริการ จำนวน 

๘๐ รูป/คน 

 ๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome) 

 ๑. มีผูDเขDาร?วมโครงการจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียนและหน?วยวิทยบรกิาร 

จำนวน ๘๐ รูป/คน 

 ๒. มีรายงานประจำปP ๒๕๖๒  

๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ท่ีผQานมา 

 ไดDมีการปรับปรงุการดำเนินการจัดทำโครงการใหDใชDงบประมาณที่เหมาะสม ระยะเวลาทีเ่หมาะสม

แก?กิจกรรมและจบการจัดโครงการส?งผลสรุปส?งผูDบริหารเพือ่รายงานผล 

 ๑๓. ประโยชนGท่ีคาดวQาจะไดTรับ 

๑. มีคู?มือในใชDงานสัญลักษณB สี ที่เป6นอัตลักษณB เอกลักษณBของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



 

 

โครงการวิพากษGแผนยุทธศาสตรGการประชาสัมพันธGGและการพัฒนาการสื่อสารภายในองคGGกร

 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการวิพากษGแผนยุทธศาสตรGการประชาสมัพันธGGและการพัฒนาการสื่อสารภายใน

องคGGกร 

๒. ชื่อหนQวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  รหัสโครงการ  

๓. ผูTรับผิดชอบโครงการ  กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG 

ยุทธศาสตรBที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบรูณาการ 

๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน 

งบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณถือว?าเป6นเรื่องทีม่ีความจำเป6นสำหรบัการบรหิาร

จัดการองคBกรใหDมปีระสิทธิภาพเป6นอย?างมากเพราะว?าส?วนหน่ึงทีท่ำใหDองคBกรเกิดการพัฒนาหรอืประสบ

ความสำเรจ็ องคBประกอบที่สำคัญเป6นอย?างมากก็คือ เรื่องงบประมาณ และแผนการใชDจ?ายงบประมาณ จะ

เป6นตัวขับเคลื่อนองคBกรไปสู?ความสำเรจ็ 

ดังน้ัน กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี ในฐานะผูDรับจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชD

จ?ายประจำปP จึงไดDจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปP เพื่อเป6นกรอบในการบริหารและใชD

จ?ายงบประมาณต?อไป 

๖. วัตถุประสงคG 

  ๑. เพื่อจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปP 

  ๒. เพื่อใชDเป6นเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหารงานของผูDบริหารมหาวิทยาลัย  

  ๓. เพื่อใชDเป6นคู?มือในการปฏิบัติงานของเจDาหนDาที่ผูDปฏิบัติงานทุกระดับ 

  

๗. ลักษณะกิจกรรม 

 เป6นกจิกรรมการจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปP 

 ๘. เปา̂หมายผลผลิต 

 ๘.๑ เปา̂หมายเชิงคณุภาพ 

 การเบิกจ?ายเงินและงบประมาณและการดำเนินการตรวจสอบมีความรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 

๘.๒ เปา̂หมายเชิงปริมาณ 

 ๑. มีแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปPงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 2. มีผูDเขDาร?วมโครงการจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB จำนวน ๘๐รูป/คน  

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต? ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 



 

 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน  ๘๐,๐๐๐   บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -      บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน  ๘๐,๐๐๐      บาท 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดับที่ 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ต.ค. 

๖๑ 

พ.ย. 

๖๑ 

ธ.ค. 

๖๑ 

ม.ค. 

๖๒ 

ก.พ. 

๖๒ 

มี.ค. 

๖๒ 

เม.ย. 

๖๒ 

พ.ค. 

๖๒ 

มิ.ย. 

๖๒ 

ก.ค. 

๖๒ 

ส.ค. 

๖๒ 

ก.ย.

๖๒ 

๑. ขออนุมัติโครงการ  
 

          

๒. แต?งตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการ             

๔. ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน             

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 

 มีบุคลากรเขDาร?วมโครงการ ไม?นDอยกว?า ๖๐ รูป/คน 

 ๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome) 

 ๑. มีแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณประจำปP ๒๕๖๑ 

๒. ผูDบรหิาร คณาจารยB เจDาหนDาที่ ทั้งส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB มีคู?มือในการบริหาร

งบประมาณ 

๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ท่ีผQานมา 

 ไดDมีการปรับปรงุการดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณประจำปP

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหDเป6นไปตามยุทธศาสตรB ตัวช้ีวัด และกลยุทธBในการพฒันามหาวิทยาลัยเพื่อใหD

เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

๑๓. ประโยชนGท่ีคาดวQาจะไดTรับ 

 ๑. มีการพฒันาระบบการบรหิารจัดการงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยอย?างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

๒. มีเครื่องมือในการกำกบัติดตามการบริหารงานของผูDบรหิารมหาวิทยาลัย 

๓. มีคู?มือในการปฏิบัติงานเรื่องแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณของเจDาหนDาทีผู่D

ปฏิบัติ 

 

 



 

 

โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลัย 

 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลยั 

๒. ชื่อหนQวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  รหัสโครงการ  

๓. ผูTรับผิดชอบโครงการ  กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG 

ยุทธศาสตรBที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบูรณาการ 

๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆBแห?งคณะสงฆBไทย มีพันธกิจหลัก  

๔ประการ คือ ๑.ผลิตบัณฑิต ๒.วิจัยและพัฒนา ๓.ส?งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก?สังคม  

๔.ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อใหDการขับเคลื่อนโครงการและงานของมหาวิทยาลัยใหDเป6นไปตาม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและบรรลุวัตถุประสงคBตามที่ต้ังเปTาหมายไวD 

 ดDวยป_จจุบันเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียรBไดDรับความนิยมและเป6นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถ

เขDาถึงกลุ?มเปTาหมายไดDง?าย จึงจัดเป6นที่จะตDองมีสือ่กล?งเพื่อส?งสารถึงกลุ?มเปTาหมายไดDอย?างเต็มประสทิธิภาพ 

ดังน้ันกองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี จึงไดDจัดโรงการสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลัย 

๖. วัตถุประสงคG 

  ๑. เพื่อเพิ่มเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถที่เขDาถึงกลุ?มเปTามายไดDอย?างมีประสิทธิภาพ  

  ๒. เพื่อใชDเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริการงานของผูDบริหารมหาวิทยาลัย 

  ๓. เพื่อสรDางความเขDมแข็งใหDกบังานสื่อสารประชาสมัพันธBภายในและภายนอกองคBกร  

๗. ลักษณะกิจกรรม 

 เป6นการจัดต้ังงบประมาณเพือ่ใชDจ?ายในส?วนค?าใช?จ?ายที่ตDองเสียใหDกบับริษํททีจ่ัดทำสื่อโซเชีนล

มีเดียรBเพื่อสรDางสื่อกลางป6นของมหาวิทยาลัย 

๘. เป^าหมายผลผลิต 

 ๘.๑ เปา̂หมายเชิงคณุภาพ 

 มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประชาสมัพันธBที่มปีระสิทธิภาพสูงสดุ ทันสมัย และเขDาถึงกลุ?มเปTาหมายทั้ง

ภายในและภายนอกไดDง?าย 

๘.๒ เปา̂หมายเชิงปริมาณ 

๑. มีช?องทางกลางประชาสัมพันธBของมหาวิทยาลัยมากกว?าสามช?องทางเป6นทางการและผูDเขDาร?วม

ใชDจำนวนมาก ทั้งจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียนและหน?วยวิทยบรกิาร  

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต?   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 

 



 

 

ง๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน  ๔๐,๐๐๐      บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -        บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน  ๔๐,๐๐๐      บาท 

 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดับที่ 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ต.ค. 

๖๐ 

พ.ย. 

๖๐ 

ธ.ค. 

๖๐ 

ม.ค. 

๖๑ 

ก.พ. 

๖๑ 

มี.ค. 

๖๑ 

เม.ย. 

๖๑ 

พ.ค. 

๖๑ 

มิ.ย. 

๖๑ 

ก.ค. 

๖๑ 

ส.ค. 

๖๑ 

ก.ย.

๖๑ 

๑. ขออนุมัติโครงการ  
 

          

๒. แต?งตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการ             

๔. ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน             

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 

 มผีูDใชDงานสือ่ประชาสัมพันธBทางการสือ่ของมหาวิทยาลัย 

 ๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome) 

 ๑. มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประขาสมัพันธBที่มปีระสิทธิภาพสงู ทันสมัย และเขDาถึงกลุ?มเปTามหายทัง้

ภายในและภายนอกไดDง?าย 

๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ท่ีผQานมา 

 ไม?ม ี

๑๓. ประโยชนGท่ีคาดวQาจะไดTรับ 

 ๑. มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประชาสมัพันธBที่มปีระสิทธิภาพสูง  

๒. มีช?องทางสื่อสารหลักกับบุคลากรทัง้ส?วนกลางและวิทยาเขต 

๓. มีช?องทางการต่ิดต?อสื่อสารกบับุคคนภายนอกทีส่นใจขDอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับการสือ่สารองคGกรมหาวิทยาลัย 

 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับการสื่อสารองคGกรมหาวิทยาลัย 

๒. ชื่อหนQวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  รหัสโครงการ  

๓. ผูTรับผิดชอบโครงการ  กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยทุธศาสตรG 

ยุทธศาสตรBที ่๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบูรณาการ 

๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน 

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้ังสื่อสารองคBกรข้ึนมาและยังขาดประสบการณBจึง

จำเป6นตDองศึกษาดูงานจากหน?วยงานภายนอกที่มลีักษณะงานคลDายกันเพือ่เพิม่พูนประสิทธิภาพของการ

ทำงานใหDตรงกบัลกัษณะงานที่ไดDรบัมอบหมาย 

 ดังน้ัน กองสือ่สารองคBกร สำนักงานอธิการบดี โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีเ่กี่ยวกับการสื่อสาร

องคBกรของมหาวิทยาลัย 

๖. วัตถุประสงคG 

  ๑. เพื่อกำหนดการแนวทางใหDชัดเจน 

  ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓. เพื่อศึกษาการทำงานจากหน?วยงานภายนอกเพื่อมารปรับปรุงกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยดDาน

สื่อสารองคBกร  

๗. ลักษณะกิจกรรม 

 เป6นการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานใหDชัดเจนในดDานสื่อสาร 

๘. เป^าหมายผลผลิต 

 ๘.๑ เปา̂หมายเชิงคณุภาพ 

 ผูDบริหาร คณาจารยB และเจDาหนDาที่ในการมีอัตลักษณB เป6นอย?างดี 

๘.๒ เปา̂หมายเชิงปริมาณ 

๑. ผูDเขDาร?วมโครงการส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียน และหน?วยวิทยบริการ จำนวน 

๖๐ รูป/คน 

 ๒. มีรายงานประปP ๒๕๖๒  

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต?   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน  ๒๐,๐๐๐        บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -        บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน   ๒๐,๐๐๐      บาท 



 

 

 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดับที่ 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ต.ค. 

๖๐ 

พ.ย. 

๖๐ 

ธ.ค. 

๖๐ 

ม.ค. 

๖๑ 

ก.พ. 

๖๑ 

มี.ค. 

๖๑ 

เม.ย. 

๖๑ 

พ.ค. 

๖๑ 

มิ.ย. 

๖๑ 

ก.ค. 

๖๑ 

ส.ค. 

๖๑ 

ก.ย.

๖๑ 

๑. ขออนุมัติโครงการ  
 

          

๒. แต?งตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการ             

๔. ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน             

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 

 มีผูDบริหาร คณาจารยB เจDาหนDาที่ และผูDที่เกี่ยวขDองเขDาร?วมโครงการ ไม?นDอยกว?า ๖๐ รูป/คน 

 ๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome) 

 ๑. มีการเรียนรูDงานดDานสือ่สารองคBกรจากหน?วยงานภายนอกเพือ่นำมาปรบัปรุงสื่อสารองคBกร

ภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ท่ีผQานมา 

 ไม?ม ี

๑๓. ประโยชนGท่ีคาดวQาจะไดTรับ 

 ๑. มกีารเรียนรูDงานดDานสือ่สารองคBกรจากหน?วยงานภายนอกเพื่อนำมาปรบัปรุงสื่อสารองคBกร

ภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 


