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บทนำ 

๑.๑ ชื่อส@วนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปHนมาโดยย@อ 

 ชื่อส@วนงาน  

  กองสือ่สารองค+กร  สำนักงานอธิการบดี 

 สถานท่ีต้ัง  

  ห5อง ๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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

 ประวัติความเปHนมา 

      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 อำนาจหน5าที่และ

ความรับผิดชอบของส\วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงมีการกำหนดกลุ\มงานแบ\ง

ออกเป[น ๓ กลุ\มงาน ดังน้ี:- 

 ๑.  กลุ\มงานฐานข5อมลู 

 ๒.  กลุ\มงานสื่อสิง่พิมพ+ 

 ๓.  กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

          กองสื ่อสารองค:กร มีอำนาจหน5าที ่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื ่อสารทำความเข5าใจและ

ประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต\างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับ

มอบหมาย 

    ๑) กลุ@มงานฐานขPอมูลสื่อสารองค:กร ปฏิบัติงานรวบรวมข5อมูลสารสนเทศของส\วนงาน

ต\างๆ เพื่อจัดทำเป[นระบบฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายในและภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5อง

หรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๒) กลุ@มงานสื่อสิ่งพิมพ: ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ\านสื่อ

สิ่งพิมพ+รูปแบบต\างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๓) กลุ@มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ+ กิจการของ

มหาวิทยาลัย ผ\านระบบอินเตอร+เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ+สื่อใหม\และปฏิบัติงานอื ่นที่เกี ่ยวข5องหรือที่ได5รับ

มอบหมาย 

 

 

 

 



๑.๓ โครงสรPางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) แผนภูมิโครงสรPางกองสื่อสารองค:กร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสรPางการบริหารงาน กองสื่อสารองค:กร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สํานักงานอธิการบดี 

กองสื;อสารองคก์ร 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล กลุ่มงานสื;อสิงพิมพ ์

อธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการกองสื;อสารองค์กร 

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

กลุ่มงานสื;อสิงพิมพ ์
 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล 
 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเผยแผ่ 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์

เผยแผ ่

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 



วัตถุประสงค: 

๑. เพื่อการจัดการข5อมูลสารสนเทศกิจกรรมภายในให5มีประสิทธิภาพเหมาะสมต\อผู5ใช5บริการ 

๒. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการอย\างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย+ให5มีความรู5ความสามรถทางด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เปYาหมายผลผลิต 

๑. เปYาหมายเชิงคณุภาพ 

ปรับปรงุและพัฒนาระบบบริหารจัดการ พร5อมทัง้ข5อมลูและสารสนเทศ ทีม่ีอยู\เพือ่รวบรวมและ

จัดเกบ็ให5เป[นหมวดหมู\เพื่อการสืบค5นทีง่\าย 

๒. เปYาหมายเชิงปริมาณ 

ปรับปรงุพฒันาระบบบรหิารจัดการข5อมูลสารสนเทศกจิกรรมภายในของมหาวิทยาลัยได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ 

กลุ@มเปYาหมาย 

 กลุ@มเปYาหมาย  

- ผู5บริหาร คณาจารย+ เจ5าหน5าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง

ส\วนกลางและส\วนภูมิภาค และ นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอกที่สนใจ ทั่วประเทศ และ

หน\วยงานที่เกี่ยวข5อง  

วิเคราห: SWOT ของสื่อสารองค:กร 

S (Strength) 

• มจร มีเครื ่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ช\องทางในการสื่อสารองค+กรที่มี

ประสิทธิภาพและหลากหลาย 

• มจร มีศักยภาพในการสื่อสารภาษานานาชาติ โดยมีหน\วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

• มจร มีเครือข\ายผู5รับผิดชอบด5านการสื่อสารองค+กรท่ีกระจายและครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 

W (Weakness)  

• บุคลากรที่รับผิดชอบสื่อสารองค+กรยังมีสมรรถนะไม\เพียงพอในการรองรับบทบาทหน5าท่ี

ตามยุทธศาสตร+ในอนาคตของมหาวิทยาลัยท่ีต5องสื่อสารอย\างทันเวลาและทันสมัย 

• ขาดทิศทางโครงสร5างผู5รับผิดชอบในการให5เนื้อหา (Content) การประชาสัมพันธ+เพื่อ

สื่อสารองค+กรภายในมหาวิทยาลัย 



• ขาดฐานข5อมูลท่ีเป[นระบบท่ีจะส\งเสริมให5บุคลากรได5เรียนรู5และถึงข5อมูลอันเป[นประโยชน+

ในการสื่อสารภายในด5วยตนเอง (Self Study) อีกท้ังยังไม\จูงใจให5กลุ\มเป}าหมายเรียนรู5 

• บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการสื่อสารมีสมรรถนะด5านการสื่อสารภาษานานาชาติไม\เพียงพอ 

ในการปฏิบัติงานรองรับภาพลักษณ+ในระดับนานาชาติของ มจร และขาดช\องทางการ

เรียนรู5ผ\านระบบออนไลน+ 

O (opportunities)  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในป~จจุบันส\งเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารองค+

ความรู5ขององค+กรในยุคป~จจุบัน 

T (Threats) 

• กลยุทธ+ในการผลักดันประสิทธิภาพของสื่อสารองค+กรต้ังแต\นโยบายถึงปฏิบัติการยังไม\เป[น

รูปธรรมเท\าท่ีควร รวมท้ังบุคลากรขาดความตระหนักในการรับรู5ข\าวสารเท\าท่ีควร 

ยุทธศาสตร:การพัฒนา 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นเพื่อใช5ในการพัฒนาและดำเนินการด5านเทคโนโลยี

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร+ การ

พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยสู \ยุค MCU ๔.๐ โดยมีกรอบและสาระการ

ดำเนินงานสอดคล5องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร+ การดำเนินงานด5านเทคโนโลยีดิจิทัลของ

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี วิสัยทัศน+ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร+ และเป}าประสงค+ ดังนี ้

 

วิสัยทัศน:   

 หน\วยงานเผยแพร\ข5อมูลข5อมูลสารเทศกิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัยโดยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

 พ ัฒนาและใช5เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการจัดการข5อม ูลสารเทศกิจกรรมภายในของ

มหาวิทยาลัยโดยใช5เว็บไซต+กองสื ่อสารองค+กรและเว็บไซต+ของมหาวิทยาลัยเป[นช\องทางการ

สื่อสารท่ีถูกต5องเชื่อถือได5และทันสมัย 

 

 



ยุทธศาสตร: 

 ๑.พัฒนาสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยได5อย\างมปีระสทิธิภาพ 

 ๒.บูรณาการข5อมลูและสารสนเทศให5ตอบสนองความต5องการใช5งานของผู5ใช5บริการทั้งภายในและ

ภายนอก 

 ๓.พฒันาบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล5อมให5มีความรู5ความสามารถในการใช5เทคโนโลยีอย\างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร+ที่ ๑ 

พัฒนาสารสนเทศกจิกรรม

ภายในมหาวิทยาลัยได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร+ที่ ๒ 

บูรณาการข5อมูลและ

สารสนเทศให5ตอบสนองความ

ต5องการใช5งานของผู5ใช5บริการ

ทั้งภายในและภายนอก 

ยุทธศาสตร+ที่ ๓  

พัฒนาจัดการข5อมลูสารสนเทศ

กิจกรรมภายในอย\างเป[นระบพฒันา

บุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล5อมให5มี

ความรู5ความสามารถในการใช5

เทคโนโลยีอย\างมีประสทิธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร ์ 
 



 

แผนพัฒนาสารสนเทศกิจกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

วิสัยทัศนF หน$วยงานเผยแพร$ข/อมูลข/อมูลสารเทศกิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัยโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

พันธกจิ พัฒนาและใช/เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข/อมูลสารเทศกจิกรรมภายในของมหาวิทยาลัยโดยใช/เว็บไซตLกองสือ่สารองคLกรและเว็บไซตLของมหาวิทยาลัยเปNน

ช$องทางการสือ่สารที่ถูกต/องเช่ือถือได/และทันสมัย 

ยุทธศาสตรF ๑.พัฒนาสารสนเทศกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยได/อย$างมีประสิทธิภาพ 

๒.บูรณาการข/อมูลและสารสนเทศให/ตอบสนองความต/องการใช/

งานของผู/ใช/บริการท้ังภายในและภายนอก 

๓.พัฒนาบุคลากรของสื่อสารองคLกรให/มีความรู/

ความสามารถในการใช/เทคโนโลยีอย$างมี

ประสิทธิภาพ 

เปJาประสงคF ๑.๑ มีฐานข/อมูลที่มีประสิทธิภาพและ 

ตอบสนองความต/องการของผู/รับบริการ 

 ทั้งภายในและภายนอก 

๒.๑ มีระบบฐานข/อมูลท่ีเชื่อมโยง

เครือข$ายท้ังภายในและภายนอก

ในลักษณะ online 

๒.๒มีระบบสารสนเทศใน

การเผยแพร$ข/อมูลและ

ประชาสัมพันธL 

๓.๑ บุคลากรมหาวิทยาลยัมีความรู/และทักษะ

ด/านเทคโนโลยดีิจิทัล 

ตัวช้ีวดั ๑.๑ มีข/อมูลสารสนเทศกิจกรรมภายใน

เพ่ิมขึ้นป_ละ๒เร่ืองหรือปรับปรุงข/อมูลเก$า

อัพเดทใหม$ 

 

๒.๑ ความพร/อมใช/งานของ

ฐานข/อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยง

เครือข$ายท้ังภายในและภายนอก

ในลักษณะ online 

๒.๒ ความพึงพอใจของผู/เข/า

ชมเว็บไซตLข/อมูลสารสนเทศ 

 

๓.๑ ความพึงพอใจของกลุ$มเป`าหมายท่ีเข/าร$วม

กิจกรรมพัฒนาความรู/ ความสามารถ ในการ

ประยุกตLใช/สารสนเทศอย$างเหมาะสม 

 

กลยุทธF ๑.๑. จัดทำระบบฐานข/อมูลสารสนเทศ

กิจกรรมภายในและรวบรวมข/อมูลจากของทุก

ส$วนงานมาสังเคราะหL วิเคราะหLเพื่อให/เปNน

สารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย 

 
 

 

๒.๑ พัฒนาระบบฐานข/อมูล

สารสนเทศในการให/บริการใน

เครือข$ายร$วมกันท้ังภายในและ

ภายนอกได/ อย$างมีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย 

๒.๒ พัฒนาเว็บไซตLของกอง

สื่อสารองคLกร เพ่ือให/การ

บริการข/อมูล ข$าวสาร และ

การประชาสัมพันธL 

  

๓.๑. จัดอบรมบุคลากรเก่ียวกับการใช/โปรแกรม

คอมพิวเตอรLเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

 

 



 

ตัวชี้วัดและคPาเปJาหมาย ระดับตัวชี้วัดและเปJาประสงคF แผนพัฒนาสารสนเทศกิจกรรมภายใน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรFท่ี ๑ พัฒนาสารสนเทศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลยัได/อย$างมีประสิทธิภาพ 

เปJาประสงคF ตัวชี้วัด หนPวยนับ คPาเปJาหมายตัวชี้วัด ๕ ปT กลยุทธF ผูVรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.พัฒนาสารสนเทศ

กิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยได/อย$างมี

ประสิทธิภาพ 

๑.๑ มีข/อมูลสารสนเทศกิจกรรมภายใน

เพ่ิมขึ้นป_ละ๒เร่ืองหรือปรับปรุงข/อมูลเก$า

อัพเดทใหม$ 

 

 

จำนวน

ขVอมูล 

  ๒   ๔   ๖   ๘  ๑๐ ๑.๑. จัดทำระบบฐานข/อมูล

สารสนเทศกิจกรรมภายในและ

รวบรวมข/อมูลจากของทุกส$วน

งานมาสังเคราะหL วิเคราะหL

เพื่อให/เปNนสารสนเทศกลางของ

มหาวิทยาลัย 

กลุ$มงานฐานข/อมลู

และกลุ$มงาน

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตรFท่ี ๒ บูรณาการข/อมูลและสารสนเทศให/ตอบสนองความต/องการใช/งานของผู/ใช/บริการท้ังภายในและภายนอก 

เปJาประสงคF ตัวชี้วัด หนPวย

นับ 

คPาเปJาหมายตัวชี้วัด ๕ ปT กลยุทธF ผูVรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.๑ มีระบบฐานข/อมูลที่

เช่ือมโยงเครือข$ายทั้งภายใน

และภายนอกในลักษณะ 

online 

๒.๑ ความพึงพอใจของผู/ใช/สารสนเทศ

กิจกรรมภายใน 

ระดับ 

คะแนน 

๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๒.๑พัฒนาระบบฐานข/อมูล

สารสนเทศในการให/บริการใน

เครือข$ายร$วมกันทั้งภายในและ

ภายนอกได/ อย$างมีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย 

กลุ$มงานฐานข/อมูล

และกลุ$มงาน

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

๒.๒มีระบบสารสนเทศใน

การเผยแพร$ข/อมูลและ

ประชาสัมพันธL 

๒.๒ ร/อยละของผู/ใช/งานเว็บไซตLที่ดาวนLโหลด

ข/อมูลสารสนเทศไม$น/อยกว$า ๕๐ 

 

ระดับ 

คะแนน 

 ๕๐  ๖๐   ๗๐   ๘๐   ๙๐ ๒.๒ พัฒนาเว็บไซตLของกอง

ส่ือสารองคLกร เพื่อให/การบริการ

ข/อมูล ข$าวสาร และการ

ประชาสัมพันธL 

 

กลุ$มงานฐานข/อมูล

และกลุ$มงาน

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี



 

ยุทธศาสตรFท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรของสื่อสารองคLกรให/มีความรู/ความสามารถในการใช/เทคโนโลยีอย$างมีประสิทธิภาพ 

เปJาประสงคF ตัวชี้วัด หนPวย

นับ 

คPาเปJาหมายตัวชี้วัด ๕ ปT กลยุทธF ผูVรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.๑ บุคลากรมหาวิทยาลยั

มีความรู/และทักษะด/าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

๓.๑ ความพึงพอใจของกลุ$มเป`าหมายท่ีเข/า

ร$วมกิจกรรมพัฒนาความรู/ ความสามารถ 

ในการประยุกตLใช/สารสนเทศอย$าง

เหมาะสม 

 

ระดับ 

คะแนน 

๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๓.๑. จัดอบรมบุคลากร

เก่ียวกับการใช/โปรแกรม

คอมพิวเตอรLเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

 

 

กลุ$มงานฐานข/อมลู

และกลุ$มงาน

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

 

 

 



 


