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บทนำ 

๑.๑ ชื่อส>วนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปFนมาโดยย>อ 

 ชื่อส>วนงาน  

  กองสือ่สารองค+กร  สำนักงานอธิการบดี 

 สถานท่ีต้ัง  

  ห5อง ๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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

 ประวัติความเปFนมา 

      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>มงานฐานขOอมูลสื่อสารองค/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 

 

     



๑.๒ วิสัยทัศน/ ค>านิยมและพันธกิจ 

 วิสัยทัศน/ 

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

 ค>านิยม  

สื่อสารองค+กรอย\างทันเหตุการณ+ ทันสมัย ฉับไว และครอบคลุม  

     พันธกิจ 

๑) ผลิตสื่อประชาสมัพันธ+และเผยแพร\ข5อมลูข\าวสาร กจิกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย\างต\อเน่ือง 

๒) สร5างเครือข\ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ+และเผยแพร\ข5อมลูขข\าวสารให5แก\บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด5านการสื่อสารองค+กรอย\างมีประสิทธิภาพ  

หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป[นมหาวิทยาลัยในกำกลับของรัฐ มีฐานะเป[นนิติบคุคล 

โดยสถานภาพและวัตถุประสงค+เพื่อให5เป[นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค+ให5การศึกษาวิจัยส\งเสริมและ

ให5บริการทางพระพุทธศาสนาแก\พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ+ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

ดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด5าน คือ 

๑) ผลิตบัณฑิต 

๒) ส\งเสริมการศึกษาค5นคว5าวิจัยให5ก5าวไปสู\ความเป[นเลิศทางวิชาการด5านพระพุทธศาสนา 

๓) ให5บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

๔) ส \งเสร ิมการศ ึกษาผสมผสานทางว ัฒนธรรมและการมีส \วนร \วมในประชาคมโลกด5าน

พระพุทธศาสนา 

๕) บริการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย\างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ

บาล 

การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให5บรรลุพันธกิจข5างต5นได5นั้น จะต5องดีรับความร\วมมือและการ

สนับสนุนจากหลายฝyาย ทั้งบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเอง ส\วนราชการต\าง ๆ ฝyายการเมื่อพระสังฆาธิ

การ พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนทั่วไปการสื่อสารองค+กรจะช\วยให5กลุ\มบุคคลข5างต5นเกิดภาพพจน+ที่ดี มี

ความเข5าใจในแนวทางดำเนินการโครงการ/เรื่องต\างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก\อให5เกิดความร\วมมือกับ

มหาวิทยาลัย ในการที่จะทำการดำเนินต\าง ๆ  ให5เป[นไปด5วยความถูกต5อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและก\อให5เกดิ

ประโยชน+สูงสุด 

 

 

 



วัตถุประสงค/ 

  ๑.  เพื่อเสริมสร5างความเข5าใจอันดีระหว\างบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ส\วนราชกาต\าง 

ๆ ฝyายการเมือง พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทุกด5าน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง 

  ๒. เพื ่อสร5างช\องทางการติดต\อสื่อสารให5มีประสิทธิภาพระหว\างบุคลากรของมหาวิทยาลัย กับ 

กลุ\มเป|าหมายในการเผยแพร\ผลงานและผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและสภามหาลัย 

๓. เพื่อสร5างการมีส\วนร\วมในกิจกรรมต\าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

กลุ>มเปWาหมาย 

๑. บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

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

และสื่อมวลชน 

ประโยชน/ท่ีคาดว>าจะไดOรับ 

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

ประชาชน มีความเข5าใจและทัศนคติที่ดีต\องานมหาวิทยาลัย 

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

๓. บุคลากร นิส ิต นักศึกษา พระสังฆาธิการ พระสงฆ+และประชาชน มีความร ู 5 เกี ่ยวกับงานของ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป[นอย\างดี 

การพัฒนาผูOรับผิดชอบงานดOานสื่อสารองค/กร  

โดยกำหนดผู5รับผิดชอบงานด5านสื่อสารองค+กรของทุกหน\วยงาน กำหนดแผนงานดำเนินงาน ช\อง

ทางการสื่อสารประจำ รวมทั้งจัดฝ}กอบรมเทคทิคการสื่อสารอย\างมีประสิทธิภาพให5แก\บุคลากรที่รับผิดชอบ

งานด5านสื่อสารองค+กร เช\น คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ+ ห5องเรียน หน\วยวิทยาบริการ  

 รับผิดชอบการเขียนข\าวประชาสัมพันธ+ Press Release หรือ ข\าวแจก เขียนข\าวUpdate เหตุการณ+

ต\างๆ หรือส\งข5อมูลให5แก\กองสื่อสารองค+กร เพื่อเป[นศูนย+กลางในการจัดทำรายงานประจำปÜ เพื่อรวบรวมผล

การดำเนินการงานของมหาวิทยาลัย ประจำปÜ และเผยแพร\ให5ส\วนราชการต\างๆ ฝyายการเมือง พระสังฆาธิการ 

พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\างๆ 

การจัดกินกรรมสัมพันธ/และสื่อมวลชนสัมพันธ/ กำหนดให5กองสื่อสารองค+กรมีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู5และ

สร5างโครงข\ายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งน้ีโดยจัดเวทีสื่อมวลชนพบปะกับผู5บริหารของมหาวิทยาลัยเป[นระยะ 

 

 

 



๑.๓ โครงสรOางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) แผนภูมิโครงสรOางกองสื่อสารองค/กร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสรOางการบริหารงาน กองสื่อสารองค/กร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล  

ยุทธธศาสตร+กองสื่อสารองค+กร ได5กำหนด หนดกลยุทธ+พัฒนาเว็บไซต+ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยและพัฒนาเว็บไซต+กองสื ่อสารองค+กร ซึ ่งสอดคล5องกับยุทธศาสตร+ของสำนักส\งเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดยมีรองอธิการบดีฝyายประชาสัมพันธ+เป[นผู5กำกับดูแล และมอบอำนาจให5

ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร+ เป|าประสงค+ กลยุทธ+ ในแต\ละข5อที่ระบุไว5ในแผนอีกด5วย  

ภายใต5การมีส\วนร\วม และยุทธศาสตร+4 ปÜ ของสำนักส\งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสสังคม ใน

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร\ข\าวสารการบริการวิชาการ การทำนุบำรุง เผยแพร\กิจกรรม

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สํานักงานอธิการบดี 

กองสื;อสารองคก์ร 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล กลุ่มงานสื;อสิงพิมพ ์

อธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการกองสื;อสารองค์กร 

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

กลุ่มงานสื;อสิงพิมพ ์
 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล 
 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเผยแผ่ 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์

เผยแผ ่

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 



ต\างๆ ของมหาวิทยาลัย อันเป[นประโยชน+ต\อมหาวิทยาลัยเอง และเพื่อให5เอื้อต\อการดำเนินการให5เป[นไปด5วย

ความสะดวกและเรียบร5อย  

กองสื่อสารองค+กร กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงได5จัดทำแผนพัฒนาเว็บไซต+ของกองสื่อสาร

องค+กร และพัฒนาเว็บไซต+มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด5านการลงข\าวกิจกรรม ปฏิทิน

กิจกรรม คลังภาพ โดยช่ือเว็บไซต+ของกองสื่อสารองค+กรคือ Pr.mcu.ac.th และเว็บไซต+ของมหาวิทยาลัยได5แก\ 

mcu.ac.th เพื่อใช5เป[นการเผยแพร\ข5อมูลข\าวสาร กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ+ ให5กับ

บุคลากรภายในและภายนอก รวมไปถึงหน\วยงานที่เกี่ยวข5องนำไปใช5ประโยชน+ในเผยแผ\ธรรมะและเผยแพร\

ข5อมูลต\างๆ  

หลังจากมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู5ที่ใช5เว็บไซต+ของกองสื่อสารองค+กรและเว็บไซต+ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงรกณราชวิทยาลัย พบว\ามีข5อเสนอแนะมากมาย จึงได5จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง

เว็บไซต+ pr.mcu.ac.th และ mcu.ac.th ในด5านการลงข\าวกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม คลังภาพเพื่อให5สอดคล5อง

กับความต5องการของผู5ใช5งานจริง และมีหลากหลายประเด็น ได5แก\ควร การออกแบบหน5าเว็บหน5าแรกใหม\ทั้ง

สองเว็บไซต+ ให5สวย สะดุดตา และใช5งานได5ง\าย รวมทุกเมนูไว5ในหน5าแรก ปรับปรุงตัวอักษรให5ใหญ\ขึ้น และ

ด5านเน้ือหาควรจัดหมวดหมู\ให5ชัดเจน และทำให5ข5อมูลทันสมัยอยู\เป[นประจำ และเพื่อให5เว็บไซต+ตอบสนองผู5

ใช5ได5เป[นอย\างมีประสิทธิภาพ สะดวดและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค/ 

๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต+  mcu.ac.th 

๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต+ pr.mcu.ac.th 

๓. ปรับปรุงเว็บไซต+  mcu.ac.th สามารถตอบสนองต\อการใช5บริการของผใูช5บริการได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

๔. ปรับปรุงเว็บไซต+ pr.mcu.ac.th สามารถตอบสนองต\อการใช5บริการของผใูช5บริการได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

๕. ข5อมูลในเว็บไซต+ ถูกต5องและครบถ5วนและเป[นปäจจุบันอยู\เสมอ 

 

ขอบเขตภาระงาน  

๑. พฒันาเว็บไซต+เพื่อการประชาสมัพันธ+ เผยแพร\ข\าวสาร กจิกรรมต\าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

๒. ประชาสมัพันธ+เผยแพร\ข\าวสาร กิจกรรมต\างๆ ของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซต+และเครือข\าย

อินเทอร+เน็ต  

๓. ออกแบบกราฟฟåกงานประชาสัมพันธ+เพือ่สร5างเสริมภาพลักษณ+มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

 



เปWาหมายผลผลิต 

๑. เปWาหมายเชิงคณุภาพ 

ปรับปรงุและพัฒนาระบบบริหารจัดการ พร5อมทัง้ข5อมลูและสารสนเทศ ทีม่ีอยู\บนเว็บไซต+ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. เปWาหมายเชิงปริมาณ 

ปรับปรงุพฒันาระบบบรหิารจัดการข5อมูลข\าวสารเว็บไซต+มหาวิทยาลัย  

ปรับปรงุพฒันาระบบบรหิารจัดการข5อมูลข\าวสารเว็บไซต+กองสื่อสารองค+กร 

 

กลุ>มเปWาหมาย 

 กลุ>มเปWาหมาย  

- 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)  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปäจจุบันส\งเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารองค+

ความรู5ขององค+กรในยุคปäจจุบัน 

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\ข5อมูลข\าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

มีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 

 พัฒนาและใช5เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข5อมูลข\าวสารของมหาวิทยาลัยโดยใช5เว็บไซต+

กองสื่อสารองค+กรและเว็บไซต+ของมหาวิทยาลัยเป[นช\องทางการสื่อสารที่ถูกต5องเชื่อถือได5และ

ทันสมัย 

 

 



ยุทธศาสตร/ 

 ๑.พัฒนาเว็บไซต+ให5เข5าถึงง\าย ค5นหาข5อมูลได5รวดเร็ว ถูกต5อง ทันสมัย 

 ๒.พัฒนารูปแบบความสวยงามให5มีความทันสมัย 

 ๓.พัฒนาบุคลากรให5พร5อมเข5าสู\ยุคดิจิทัล 

๔ ส\งเสริมให5บุคลากรในมหาวิทยาลัยใช5เว็บไซต+มหาวิทยาลัยกลางเป[นช\องทางการ

เผยแพร\ข5อมูลของส\วนงาน 

 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร+ที่ ๑ 

พัฒนาเว็บไซต+ให5เข5าถึงง\าย ค5นหา

ข5อมูลได5รวดเร็ว ถูกต5อง ทันสมัย 
 

ยุทธศาสตร+ที่ ๒ 

พัฒนารปูแบบความสวยงาม 

ให5มีความทันสมัย 

ยุทธศาสตร+ที่ ๓  

พัฒนาจัดการข5อมลูสารสนเทศกจิกรรม

ภายในอย\างเป[นระบบ 
 
 

ยุทธศาสตร ์ 
 

ยุทธศาสตร+ที่ ๔ ส\งเสริมให5บคุลากรใน

มหาวิทยาลัยใช5เว็บไซต+มหาวิทยาลยักลาง

เป[นช\องทางการเผยแพร\ข5อมูลของส\วนงาน 
 



แผนพัฒนาเว็บไซต/  กองส่ือสารองค/กรและเว็บไซต/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน/ เผยแพร(ข*อมูลข(าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีมาใช*ให*เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

พันธกจิ พัฒนาและใช*เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข*อมูลข(าวสารของมหาวิทยาลัยโดยใช*เว็บไซตMกองสื่อสารองคMกรและเว็บไซตMของมหาวิทยาลยัเปOนช(องทางการสื่อสารท่ีถูกต*อง และ

ทันสมัย 

ยุทธศาสตร/ ๑.พัฒนาเว็บไซตMให*เข*าถงึง(าย ค*นหาข*อมูลได*

รวดเร็ว ถูกต*อง ทันสมัย 

๒.พัฒนารูปแบบความ

สวยงาม 

ของเว็บไซตMให*มีความ

ทันสมัย 

๓.พัฒนาบุคลากรให*มีความสามเข*าสู(ยุค

ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรMท่ี ๔ ส(งเสริมให*บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยใช*เว็บไซตMมหาวิทยาลยักลาง

เปOนช(องทางการเผยแพร(ข*อมูลของส(วนงาน 

เปQาประสงค/ ๑.๑ พัฒนาเว็บไซตMเพ่ือการบริหารจัดการ

อย(างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ สื่อเว็บไซตMเปOนสื่อท่ี

ทันสมัย  

๓.๑ บุคลากรมหาวิทยาลยัมีความรู*และ

ทักษะด*านเทคโนโลยีดิจิทัล 

๔.๑ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช*เว็บไซตM

กลางของมหาวิทยาลัยเปOนศูนยMกลางของ

การประชาสัมพันธMข(าวสารของหน(วยงาน 

ตัวช้ีวดั ๑.๑.๑ ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู*บริหาร 

คณาจารยM

เจ*าหน*าท่ี นิสิต

และผู*ใช*งาน

เว็บไซตM 

๑.๑.๒ ระดับความพึง

พอใจของผู*บริหาร 

คณาจารยMเจ*าหน*าท่ี 

นิสิตและผู*ใช*งาน

เว็บไซตM 

๒.๑ ร*อยละความพึง

พอใจรูปแบบของเว็บไซตM

กองสื่อสารองคMกรและ

เว็บไซตMมหาวิทยาลัย 

๓.๑.๑ ระดับ

ความสำเร็จของการ

พัฒนามาตรฐาน

ทักษะด*าน

เทคโนโลย ี

ดิจิทัล 

๓.๑.๒ ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู*บริหารท่ีมีต(อ

ความรู*และทักษะ

ด*านเทคโนโลยี

ดิจิทัลของบุคลากร

ในสังกัด 

๔.๑.๑ ร*อยละความพึงพอใจของหน(วยงาน

ท่ีใช*บริการเว็บไซตMกลางของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ/ ๑.๑.๑ พัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ตลอดเวลา 

ปรับปรุงให*เน้ือหา

ทันสมัย  

๑.๑.๒ พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให*มีการจัดหมวดหมู( 

และสืบค*นได* เข*าถงึง(าย 

๒.๑.๑พัฒนารูปแบบ

เว็บไซตMให*มีความ

ทันสมัย ใช*งานง(าย 

๓.๑.๑ พัฒนา

มาตรฐานทักษะด*าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

๓.๑.๒ ส(งเสริมให*

บุคลากรเพ่ิมความรู*

ความสามารถด*าน

เทคโนโลยีอย(าง

ต(อเน่ือง 

๔.๑.๑ ให*อำนาจและให*พ้ืนท่ีการลงข(าว

กิจกรรมของหน(วยงานต(างๆโดยมีผู*ดแูลเปOน

ผู*กรองข*อมูลก(อนเผยแพร( 



 

ตัวชี้วัดและคUาเปQาหมาย ระดับตัวชี้วัดและเปQาประสงค/ 

แผนพัฒนาเว็บไซต/  กองสื่อสารองค/กรและเว็บไซต/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร/ท่ี ๑ พัฒนาเว็บไซต/ใหXเขXาถึงงUาย คXนหาขXอมูลไดXรวดเร็ว ถูกตXอง ทันสมัย 

เปQาประสงค/ ตัวชี้วัด หนUวย

นับ 

คUาเปQาหมายตัวชี้วัด ๕ ป] กลยุทธ/ ผูXรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.๑ พัฒนาเว็บไซตMเพื่อ

การบริหารจัดการอย(างมี

ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ ระดับความพงึพอใจของผู*บริหาร 

คณาจารยMเจ*าหน*าที่ นิสิตและผู*ใช*งาน

เว็บไซตM 

ระดับ 

คะแนน 

๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๑.๑.๑ พฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลอดเวลา ปรับปรงุให*

เน้ือหาทันสมัย 

กลุ(มงานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

๑.๑.๒ ระดับความพงึพอใจของผู*บริหาร 

คณาจารยMเจ*าหน*าที่ นิสิตและผู*ใช*งาน

เว็บไซตM 

ระดับ 

คะแนน 

๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๑.๑.๒ พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให*มี

การจัดหมวดหมู( และ

สืบค*นได* เข*าถึงง(าย 

กลุ(มงานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตร/ท่ี ๒ พัฒนารูปแบบความสวยงามของเว็บไซต/ใหXมีความทันสมยั 

เปQาประสงค/ ตัวชี้วัด หนUวย

นับ 

คUาเปQาหมายตัวชี้วัด ๕ ป] กลยุทธ/ ผูXรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.๑ สื่อเว็บไซตMเปOนสื่อที่

ทันสมัย 

๒.๑.๑ ระดับความพงึพอใจรปูแบบของ

เว็บไซตMกองสื่อสารองคMกรและเว็บไซตM

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 

คะแนน 

๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๒.๑.๑พัฒนารูปแบบ

เว็บไซตMให*มีความทันสมัย 

ใช*งานง(าย 

กลุ(มงานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

 



 

ยุทธศาสตร/ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรให*มีความสามเข*าสู(ยคุดจิิทัล 

เปQาประสงค/ ตัวชี้วัด หนUวย

นับ 

คUาเปQาหมายตัวชี้วัด ๕ ป] กลยุทธ/ ผูXรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.๑ บุคลากรมหาวิทยาลยั

มีความรู*และทักษะด*าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนา

มาตรฐานทักษะด*านเทคโนโลย ี

ดิจิทัล 

ระดับ 

คะแนน 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๓.๑.๑ พัฒนามาตรฐาน

ทักษะด*านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ(มงานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

๓.๑.๒ ระดับความพึงพอใจของผู*บริหารท่ีมี

ต(อความรู*และทักษะด*านเทคโนโลยดีิจิทัล

ของบคุลากรในสังกัด 

ระดับ 

คะแนน 

๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๓.๑.๒ ส(งเสริมให*บุคลากร

เพ่ิมความรู*ความสามารถด*าน

เทคโนโลยีอย(างต(อเน่ือง 

กลุ(มงานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตร/ที่ ๔ สUงเสริมใหXบุคลากรในมหาวิทยาลัยใชXเว็บไซต/มหาวิทยาลัยกลางเป_นชUองทางการเผยแพรUขXอมูลของสUวนงาน 

เปQาประสงค/ ตัวชี้วัด หนUวย

นับ 

คUาเปQาหมายตัวชี้วัด ๕ ป] กลยุทธ/ ผูXรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔.๑ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใช*เว็บไซตM

กลางของมหาวิทยาลัยเปOน

ศูนยMกลางของการ

ประชาสัมพันธMข(าวสารของ

หน(วยงาน 

๔.๑.๑ ระดับความพึงพอใจของหน(วยงานท่ี

ใช*บริการเว็บไซตMกลางของมหาวิทยาลัย 

 

ระดับ 

คะแนน 

๓.๗๐ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๗๐ ๔.๑.๑ ให*อำนาจและให*พ้ืนท่ี

การลงข(าวกิจกรรมของ

หน(วยงานต(างๆโดยมีผู*ดูแล

เปOนผู*กรองข*อมูลก(อน

เผยแพร( 

 

 

กลุ(มงานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



ภาพเวบ็ไซต,กองส่ือสารองค,กรก5อนได8รับการพัฒนาและปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเวบ็ไซต,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ก5อนได8รับการพัฒนาและปรับปรุง 

 


