แผนปฏิบตั ิการประจำป1การศึกษา ๒๕๖๓
กองสื่อสารองค?กร สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ชื่อส.วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป>นมาโดยย.อ
ชื่อส.วนงาน
กองสือ่ สารองค+กร สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ตั้ง
ห5อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ E-mail : cadmcu01@gmail.com
ประวัติความเป>นมา
กองสื่อสารองค+กร เป[นส\วนงานหนึ่งที่สังกัดอยู\ในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข5อ ๑.๙ จึงออกประกาศไว5มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรือ่ งการแบ\งส\วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีส\วนงานในกองสื่อสารองค+กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยว\าด5วยเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน5าที่และความรับผิดชอบของส\วนงาน
ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีการกำหนดกลุ\มงานแบ\งออกเป[น ๓ กลุ\มงาน ดังนี:้ ๑. กลุ\มงานฐานข5อมูล
๒. กลุ\มงานสื่อสิง่ พิมพ+
๓. กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กองสื่อสารองคDกร มีอำนาจหน5าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเข5าใจและประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต\างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือทีไ่ ด5รับมอบหมาย
๑) กลุ.มงานฐานขIอมูลสื่อสารองคDกร ปฏิบัติงานรวบรวมข5อมูลสารสนเทศของส\วนงานต\างๆ เพื่อจัดทำเป[นระบบฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายใน
และภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย
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ได5รับมอบหมาย

๒) กลุ.มงานสื่อสิ่งพิมพDปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ\านสื่อสิ่งพิมพ+รูปแบบต\างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่

๓)กลุ.มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ+ กิจการของมหาวิทยาลัย ผ\านระบบอินเตอร+เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ+สื่อใหม\และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย
๑.๒ วิสัยทัศนD ค.านิยมและพันธกิจ
วิสัยทัศนD
วิสยั ทัศน์ : หน่วยงานสื1อสารองค์กรแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
VISION: DIVISION FOR THE EFFECTIVE ORGANIZATION COMMUNICATION TO THE UNIVERSITY’S PERSONNEL
ค.านิยม
ทันเหตุการณ+ สื่อสารทันสมัย สร5างการรับรู5ฉับไว ครอบคลุมไปทั่วทั้งองค+กร
พันธกิจ
๑) ประชาสัมพันธ+เผยแพร\ข\าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย\างต\อเนื่อง
๒) มีการสร5างเครือข\ายสนับสนุนด5านการประชาสัมพันธ+ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓) สนับสนุนและประสานงานกับหน\วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด5านการประชาสัมพันธ+
๔) ผลิตสื่อทีห่ ลากหลายเพือ่ สร5าง ความเข5าใจ ความสัมพันธ+อันดีระหว\างผู5บริหาร คณาจารย+ เจ5าหน5าที่ นิสิตและสร5างเสริมภาพลักษณ+ทดี่ ีของมหาวิทยาลัย
๕) เพิ่มศักยภาพและความสามารถด5านการประชาสัมพันธ+
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป[นมหาวิทยาลัยในกำกลับของรัฐ มีฐานะเป[นนิติบุคคล โดยสถานภาพและวัตถุประสงค+เพื่อให5เป[นสถานศึก ษาและ
วิจัย มีวัตถุประสงค+ให5การศึกษาวิจัยส\งเสริมและให5บริการทางพระพุทธศาสนาแก\พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ+ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด5าน คือ
๑) ผลิตบัณฑิต
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๒) ส\งเสริมการศึกษาค5นคว5าวิจัยให5ก5าวไปสู\ความเป[นเลิศทางวิชาการด5านพระพุทธศาสนา
๓) ให5บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
๔) ส\งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส\วนร\วมในประชาคมโลกด5านพระพุทธศาสนา
๕) บริการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย\างมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให5บรรลุพันธกิจข5างต5นได5นั้น จะต5องดีรับความร\วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝyาย ทั้งบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย
เอง ส\วนราชการต\าง ๆ ฝyายการเมื่อพระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนทั่วไปการสื่อสารองค+กรจะช\วยให5กลุ\มบุคคลข5างต5นเกิดภาพพจน+ที่ดี มีความเข5าใจ
ในแนวทางดำเนินการโครงการ/เรื่องต\างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก\อให5เกิดความร\วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการที่จะทำการดำเนินต\าง ๆ ให5เป[นไปด5วยความถูกต5อง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและก\อให5เกิดประโยชน+สูงสุด
วัตถุประสงคD
๑. เพื่อเสริมสร5างความเข5าใจอันดีระหว\างบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ส\วนราชกาต\าง ๆ ฝyายการเมือง พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ประชาชนและ
สื่อมวลชนต\าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทุกด5านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง
๒. เพื่อสร5างช\องทางการติดต\อสื่อสารให5มีประสิทธิภาพระหว\างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับกลุ\มเป|าหมายในการเผยแพร\ผลงานและผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาลัย
๓. เพื่อสร5างการมีส\วนร\วมในกิจกรรมต\าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
กลุ.มเปSาหมาย
๑. บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
๒. กลุ\มเป|าหมายภายนอก พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ส\วนราชการต\าง ๆ ประชาชนสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน
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ประโยชนDที่คาดว.าจะไดIรับ
๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ส\วนราชการต\าง ๆ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชน มีความเข5าใจและทัศนคติที่ดีต\องานมหาวิทยาลัย
๒. กลุ\มเป|าหมายต\าง ๆ มีช\องทางการสื่อสาร และสื่อประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัย
๓. บุคลากร นิสิต นักศึกษา พระสังฆาธิการ พระสงฆ+และประชาชน มีความรู5เกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป[นอย\างดี
แผนการดำเนินการ
๑.การสื่อสารเพื่อเผยแพร.ข.าวสารประชาสัมพันธDงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ การเผยแพร\ข5อมูลข\าวสารให5แก\บ ุคลากรของมหาวิท ยาลัย ทั้งส\วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ+ ห5องเรียน และหน\วยวิท ยบริก าร ทางเว็บไซต+ของ
มหาวิทยาลัย ทางอินทราเน็ต และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร+คอื่น ๆ
๑.๒ การเผยแพร\การประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(กบม.) คณะกรรมการสภาวิทยาการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย+สิน คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแผนงบประมาณ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง เพื่อเผยแพร\ผลการประชุมเฉพาะในส\วนที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปควรรับรู5หรือรับทราบโดยทั่ว
กันโดยดำเนินการทุกครั้งที่มีการประชุมดังกล\าว
๑.๓ การเผยแพร\การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย เช\นการรับสมัครสอบนิสิตนักศึกษาใหม\ การเป~ดสอนในสาขาวิชาใหม\ และเป~ดวิทยาลัยสงฆ+
๒. การจัดแถลงข.าวสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ เพื่อเผยแพร\ข\าวเกี่ยวกับงานสำคัญของมหาวิทยาลัย หรือในส\วนที่มหาวิทยาลัยมีส\วนเกี่ยวข5อง เช\น การจัดงานวิสาขบูชา
โลก รวมถึงการชี้แจงข5อเท็จจริง เมื่อมหาวิทยาลัยมีข\าวทางลบ ทั้งนี้ ต5องดำเนินการอย\างรวดเร็ว ทันการณ+ด5วย เป[นต5น
๓. การพัฒนาช.องทางการสื่อสารต.างๆ ใหIมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๓.๑. ผลิตหรือให5แนวทางการผลิตและเผยแพร\ข\าวสารผ\านสื่อสิ่งพิมพ+ต\างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดถึงวารสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข5อง
๓.๒. ผลิตและให5แนวทางในการผลิตและเผยแพร\ข\าวสารผ\านรายการวิทยุโทรทัศน+และโทรทัศน+เผยแพร\
๔. การพัฒนาผูIรับผิดชอบงานดIานสื่อสารองคDกร
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โดยกำหนดผู5รับผิดชอบงานด5านสื่อสารองค+กรของทุกหน\วยงาน กำหนดแผนงานดำเนินงาน ช\องทางการสื่อสารประจำ รวมทั้งจัดฝÄกอบรมเทคนิคการสื่อสารอย\าง
มีประสิทธิภาพให5แก\บุคลากรที่รับผิดชอบงานด5านสื่อสารองค+กร เช\น คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ+ ห5องเรียน หน\วยวิทยาบริการ
รับผิดชอบการเขียนข\าวประชาสัมพั นธ+ Press Release หรือ ข\าวแจก เขียนข\าวUpdate เหตุการณ+ต\างๆ หรือส\งข5อมูลให5แก\กองสื่อสารองค+กร เพื่อเป[น
ศูนย+กลางในการจัดทำรายงานประจำปâ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัย ประจำปâ และเผยแพร\ให5ส\วนราชการต\างๆ ฝyายการเมือง พระสังฆาธิการ
พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\างๆ
๔. การจัดกิจกรรมสัมพันธDและสื่อมวลชนสัมพันธD กำหนดให5กองสื่อสารองค+กรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู5และสร5างโครงข\ายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งนี้โดยจัดเวทีสื่อมวลชนพบปะกับผู5บริหารของมหาวิทยาลัยเป[นระยะ
๑.๓ โครงสรIางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) แผนภูมิโครงสรIางกองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี

กองสื1อสารองค์กร

กลุ่มงานฐานข้อมูล

กลุ่มงานสื1อสิงพิมพ์

กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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๒) โครงสรIางการบริหารงาน กองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผูอ้ ํานวยการกองสื1อสารองค์กร

กลุ่มงานฐานข้อมูล

๑.๔ รายชื่อผูIบริหาร และบุคลากรภายในส.วนงาน
๑. รายชื่อผูบI ริหาร
ที่
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
๑ พระครูพิศาลสรวุฒิ
๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสือ่ สารองคDกร
ที่
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

กลุ่มงานสื1อสิงพิมพ์

กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตำแหน.ง
ผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร
ตำแหน.ง
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๑. นางสาวนภัสสร กัลปนาท
๒. นายวรวุฒิ ศรีสลัด

นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป

สรุปอัตรากำลังบุคลากร
แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดประจำป_ พ.ศ. ๒๕๕๘
กองสื่อสารองคDกร
เจIาหนIาที่
ลูกจIางชั่วคราว
พระภิกษุ
๑
ฆราวาส
๒
รวม
๓
-

ผูIเชี่ยวชาญ
-

รวม
๑
๒
๓

๑.๕. ขIอมูลพื้นฐานโดยย.อเกี่ยวกับงบประมาณ และสถานที่
งบประมาณประจำปâ ๒๕๖๓
๑.๖. วัตถุประสงคDของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป_
กองสือ่ สารองค+กร สำนักงานอธิการบดี ได5จัดทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปâขึ้น โดยมีวัตถุประสงค+ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพือ่ กำกับการดำเนินงานให5
สอดคล5องกับเป|าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒) เพื่อใช5เป[นเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหารงานของส\วนงาน
๓) เพื่อใช5เป[นคูม\ ือในการดำเนินงานของเจ5าหน5าทีผ่ ู5ปฏิบัตงิ านในส\วนงาน
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ตารางวิเคราะหD SWOT Analysis
จุดแข็ง
จุดอ\อน
๑.มีการรวบรวมฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายในและภายนอกองค+กรอย\างเป[นระบบโดย
๑. การพัฒนาบุคลากรให5เกิดความรู5ความเข5าใจของงานด5านการสื่อสารมี
ร\วมมือกับส\วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
น5อย
๒. มีการจัดพิมพ+ฐานข5อมูลผู5บริหารและองค+กรเพื่อเผยแพร\อย\างถูกต5องและแม\นยำอย\าง
๒. จำนวนบุคลากรไม\เพียงพอต\อภาระงานหลักที่มีอยู\
ต\อเนื่อง
๓. ขาดอุปกรณ+และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
๓. บุคลากรได5รับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารและช\องทางการสื่อสารองค+กรใน
๔. งบประมาณที่ได5รับไม\เพียงพอต\อการพัฒนางานด5านสื่อสารองค+กร
รูปแบบต\างๆ อย\างต\อเนื่อง
๔. มี การสื ่ อสารและเผยแพร\ ข \ า วสารสร5 า งความเข5 า ใจอั นดี ร ะหว\ า งบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยอย\างรวดเร็วและทันต\อเหตุการณ+
๕. มีการสร5างช\องทางการสื่อสารทีห่ ลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในองค+กร
โอกาส
อุปสรรค
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป[นที่ยอมรับระดับโลก
๑. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให5มหาวิทยาลัยไม\เพียงพอ
๒. ประชาชน ภาครัฐและเอกชน เชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
๒. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของนิสิตมีผลกระทบต\อการ
๓. คณะสงฆ+สง\ เสริมและพัฒนาบุคลากรให5มคี วามสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารองค+ในหมาวิทยาลัย
สมัยใหม\
๓. องค+กรของมหาวิทยาลัยเป[นองค+กรพหุวฒ
ั นธรรมและภาษา เพราะมีส\วน
๔. นโยบายของรัฐบาลที่สง\ เสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
งานจัดการศึกษาอยู\ทงั้ ภายในประเทศและต\างประเทศจำนวนมาก
๕. มหาวิทยาลัยมีต5นทุนทางสังคมสูง
๔. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให5บคุ ลากร
ปรับตัวไม\ทัน

10

แผนยุทธศาสตร์ ส่วนงานกองสื1อสารองค์กร

Strategies Map of Communication Affairs Division

วิสยั ทัศน์ Vision

หน\วยงานสื่อสารองค+กรแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยทัง้ ส\วนกลางและส\วนภูมิภาคอย\างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร+ที่ ๑

ผลิตสื่อประชาสัมพันธDและเผยแพร.ขIอมูลข.าวสาร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย.างต.อเนื่อง

ประสิทธิผล

คุณภาพ
การใหIบริการ

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
การพัฒนาองคDกร

บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก
ได้รบั ข้อมูลอย่างถูกและทั 1วถึง
สื1อสิง1 พิมพ์และสื1ออิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ทที1 นั สมัยและมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที1 ๒

สรIางเครือข.า ยสนั บสนุนการประชาสั มพัน ธD เผยแพร.แ ก.
บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน.วยงานภายนอก

ส.งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดIานสื่อสาร
องคDกรใหIมีคุณภาพเป>นที่ยอมรับทั้งส.วนกลางและส.วน
ภูมิภาค

มีเครือข่ายสื1อสารองค์กรครอบคลุมทัง^ ภายในและ
ภายนอก

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทที1 นั สมัย

บุคลากรด้านสื1อสารองค์กรมีศกั ยภาพเป็ นทีย1 อมรับทัง^ ภายในและภายนอก

บุคลากรมีทกั ษะในการสื1อสารเป็ นทีย1 อมรับทัง^ ภายในและภายนอกองค์กร
แผนปฏิ บตั ิ การประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองสืTอสารองค์กร

ยุทธศาสตร์ที1 ๓
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ประเด็นยุทธศาสตรD ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธDและเผยแพร.ขIอมูลข.าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย.างต.อเนื่อง
เป|าประสงค+ ๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได5รับข5อมูลข\าวสารอย\างถูกต5องและทั่วถึง
๑.๒ สื่อสิ่งพิมพ+และสือ่ อิเล็กทรอนิกส+ประชาสัมพันธ+ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร+
เป|าประสงค+
ตัวชี้วัด
กลยุทธ+
โครงการ
ผู5รบั ผิดชอบ
๑. ผลิตสื่อ
๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ ระดับความพึง
๑.๑.๑.๑ ผลิตสื่อ
- โครงการกำหนด พระครูพิศาลสรวุฒิ
ประชาสัมพันธ+ทันสมัยแก\ อัตตลักษณ+
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
ประชาสัมพันธ+และ และบุคคลภายนอกได5รับ
พอใจของผู5รบั ข5อมูล
ข5อมูลข\าวสารอย\างถูกต5อง
บุคลากรมหาวิทยาลัยและ เอกลักษณ+ของ
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
เผยแพร\ข5อมูล
ข\าวสาร
และทั่วถึง
บุคคลภายนอก
ข\าวสาร กิจกรรม
มหาวิทยาลัยฉบับ
ของมหาวิทยาลัย
ปรุงปรับ
อย\างต\อเนื่อง
๑.๒ สื่อสิ่งพิมพ+และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส+
ประชาสัมพันธ+ที่ทันสมัยและ
มีคุณภาพ

๑.๒.๑ จำนวนสื่อ
สิ่งพิมพ+และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส+ที่
ทันสมัยและคุณภาพ

๒.๑.๑.๑ พัฒนารูปแบบการ
สือ่ สารองค+กรแก\บุคลากร
มหาวิทยาลัยบุคคลภายนอกที่
ทันสมัย

12

ประเด็นยุทธศาสตรD ๒ สรIางเครือข.ายสนับสนุนการประชาสัมพันธDเผยแพร.แก.บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน.วยงานภายนอก
เป|าประสงค+ ๒.๑เครือข\ายสื่อสารองค+กรครอบคลุมทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๒มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร+
๑. สร5างเครือข\าย
สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ+
เผยแพร\แก\
บุคลากร
มหาวิทยาลัยและ
หน\วยงาน
ภายนอก

เป|าประสงค+
ตัวชี้วัด
๒.๑.เครือข\ายสื่อสารองค+กร ๒.๑.๑ จำนวนเครือข\ายที่
ครอบคลุมทัง้ ภายในและ
องค+กรครอบคลุมทัง้
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

๒.๒.มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลยุทธ+
๒.๑.๑.๑ พัฒนา
เครือข\ายสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ+และ
เผยแพร\บุคลากร
มหาวิทยาลัยและ
หน\วยงานภายนอก
อย\างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๑.ระดับความพึง
๒.๒.๑.๑สนับสนุนให5
พอใจของผู5รบั บริการ
บุคลากรสร5างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อใช5ใน
การสือ่ สารองค+กร
๒.๒.๒ จำนวนนวัตกรรม ๒.๒.๑.๒พัฒนาบุตลา
และเทคโนโลยีที่นำมาใช5 กรให5มีความรู5
ความสามารถในการ
สร5างนวัตกรรมใหม\ๆ

โครงการ
- โครงการจัดทำสื่อ
โซเชียลมีเดีย

ผู5รบั ผิดชอบ
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
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ประเด็นยุทธศาสตรD ๓ ส.งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดIานสือ่ สารองคDกรใหIมีคณ
ุ ภาพเป>นที่ยอมรับทั้งส.วนกลางและส.วนภูมิภาค
เป|าประสงค+ ๓.๑.บุคลากรด5านสื่อสารองค+กรมีศักยภาพเป[นที่ยอมรับทั้งส\วนกลางและส\วนภูมิภาค
๓.๒ บุคลากรมีทกั ษะในการสื่อสารเป[นที่ยอมรับทัง้ ส\วนกลางและส\วนภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร+
เป|าประสงค+
ตัวชี้วัด
กลยุทธ+
โครงการ
ผู5รบั ผิดชอบ
๑. ส\งเสริมและ
๓.๑บุคลากรด5านสือ่ สาร
๓.๑.๑ร5อยละของบุคลากรที่ ๓.๑.๑.๑.ส\งเสริมและ
- โครงการ
พระครูพิศาลสรวุฒิ
สามารถสื่อสารได5อย\างมี
พัฒนาบุคลากรให5มีความ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
พัฒนาศักยภาพของ องค+กรมีศักยภาพเป[นที่
วิพากษ+แผน
ประสิทธิภาพ
เชี่ยวชาญด5านสื่อสาร
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
บุคลากรด5านสื่อสาร ยอมรับทั้งส\วนกลางและ
ยุทธศาสตร+
ส\วนภูมิภาค
องค+กร
องค+กรให5มีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ+
เป[นที่ยมอรับทัง้
และการ
ส\วนกลางและส\วน
ภูมิภาค

๓.๒บุคลากรมีทักษะในการ
สื่อสารเป[นที่ยอมรับทั้ง
ส\วนกลางและส\วนภูมิภาค

๓.๒.๑ร5อยละของบุคลากรที่
มีทักษะในการสื่อสารเป[นที่
ยอมรับของภายในแล
ภายนอก

๓.๒.๑.๑ ส\งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให5มีทกั ษะ
การสือ่ สารอย\างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาการ
สื่อสารภายใน
องค+กร
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แผนการปฏิบัติการโครงการประจำป_งบประมาณ ๒๕๖๓ กองสื่อสารองคDกร

โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ ผูIรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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

โครงการกำหนดอัต ลั กษณ+เ อกลั กษณ+ ของ
มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงจากพรบ.๒๕๔๐

๑๒๕,๐๐๐

กองสื่อสาร
องค+กร

๒

โครงการวิพากษ+แผนยุทธศาสตร+การประชา
สั ม พั น ธ++ แ ละการพัฒ นาการสื่ อ สารภายใน
องค++กร
โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียล
มีเดียกลางของมหาวิทยาลัย

๖๕,๐๐๐

กองสื่อสาร
องค+กร

๓๐,๐๐๐

กองสื่อสาร
องค+กร

๒๐๐,๐๐๐

กองสื่อสาร
องค+กร

๓

๕

ไดอารี่ปฏิทินประจำมหาวิทยาลัย
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เปSาหมายตัวชี้วัดและค.าเปSาหมาย
ยุทธศาสตรD เปSาประสงคD ตัวชี้วัดระดับเปSาประสงคD กลยุทธD โครงการในแผนปฏิบัติการประจำป_ พ.ศ.๒๕๖๓
ประเด็นยุทธศาสตรDที่ ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธDและเผยแพร.ขIอมูลข.าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย.างต.อเนื่อง
เปSาประสงคD ๑.บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกได5รับข5อมูลข\าวสารอย\างถูกต5องและทั่วถึง
๒.สื่อสิ่งพิมพ+สอื่ อิเล็กทรอนิกส+ประชาสัมพันธ+ที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด
๑.บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกได5รับข5อมูลข\าวสารอย\างถูกต5องและทั่วถึง
๒.สื่อสิ่งพิมพ+สอื่ อิเล็กทรอนิกส+ประชาสัมพันธ+ที่ทันสมัย

หน\วยนับ
จำนวน/ร5อ-ยละ

ค\าเป|าหมาย
๑.ความพึงพอใจไม\น5อยกว\าร5อยละ ๘๗
๒.จำนวนสื่อสิ่งพิมพ+ไม\ต่ำกว\า ๕ เล\มต\อ
และจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส+มีไม\น5อยกว\า ๒ ช\องทาง

กลยุทธD/ผูIรับผิดชอบ
กลยุทธ+
๑.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ+ทันสมัยแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
๒. ส\งเสริมสนับสนุนการใช5เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการประชาสัมพันธ+และเผยแผ\

ผู5รบั ผิดชอบ
๑.พระครูพิศาลสรวุฒิ
๒.นายวรวุฒิ ศรีสลัด
๓.นางสาวนภัสสร กัลปนาท
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ประเด็นยุทธศาสตรDที่ ๒ สรIางเครือข.ายสนับสนุนการประชาสัมพันธDแก.บุคลากรมหาวิทยาลัย
เปSาประสงคD ๑.เครือข\ายสื่อสารองค+กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.มีนวัตกรรมและเทคโนโยลีที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนเครือข\ายที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5บริการนวัตกรรมและเทคโนโยลีที่นำมาใช5
๓. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช5

หน\วยนับ

ค\าเป|าหมาย

จำนวน/ร5อยละ

๑. จำนวนเครือข\ายทีเ่ ข5าร\วมกับสื่อสารองค+กรจำนวน
๕๐ หน\วยงานของหน\วยงานทั้งหมด
๒. ระดับความพึงพอใจไม\น5อยกว\าร5อยละ ๘๗
๓. มีจำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากกว\า ๕ ชิ้น

กลยุทธD/ผูIรับผิดชอบ
กลยุทธ+
๑.พัฒนาเครือข\ายสนับสนุนเผยแพร\แก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน\วยงานภายนอกอย\างมี
ประสิทธิภาพ
๒.สนับสนุนให5บุคลากรสร5างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช5ในการสื่อสารองค+กร

ผู5รบั ผิดชอบ
๑.พระครูพิศาลสรวุฒิ
๒.นายวรวุฒิ ศรีสลัด
๓.นางสาวนภัสสร กัลปนาท
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ประเด็นยุทธศาสตรDที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดIานการสื่อสารองคDกรอย.างมีประสิทธิภาพ
เปSาประสงคD ๑.บุคลากรด5านการสื่อสารองค+กรมีศักยภาพเป[นที่ยอมรับทั้งส\วนกลางและส\วนภูมิภาค
๒.บุคลากรมีทักษะในการสือ่ สารเป[นที่ยอมรับทั้งส\วนกลางและส\วนภูมิภาค
ตัวชี้วัด
๑.ร5อยละของบุคลากรที่สามารถสื่อสารได5อย\างมีประสิทธิภาพ
๒. ร5อยละบุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเป[นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก

หน\วยนับ

ค\าเป|าหมาย

จำนวน/ร5อยละ

๑.บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารมากกว\าร5อยละ ๘๗
๒.บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเป[นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอก มากกว\าร5อยละ ๘๗

กลยุทธD/ผูIรับผิดชอบ
กลยุทธ+
๑.ส\งเสริมและพัฒนาบุคลากรให5ความเชี่ยวชาญด5านการสื่อสารองค+กร
๒.ส\งเสริมและพัฒนาบุคลากรให5มีทักษะในการสื่อสารอย\างมีประสิทธิภาพ

ผู5รบั ผิดชอบ
๑.พระครูพิศาลสรวุฒิ
๒.นายวรวุฒิ ศรีสลัด
๓.นางสาวนภัสสร กัลปนาท
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บทที่ ๒
แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจำป_งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต

ลักษณะโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑
๓

๓

โครงการกำหนดอั ต ลั ก ษณ+
เอกลักษณ+ มหาวิทยาลัย
โครงการวิพากษ+แผนยุทธศาสตร+
การประชาสั ม พั น ธ+ แ ละการ
พัฒนาการสื่อสารภายในองค+กร
โครงการจัดทำสื่อโซเชีย ลมีเดีย
กลางของมหาวิทยาลัยประจำปâ

เปSาหมาย
Ö

ผลการดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

จำนวน
โครงการ

จำนวนผูI
เขIา
ร.วม

จำนวน
ครั้งที่จัด

ผูIเขIาร.วมมี
ความรูคI วาม
เขIาใจ
เพิ่มขึ้น

ความพึง
พอใจของ
ผูIรับบริการ

(โครงการ)

(คน)

(ครั้ง)

(รIอยละ)

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

(รIอยละ)

งาน
โครงการ
แลIวเสร็จ
ตามเวลา
ที่กำหนด
(รIอยละ)

เริ่มตIน

สิ้นสุด

บรรลุ

๑ต.ค.๖๒

๓๐ก.ย.๖๓

Ö

ผูIรับ
ผิดชอบ

๑๒๕,๐๐๐

กลุ.มงาน
ฐานขIอมูล

- ๖๔,๐๐๐
Ö
Ö

กลุ.มงาน
ฐานขIอมูล

๓๐,๐๐๐

กลุ.มงาน
นวัตกรรม

หมาย
เหตุ

กำหนดวัดดำเนินการ

โครงการจบ
ใน
ป_งบประมาณ
โครงการจบ
ใน
ป_งบประมาณ

แผน

๑

๘๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

ผล

๑

๙๐

๑

๙๐

๘๗

๒๐

แผน

๑

๔๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

๑ต.ค.๖๒

๓๐ก.ย.๖๓

โครงการจบ
ใน
ป_งบประมาณ

แผน

๑

๕๐

ตลอดป_

๘๐

๘๐

๘๐

๑ต.ค.๖๒

๓๐ก.ย.๖๓

ผล

ผล

งบประมาณ

ไม\บรรลุ

Ö

Ö

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื5อไวรัสโค
วิด๑๙
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื5อไวรัสโค
วิด๑๙
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บทที่ ๓
กลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจำป7และการติดตามประเมินผล
กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามผลประเมินแผนและผลการดำเนินงาน เป6นกิจกรรมที่
สำคัญ ที่มุ?งรวบรวมวิเคราะหBขDอมูลทั้งคุณภาพและปริม าณ เสนอใหDผูDรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการเป6นระยะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงไดDกำหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการประจำปPและติดตามการ
ประเมินผลนำมาปรับปรุงแกDไขในปPต?อไปทั้งนี้เพื่อใหDมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
เปTาหมายของกิจกรรมใหDมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกองสื่อสารองคBกร จำเป6นตDองสรุปโครงการกิจกรรมต?างๆ
จัดทำรายงานประจำปPเสนอต?อมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเปTาหมายหมายของส?วนงานในปPต?อไป
๓.๑ การจัดการและการปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ ารประจำป7
๓.๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
๑) จัดทำแผนเสนอต?อผูDบริหารกองสื่อสารองคBกรเพื่อที่จะดำเนินการในปPงบประมาณถัดไปเสนอต?อ
กองแผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) จัดทำแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป6นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบตั ิ
การประจำปP
๓) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปPโดยใหD ผูDบริหาร เจDาหนDาที่ ทุกรูป/คน เขDาร?วมประชุม
เพื่อระดมแนวความคิด เพื่อใหDไดDแผนปฏิบัติการประจำปPที่มีประสิทธิภาพและนำมาปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๓.๑.๒การปรับแผนปฏิบัติการประจำป7
การดำเนินการขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปP จะ
เปลี่ยนแปลงไดDในกรณีที่ม ีความจำเป6นตDองปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติก ารประจำปPใหD
ดำเนินการดังนี้
๑) การเสนอขอเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม โดยการขอยกเลิกโครงการที่ไดDบรรจุไวDในแผนปฏิบัติการ
ประจำปPเดิมของส?วนงาน ทั้งในกรณีที่มีโครงการ/กิจกรรมใหม?มาทดแทน และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ใหม? จะตDองนำเสนอต?อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปP เสนอต?อผูDบริหารกองสื่อสารองคBกร หรือ
คณะกรรมการ ผูDบริหารมีมติเห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของกองสื่อสารองคBกรใหDความเห็นชอบ
๓.๒การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
๓.๒.๑ การบริหารแผน
๑) การจัดองคBความรูDเกี่ยวกับการจัดทำแผน/แผนปฏิบัติการ
๒) รวบรวมจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
๓) วิเคราะหBแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
๔) แต?งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปPของกองสื่อสารองคBกร
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๓.๒.๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๑) ส?วนงานแต?งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนส?วนงาน /แผนปฏิบัติการประจำปP เพื่อทำหนDาที่
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานแต?ละโครงการที่ไดDบรรจุไวDในแผนปฏิบัติการประจำปP โดย
คณะกรรมการจะตDองรายงานผลการดำเนินงานและป_ญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนใหD
คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนของส?วนงานบริหาร หรือ คณะกรรมการที่มีคำสั่งแต?งตั้งทราบ
โดยใชDแบบฟอรBมของการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารแผนปฏิบ ัติการประจำปP
งบประมาณ
๒) การดำเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะตDองจัดเก็บเป6นเอกสารสรุปผล
การดำเนินงานตามของแต?ละโครงการเก็บไวDเป6นหลักฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใชD
เป6นขDอมูลอDางอิงในการวางแผนต?อไป
๓) เมื่อสิ้นปPงบประมาณ ส?วนงานต?างๆ ที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปP จะตDองสรุปผลการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปPและผลงานอื่นที่กำหนดนอกแผน จัดทำรายงานประจำปPของ
ส?วนงานพรDอมจัดส?งใหDกองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำเป6นรายงานประจำปPเสนอต?อมหาวิทยาลัย
และจัดพิมพBเผยแพร?ต?อสาธารชนใหDทราบต?อไป

21

โครงการกำหนดอัตลักษณGเอกลักษณGของมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงจากพรบ.๒๕๔๐
๑. ชื่อโครงการ โครงการกำหนดอัตลักษณGเอกลักษณGของมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงจากพรบ.๒๕๔๐
๒. ชื่อหนQวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัสโครงการ
๓. ผูรT ับผิดชอบโครงการ กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี
๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG
ยุทธศาสตรBที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบูรณาการ
๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการกำหนดอัตลักษณB เอกลักษณB ของมหาวิทยาลัย ตาม
พรบ.๒๕๔๐ และในยุคป_จจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีจงึ ควรมีการปรับปรุงอัตลักษณB เอกลักษณBใหDมีความ
ชัดเจนและปรับปรุงใหDเป6นป_จจุบันมากขึ้น
ดังนั้น กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี จึงไดDจัดทำโครงการกำหนดอัตลักษณBเอกลักษณBของ
มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงจากพรบ.๒๕๔๐ เพื่อใชDเป6นแนวทางในการดำเนินงานกิจการงานของมหาวิทยาลัย
เป6นไปไดDอย?างเรียบรDอย
๖. วัตถุประสงคG
๑. กำหนดแนวทางอัตลักษณB เอกลักษณBเกี่ยวกับ สี สัญลักษณB ตัวอักษรของมหาวิทยาลัย ระบุใหD
ชัดเจนและมีความทันสมัน
๒. กำหนดสัญลักษณBใหDมีความชัดเจนในการใชD
๓. กำหนดโคDดสีของสีประจำมหาวิทยาลัย
๔.กำหนดตัวหนังสือประจำมหาวิทยาลัย
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป6นกิจกรรมสัมมนากำหนดอัตลักษณB เอกลักษณBฉบับปรับปรุงร?วมกันใหDเป6นป_จจุบัน
๘. เป^าหมายผลผลิต
๘.๑ เป^าหมายเชิงคุณภาพ
ผูDบริหาร คณาจารยB และเจDาหนDาที่เขDาใจในการใชDสี สัญลักษณB และเอกลักษณB อัตลักษณBของ
มหาวิทยาลัยเป6นอย?างดี
๘.๒ เป^าหมายเชิงปริมาณ
๑. มีผูDเขDาร?วมโครงการจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียนและหน?วยวิทยบริการ จำนวน
๘๐ รูป/คน
๒. มีรายงานประจำปP ๒๕๖๓
๘.๓ เป^าหมายเชิงเวลา
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต? ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
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๙. งบประมาณ
๙.๑ งบประมาณแผQนดิน
๙.๒ งบประมาณรายไดT
รวมทั้งสิ้น
๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน
ลำดั
บที่

กิจกรรม

๑.
๒.

ขออนุมัติโครงการ
แต?งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ
ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล
ดำเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปผลการ
ดำเนินงาน

๔.
๕.
๖.

จำนวน๑๒๕,๐๐๐ บาท
จำนวน บาท
จำนวน๑๒๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาการดำเนินการ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

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?วยวิทยบริการ จำนวน
๘๐ รูป/คน
๒. มีรายงานประจำปP ๒๕๖๓
๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ทผี่ Qานมา
ไดDมีการปรับปรุงการดำเนินการจัดทำโครงการใหDใชDงบประมาณที่เหมาะสม ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมแก?
กิจกรรมและจบการจัดโครงการส?งผลสรุปส?งผูDบริหารเพื่อรายงานผล
๑๓. ประโยชนGที่คาดวQาจะไดTรับ
๑. มีคู?มือในใชDงานสัญลักษณB สี ที่เป6นอัตตลักษณB เอกลักษณBของมหาวิทยาลัย
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โครงการวิพากษGแผนยุทธศาสตรGการประชาสัมพันธGGและการพัฒนาการสื่อสารภายในองคGGกร
๑. ชื่อโครงการโครงการวิพากษGแผนยุทธศาสตรGการประชาสัมพันธGGและการพัฒนาการสื่อสารภายใน
องคGGกร
๒. ชื่อหนQวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัสโครงการ
๓. ผูรT ับผิดชอบโครงการ กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี
๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG
ยุทธศาสตรBที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบูรณาการ
๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน
งบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณถือว?าเป6นเรื่องทีม่ ีความจำเป6นสำหรับการบริหารจัดการ
องคBกรใหDมีประสิทธิภาพเป6นอย?างมากเพราะว?าส?วนหนึง่ ทีท่ ำใหDองคBกรเกิดการพัฒนาหรือประสบความสำเร็จ
องคBประกอบทีส่ ำคัญเป6นอย?างมากก็คือ เรื่องงบประมาณ และแผนการใชDจ?ายงบประมาณ จะเป6นตัวขับเคลื่อน
องคBกรไปสู?ความสำเร็จ
ดังนั้น กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี ในฐานะผูDรับจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจา? ย
ประจำปP จึงไดDจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปP เพื่อเป6นกรอบในการบริหารและใชDจ?าย
งบประมาณต?อไป
๖. วัตถุประสงคG
๑. เพื่อจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปP
๒. เพื่อใชDเป6นเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหารงานของผูDบริหารมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อใชDเป6นคู?มือในการปฏิบัติงานของเจDาหนDาที่ผูDปฏิบัติงานทุกระดับ
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป6นกิจกรรมการจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปP
๘. เป^าหมายผลผลิต
๘.๑ เป^าหมายเชิงคุณภาพ
การเบิกจ?ายเงินและงบประมาณและการดำเนินการตรวจสอบมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๘.๒ เป^าหมายเชิงปริมาณ
๑. มีแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปPงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. มีผูDเขDาร?วมโครงการจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB จำนวน ๘๐รูป/คน
๘.๓ เป^าหมายเชิงเวลา
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต? ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๙. งบประมาณ
๙.๑ งบประมาณแผQนดิน
จำนวน๖๕,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมาณรายไดT
จำนวน บาท
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รวมทั้งสิ้น
๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน
ลำดั
บที่

กิจกรรม

๑.
๒.

ขออนุมัติโครงการ
แต?งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ
ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล
ดำเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปผลการ
ดำเนินงาน

๔.
๕.
๖.

จำนวน๖๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาการดำเนินการ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
มีบุคลากรเขDาร?วมโครงการ ไม?นDอยกว?า ๖๐ รูป/คน
๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome)
๑. มีแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณประจำปP ๒๕๖๓
๒. ผูDบริหาร คณาจารยB เจDาหนDาที่ ทั้งส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB มีคู?มือในการบริหาร
งบประมาณ
๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ทผี่ Qานมา
ไดDมีการปรับปรุงการดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณประจำปP
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหDเป6นไปตามยุทธศาสตรB ตัวชี้วัด และกลยุทธBในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใหDเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑๓. ประโยชนGที่คาดวQาจะไดTรับ
๑. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
อย?างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. มีเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหารงานของผูDบริหารมหาวิทยาลัย
๓. มีคู?มือในการปฏิบัติงานเรื่องแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณของเจDาหนDาทีผ่ ูD
ปฏิบัติ
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โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลัย

๑. ชื่อโครงการโครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลัย
๒. ชื่อหนQวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัสโครงการ
๓. ผูรT ับผิดชอบโครงการ กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี
๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG
ยุทธศาสตรBที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบูรณาการ
๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆBแห?งคณะสงฆBไทย มีพันธกิจหลัก ๔
ประการ คือ ๑.ผลิตบัณฑิต ๒.วิจัยและพัฒนา ๓.ส?งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก?สังคม ๔.
ทะนุ บ ำรุง ศิล ปและวัฒ นธรรม เพื่อ ใหDก ารขับ เคลื่อ นโครงการและงานของมหาวิท ยาลัยใหDเ ป6นไปตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและบรรลุวัตถุประสงคBตามที่ตั้งเปTาหมายไวD
ดDวยป_จจุบันเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียไดDรับความนิยมและเป6นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถเขDาถึง
กลุ?มเปTาหมายไดDงา? ย จึงจัดเป6นที่จะตDองมีสื่อกล?งเพื่อส?งสารถึงกลุ?มเปTาหมายไดDอย?างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น
กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี จึงไดDจัดโรงการสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลัย
๖. วัตถุประสงคG
๑. เพื่อเพิ่มเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถที่เขDาถึงกลุ?มเปTามายไดDอย?างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใชDเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริการงานของผูDบริหารมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อสรDางความเขDมแข็งใหDกบั งานสื่อสารประชาสัมพันธBภายในและภายนอกองคBกร
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป6นการจัดตัง้ งบประมาณเพือ่ ใชDจ?ายในส?วนค?าใช?จ?ายที่ตDองเสียใหDกบั บริษัททีจ่ ัดทำสื่อโซเชียลมีเดียรB
เพื่อสรDางสื่อกลางเป6นของมหาวิทยาลัย
๘. เป^าหมายผลผลิต
๘.๑ เป^าหมายเชิงคุณภาพ
มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประชาสัมพันธBที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทันสมัย และเขDาถึงกลุม? เปTาหมายทั้ง
ภายในและภายนอกไดDง?าย
๘.๒ เป^าหมายเชิงปริมาณ
๑. มีช?องทางกลางประชาสัมพันธBของมหาวิทยาลัยมากกว?าสามช?องทางเป6นทางการและผูเD ขDาร?วมใชD
จำนวนมาก ทั้งจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียนและหน?วยวิทยบริการ
๘.๓ เป^าหมายเชิงเวลา
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต? พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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ง๙. งบประมาณ
๙.๑ งบประมาณแผQนดิน
๙.๒ งบประมาณรายไดT
รวมทั้งสิ้น

จำนวน๓๐,๐๐๐
จำนวน จำนวน๓๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน
ลำดั
บที่

กิจกรรม

๑.
๒.

ขออนุมัติโครงการ
แต?งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ
ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล
ดำเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปผลการ
ดำเนินงาน

๔.
๕.
๖.

ระยะเวลาการดำเนินการ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
มีผูDใชDงานสือ่ ประชาสัมพันธBทางการสือ่ ของมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome)
๑. มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประขาสัมพันธBที่มปี ระสิทธิภาพสูง ทันสมัย และเขDาถึงกลุ?มเปTาหมายทัง้
ภายในและภายนอกไดDง?าย
๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ทผี่ Qานมา
ไม?มี
๑๓. ประโยชนGที่คาดวQาจะไดTรับ
๑. มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประชาสัมพันธBที่มปี ระสิทธิภาพสูง
๒. มีช?องทางสื่อสารหลักกับบุคลากรทัง้ ส?วนกลางและวิทยาเขต
๓. มีช?องทางการติดต?อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่สนใจขDอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

