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       บทท่ี ๑   

บทนำ 

๑.๑ ชื่อส.วนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป>นมาโดยย.อ 

 ชื่อส.วนงาน  

  กองสือ่สารองค+กร  สำนักงานอธิการบดี 

 สถานท่ีต้ัง  

  ห5อง ๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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

 ประวัติความเป>นมา 

      กองสื่อสารองค+กร เป[นส\วนงานหน่ึงที่สังกัดอยู\ในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข5อ ๑.๙ จึงออกประกาศไว5มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรือ่งการแบ\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 ดังน้ี:- 

 ๑.  กลุ\มงานฐานข5อมลู 

 ๒.  กลุ\มงานสื่อสิง่พิมพ+ 

 ๓.  กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

          กองสื่อสารองคDกร มีอำนาจหน5าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเข5าใจและประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต\างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรอืทีไ่ด5รับมอบหมาย 

    ๑) กลุ.มงานฐานขIอมูลสื่อสารองคDกร ปฏิบัติงานรวบรวมข5อมูลสารสนเทศของส\วนงานต\างๆ เพื่อจัดทำเป[นระบบฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายใน

และภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 
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    ๒) กลุ.มงานสื่อสิ่งพิมพDปฏิบัติงานกำหนดรปูแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ\านสื่อสิ่งพิมพ+รูปแบบต\างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่

ได5รับมอบหมาย 

    ๓)กลุ.มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสมัพันธ+ กิจการของมหาวิทยาลัย ผ\านระบบอินเตอร+เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ+สื่อใหม\และ

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 

๑.๒ วิสัยทัศนD ค.านิยมและพันธกิจ 

วิสัยทัศนD 

วสิยัทศัน์ :  หน่วยงานสื1อสารองคก์รแก่บุคลากรของมหาวทิยาลยัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

  VISION: DIVISION FOR THE EFFECTIVE ORGANIZATION COMMUNICATION TO THE UNIVERSITY’S PERSONNEL 

ค.านิยม 

ทันเหตุการณ+ สื่อสารทันสมัย สร5างการรับรู5ฉับไว ครอบคลุมไปทั่วทั้งองค+กร 

พันธกิจ 

๑) ประชาสมัพันธ+เผยแพร\ข\าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลยัอย\างต\อเน่ือง 

๒) มีการสร5างเครอืข\ายสนับสนุนด5านการประชาสัมพันธ+ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓) สนับสนุนและประสานงานกับหน\วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด5านการประชาสัมพันธ+ 

๔) ผลิตสื่อทีห่ลากหลายเพือ่สร5าง ความเข5าใจ ความสัมพันธ+อันดีระหว\างผู5บริหาร คณาจารย+  เจ5าหน5าที่ นิสิตและสร5างเสรมิภาพลักษณ+ทีดี่ของมหาวิทยาลัย  

๕) เพิ่มศักยภาพและความสามารถด5านการประชาสัมพันธ+ 

หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป[นมหาวิทยาลัยในกำกลับของรัฐ มีฐานะเป[นนิติบุคคล โดยสถานภาพและวัตถุประสงค+เพื่อให5เป[นสถานศึกษาและ

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 

การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให5บรรลุพันธกิจข5างต5นได5น้ัน 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 เกี่ยวกบัการดำเนินกิจกรรมทุกด5านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง 

 ๒. เพื่อสร5างช\องทางการติดต\อสื่อสารให5มีประสิทธิภาพระหว\างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับกลุ\มเป|าหมายในการเผยแพร\ผลงานและผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยและสภามหาลัย 

๓. เพื่อสร5างการมสี\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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ประโยชนDท่ีคาดว.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.การสื่อสารเพ่ือเผยแพร.ข.าวสารประชาสัมพันธDงานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑.๑ การเผยแพร\ข5อมูลข\าวสารให5แก\บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งส\วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ+ ห5องเรียน และหน\วยวิทยบริการ ทางเว็บไซต+ของ

มหาวิทยาลัย ทางอินทราเน็ต และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร+คอื่น ๆ  

๑ . ๒  ก า ร เ ผ ย แ พ ร \ ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ข อ ง ส ภ า ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล 

 (กบม.) คณะกรรมการสภาวิทยาการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย+สิน คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแผนงบประมาณ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง เพื่อเผยแพร\ผลการประชุมเฉพาะในส\วนที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปควรรับรู5หรือรบัทราบโดยทั่ว

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 รวมถึงการช้ีแจงข5อเท็จจริง เมื่อมหาวิทยาลัยมีข\าวทางลบ ทั้งน้ี ต5องดำเนินการอย\างรวดเร็ว ทันการณ+ด5วย เป[นต5น 

๓. การพัฒนาช.องทางการสื่อสารต.างๆ ใหIมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 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\าวประชาสัมพันธ+ 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 พระสังฆาธกิาร 

พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\างๆ 

๔. การจัดกิจกรรมสัมพันธDและสื่อมวลชนสัมพันธD กำหนดให5กองสื่อสารองค+กรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู5และสร5างโครงข\ายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งน้ีโดยจัดเวทีสื่อมวลชนพบปะกับผู5บริหารของมหาวิทยาลัยเป[นระยะ 

๑.๓ โครงสรIางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) แผนภูมิโครงสรIางกองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

สํานักงานอธกิารบด ี

กองสื1อสารองค์กร 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล กลุ่มงานสื1อสงิพมิพ ์ กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 
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๒) โครงสรIางการบริหารงาน กองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ รายชื่อผูIบริหาร และบุคลากรภายในส.วนงาน 

   ๑. รายชื่อผูIบริหาร   

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหน.ง 

๑ พระครูพิศาลสรวุฒ ิ  ผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร 

   ๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสือ่สารองคDกร 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหน.ง 

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 

 
กลุ่มงานสื1อสงิพมิพ ์

 
กลุ่มงานฐานขอ้มูล 

 

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์และเผยแผ่ 

ผูช้่วยอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ ์

ผูอ้ํานวยการกองสื1อสารองค์กร 

อธกิารบด ี
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๑. นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา 

๒. นายวรวุฒิ  ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป 

 

สรุปอัตรากำลังบุคลากร 

 แสดงจำนวนบุคลากรท้ังหมดประจำป_ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองสื่อสารองคDกร เจIาหนIาท่ี ลูกจIางชั่วคราว ผูIเชี่ยวชาญ รวม 

พระภิกษ ุ ๑ - - ๑ 

ฆราวาส ๒ - - ๒ 

รวม ๓ - - ๓ 

 

๑.๕. ขIอมูลพ้ืนฐานโดยย.อเก่ียวกับงบประมาณ และสถานท่ี 

      งบประมาณประจำปâ ๒๕๖๓ 

๑.๖. วัตถุประสงคDของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป_ 

  กองสือ่สารองค+กร สำนักงานอธิการบดี ได5จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปâข้ึน โดยมีวัตถุประสงค+ ๓ ประการ ดังน้ี ๑) เพือ่กำกับการดำเนินงานให5

สอดคล5องกบัเป|าหมายและพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

  ๒) เพื่อใช5เป[นเครื่องมือในการกำกบัติดตามการบริหารงานของส\วนงาน 

  ๓) เพื่อใช5เป[นคู\มือในการดำเนินงานของเจ5าหน5าทีผู่5ปฏิบัติงานในส\วนงาน 
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ตารางวิเคราะหD SWOT Analysis 
จุดแขง็ จุดอ\อน 

๑.มีการรวบรวมฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายในและภายนอกองค+กรอย\างเป[นระบบโดย

ร\วมมือกับส\วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มีการจัดพิมพ+ฐานข5อมูลผู5บริหารและองค+กรเพ่ือเผยแพร\อย\างถูกต5องและแม\นยำอย\าง

ต\อเน่ือง  

๓. บุคลากรได5รับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารและช\องทางการสื่อสารองค+กรใน

รูปแบบต\างๆ อย\างต\อเน่ือง 

๔.  มีการสื ่อสารและเผยแพร\ข \าวสารสร5างความเข5าใจอันดีระหว\างบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยอย\างรวดเร็วและทันต\อเหตุการณ+ 

๕. มีการสร5างช\องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในองค+กร 

        ๑.  การพัฒนาบุคลากรให5เกิดความรู5ความเข5าใจของงานด5านการสื่อสารมี

น5อย 

        ๒.  จำนวนบุคลากรไม\เพียงพอต\อภาระงานหลักท่ีมีอยู\ 

        ๓.  ขาดอุปกรณ+และเคร่ืองมือสื่อสารท่ีทันสมัย 

        ๔.  งบประมาณท่ีได5รับไม\เพียงพอต\อการพัฒนางานด5านสื่อสารองค+กร 

 

โอกาส อุปสรรค 

๑. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัเป[นท่ียอมรับระดบัโลก 

๒. ประชาชน ภาครัฐและเอกชน เชื่อม่ันในศักยภาพของมหาวิทยาลยั 

๓. คณะสงฆ+ส\งเสริมและพัฒนาบคุลากรให5มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม\ 

๔. นโยบายของรัฐบาลท่ีส\งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

           ๕. มหาวิทยาลัยมีต5นทุนทางสังคมสูง 

 

๑. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให5มหาวิทยาลัยไม\เพียงพอ 

๒. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของนิสิตมีผลกระทบต\อการ

สื่อสารองค+ในหมาวิทยาลัย 

๓. องค+กรของมหาวิทยาลยัเป[นองค+กรพหุวัฒนธรรมและภาษา เพราะมีส\วน

งานจัดการศกึษาอยู\ท้ังภายในประเทศและต\างประเทศจำนวนมาก 

๔. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยสีารสนเทศทำให5บคุลากร

ปรับตัวไม\ทัน 
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ประสิทธิผล 

 

 

คุณภาพ 

การใหIบริการ 

 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

 

การพัฒนาองคDกร 

แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กองสืTอสารองคก์ร 

แผนยุทธศาสตร ์ส่วนงานกองสื1อสารองคก์ร 

Strategies Map of Communication Affairs Division 

วสิยัทศัน์ Vision 

หน\วยงานสื่อสารองค+กรแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยทัง้ส\วนกลางและส\วนภูมิภาคอย\างมีประสทิธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร+ที่ ๑ 
ผลิตส่ือประชาสัมพันธDและเผยแพร.ขIอมูลข.าวสาร 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย.างต.อเน่ือง 
 

ยุทธศาสตร์ที1 ๒  

สรIางเครือข.ายสนับสนุนการประชาสัมพันธDเผยแพร.แก.

บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน.วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที1 ๓  

ส.งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดIานสื่อสาร

องคDกรใหIมีคุณภาพเป>นที่ยอมรับทั้งส.วนกลางและส.วน

ภูมิภาค 

 

บุคลากรมทีกัษะในการสื1อสารเป็นที1ยอมรบัทัง̂ภายในและภายนอกองคก์ร 

บุคลากรดา้นสื1อสารองคก์รมศีกัยภาพเป็นที1ยอมรบัทัง̂ภายในและภายนอก 

สื1อสิ1งพมิพแ์ละสื1ออเิลก็ทรอนิกส์

ประชาสมัพนัธ์ที1ทนัสมยัและมคุีณภาพ 
มนีวตักรรมและเทคโนโลยทีี1ทนัสมยั 

บุคลากรมหาวทิยาลยัและบุคลากรภายนอก

ไดร้บัขอ้มูลอย่างถูกและทั 1วถงึ 

มเีครอืข่ายสื1อสารองคก์รครอบคลุมทัง̂ภายในและ

ภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตรD ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธDและเผยแพร.ขIอมูลข.าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย.างต.อเน่ือง 

เป|าประสงค+  ๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได5รับข5อมลูข\าวสารอย\างถูกต5องและทั่วถึง 

๑.๒  สื่อสิ่งพิมพ+และสือ่อิเล็กทรอนิกส+ประชาสัมพันธ+ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เป|าประสงค+ ตัวช้ีวัด กลยุทธ+ โครงการ ผู5รบัผิดชอบ 

๑. ผลิตสื่อ

ประชาสมัพันธ+และ

เผยแพร\ข5อมลู

ข\าวสาร กิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย

อย\างต\อเน่ือง 

๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย

และบุคคลภายนอกได5รับ

ข5อมูลข\าวสารอย\างถูกต5อง

และทั่วถึง 

  

 

 

๑.๒ สื่อสิ่งพมิพ+และสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส+

ประชาสมัพันธ+ที่ทันสมัยและ

มีคุณภาพ 

๑.๑.๑ ระดับความพงึ

พอใจของผู5รบัข5อมลู

ข\าวสาร 

 

 

 

๑.๒.๑ จำนวนสื่อ

สิ่งพมิพ+และสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส+ที่

ทันสมัยและคุณภาพ 

 

๑.๑.๑.๑ ผลิตสื่อ

ประชาสมัพันธ+ทันสมัยแก\

บุคลากรมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก 

 

 

 

๒.๑.๑.๑ พัฒนารูปแบบการ

สือ่สารองค+กรแก\บุคลากร

มหาวิทยาลัยบุคคลภายนอกที่

ทันสมัย 

- โครงการกำหนด 

อัตตลักษณ+ 

เอกลักษณ+ของ

มหาวิทยาลัยฉบับ

ปรุงปรบั 

พระครูพิศาลสรวุฒิ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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ประเด็นยุทธศาสตรD ๒ สรIางเครือข.ายสนับสนุนการประชาสัมพันธDเผยแพร.แก.บุคลากรมหาวิทยาลยัและหน.วยงานภายนอก 

เป|าประสงค+  ๒.๑เครือข\ายสื่อสารองค+กรครอบคลุมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ๒.๒มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เป|าประสงค+ ตัวช้ีวัด กลยุทธ+ โครงการ ผู5รบัผิดชอบ 

๑. สร5างเครือข\าย

สนับสนุนการ

ประชาสมัพันธ+

เผยแพร\แก\

บุคลากร

มหาวิทยาลัยและ

หน\วยงาน

ภายนอก 

๒.๑.เครือข\ายสื่อสารองค+กร

ครอบคลมุทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

๒.๒.มีนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๒.๑.๑ จำนวนเครือข\ายที่

องค+กรครอบคลุมทัง้

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

๒.๒.๑.ระดับความพึง

พอใจของผู5รบับริการ 

 

 

๒.๒.๒ จำนวนนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่นำมาใช5 

 

 

๒.๑.๑.๑ พัฒนา

เครือข\ายสนับสนุนการ

ประชาสมัพันธ+และ

เผยแพร\บุคลากร

มหาวิทยาลัยและ

หน\วยงานภายนอก

อย\างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๑.๑สนับสนุนให5

บุคลากรสร5างนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อใช5ใน

การสือ่สารองค+กร 

๒.๒.๑.๒พฒันาบุตลา

กรให5มีความรู5

ความสามารถในการ

สร5างนวัตกรรมใหม\ๆ 

- โครงการจัดทำสื่อ

โซเชียลมีเดีย 

พระครูพิศาลสรวุฒิ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 



 

 

13 

ประเด็นยุทธศาสตรD ๓ ส.งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบคุลากรดIานสือ่สารองคDกรใหIมีคณุภาพเป>นท่ียอมรับท้ังส.วนกลางและส.วนภูมิภาค 

เป|าประสงค+  ๓.๑.บุคลากรด5านสื่อสารองค+กรมีศักยภาพเป[นที่ยอมรับทั้งส\วนกลางและส\วนภูมิภาค 

  ๓.๒ บุคลากรมีทกัษะในการสื่อสารเป[นที่ยอมรบัทัง้ส\วนกลางและส\วนภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เป|าประสงค+ ตัวช้ีวัด กลยุทธ+ โครงการ ผู5รบัผิดชอบ 

๑. ส\งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรด5านสื่อสาร

องค+กรให5มีคุณภาพ

เป[นที่ยมอรบัทัง้

ส\วนกลางและส\วน

ภูมิภาค 

๓.๑บุคลากรด5านสือ่สาร

องค+กรมีศักยภาพเป[นที่

ยอมรบัทั้งส\วนกลางและ

ส\วนภูมิภาค 

 

 

๓.๒บุคลากรมทีักษะในการ

สื่อสารเป[นที่ยอมรบัทั้ง

ส\วนกลางและส\วนภูมิภาค 

๓.๑.๑ร5อยละของบุคลากรที่

สามารถสื่อสารได5อย\างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

๓.๒.๑ร5อยละของบุคลากรที่

มีทักษะในการสื่อสารเป[นที่

ยอมรบัของภายในแล

ภายนอก 

๓.๑.๑.๑.ส\งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรให5มีความ

เช่ียวชาญด5านสื่อสาร

องค+กร 

 

 

๓.๒.๑.๑ ส\งเสริมและ

พฒันาบุคลากรให5มีทกัษะ

การสือ่สารอย\างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

- โครงการ

วิพากษ+แผน

ยุทธศาสตร+

ประชาสมัพันธ+

และการ

พัฒนาการ

สื่อสารภายใน

องค+กร 

 

 

 

 

 

 

พระครูพิศาลสรวุฒิ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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แผนการปฏิบัติการโครงการประจำป_งบประมาณ ๒๕๖๓ กองส่ือสารองคDกร 

 โครงการ 
 

ระยะเวลาดำเนนิการ 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 โครงการกำหนดอัตลักษณ+เอกลักษณ+ของ

มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงจากพรบ.๒๕๔๐ 

 

 ๑๒๕,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค+กร 

 

๒ โครงการวิพากษ+แผนยุทธศาสตร+การประชา

สัมพันธ+ +และการพัฒนาการสื่อสารภายใน 

องค++กร 

 ๖๕,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค+กร 

๓ โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียล 

มีเดียกลางของมหาวิทยาลัย 

 

         ๓๐,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค+กร 

๕ ไดอาร่ีปฏิทินประจำมหาวิทยาลัย          ๒๐๐,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค+กร 
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เปSาหมายตัวชี้วัดและค.าเปSาหมาย 

ยุทธศาสตรD เปSาประสงคD ตัวชี้วัดระดับเปSาประสงคD กลยุทธD โครงการในแผนปฏิบัติการประจำป_ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรDท่ี ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธDและเผยแพร.ขIอมูลข.าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย.างต.อเน่ือง 

เปSาประสงคD  ๑.บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกได5รับข5อมลูข\าวสารอย\างถูกต5องและทั่วถึง 

 ๒.สื่อสิ่งพมิพ+สือ่อิเล็กทรอนิกส+ประชาสัมพันธ+ที่ทันสมัย 

 

ตัวช้ีวัด หน\วยนับ ค\าเป|าหมาย 

๑.บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกได5รับข5อมูลข\าวสารอย\างถูกต5องและทั่วถึง 

๒.สื่อสิ่งพมิพ+สือ่อิเล็กทรอนิกส+ประชาสัมพันธ+ที่ทันสมัย 

จำนวน/ร5อยละ - ๑.ความพึงพอใจไม\น5อยกว\าร5อยละ ๘๗  

๒.จำนวนสื่อสิ่งพมิพ+ไม\ต่ำกว\า  ๕ เล\มต\อ 

    และจำนวนสื่ออเิลก็ทรอนิกส+มีไม\น5อยกว\า ๒ ช\องทาง 

กลยุทธD/ผูIรับผิดชอบ 

กลยุทธ+ ผู5รบัผิดชอบ 

๑.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ+ทันสมัยแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 

๒. ส\งเสรมิสนับสนุนการใช5เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการประชาสัมพันธ+และเผยแผ\ 

๑.พระครูพิศาลสรวุฒิ  

๒.นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๓.นางสาวนภัสสร  กัลปนาท 
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ประเด็นยุทธศาสตรDท่ี ๒ สรIางเครือข.ายสนับสนุนการประชาสมัพันธDแก.บุคลากรมหาวิทยาลยั 

เปSาประสงคD  ๑.เครือข\ายสื่อสารองค+กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

           ๒.มีนวัตกรรมและเทคโนโยลีที่ทันสมัย 

 

ตัวช้ีวัด หน\วยนับ ค\าเป|าหมาย 

๑. จำนวนเครือข\ายที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5บริการนวัตกรรมและเทคโนโยลีที่นำมาใช5 

๓. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช5 

จำนวน/ร5อยละ ๑. จำนวนเครือข\ายทีเ่ข5าร\วมกบัสื่อสารองค+กรจำนวน 

๕๐ หน\วยงานของหน\วยงานทั้งหมด 

๒. ระดับความพึงพอใจไม\น5อยกว\าร5อยละ ๘๗ 

๓. มีจำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากกว\า ๕ ช้ิน  

 

กลยุทธD/ผูIรับผิดชอบ 

กลยุทธ+ ผู5รบัผิดชอบ 

๑.พัฒนาเครือข\ายสนับสนุนเผยแพร\แก\บุคลากรมหาวิทยาลยัและหน\วยงานภายนอกอย\างมี

ประสิทธิภาพ 

๒.สนับสนุนให5บุคลากรสร5างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช5ในการสื่อสารองค+กร 

 

๑.พระครูพิศาลสรวุฒิ  

๒.นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๓.นางสาวนภัสสร  กัลปนาท 
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ประเด็นยุทธศาสตรDท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพบคุลากรดIานการสื่อสารองคDกรอย.างมีประสิทธิภาพ 

เปSาประสงคD  ๑.บุคลากรด5านการสื่อสารองค+กรมีศักยภาพเป[นที่ยอมรับทั้งส\วนกลางและส\วนภูมิภาค 

           ๒.บุคลากรมีทักษะในการสือ่สารเป[นที่ยอมรบัทั้งส\วนกลางและส\วนภูมิภาค 

 

ตัวช้ีวัด หน\วยนับ ค\าเป|าหมาย 

๑.ร5อยละของบุคลากรที่สามารถสื่อสารได5อย\างมีประสิทธิภาพ 

๒. ร5อยละบุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเป[นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก  

จำนวน/ร5อยละ ๑.บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารมากกว\าร5อยละ ๘๗ 

๒.บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเป[นที่ยอมรับทั้งภายในและ

ภายนอก มากกว\าร5อยละ ๘๗ 

 

กลยุทธD/ผูIรับผิดชอบ 

กลยุทธ+ ผู5รบัผิดชอบ 

๑.ส\งเสริมและพัฒนาบุคลากรให5ความเช่ียวชาญด5านการสื่อสารองค+กร 

๒.ส\งเสริมและพัฒนาบุคลากรให5มีทักษะในการสื่อสารอย\างมีประสิทธิภาพ 

 

๑.พระครูพิศาลสรวุฒิ  

๒.นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๓.นางสาวนภัสสร  กัลปนาท 
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บทท่ี ๒ 

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจำป_งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี 

ที่ ชื่อโครงการ ผลผลิต ลักษณะโครงการ ผลการดำเนินการ เปSาหมาย 

Ö 

งบประมาณ ผูIรับ 

ผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

จำนวน

โครงการ 

จำนวนผูI

เขIา 

ร.วม 

จำนวน

ครั้งท่ีจัด 

ผูIเขIาร.วมมี

ความรูIความ

เขIาใจ

เพ่ิมข้ึน 

ความพึง

พอใจของ

ผูIรับบริการ 

งาน

โครงการ

แลIวเสร็จ

ตามเวลา

ท่ีกำหนด 

กำหนดวัดดำเนินการ 

(โครงการ) (คน) (ครั้ง) (รIอยละ) (รIอยละ) (รIอยละ) เริ่มตIน สิ้นสุด บรรลุ ไม\บรรลุ 

๑ โครงการกำหนดอ ั ตล ักษณ+  

เอกลักษณ+ มหาวิทยาลัย  
  โครงการจบ

ใน

ป_งบประมาณ 

แผน  ๑ ๘๐       ๑ ๘๐ ๘๐  ๘๐ ๑ต.ค.๖๒ ๓๐ก.ย.๖๓ Ö  ๑๒๕,๐๐๐ 

 

กลุ.มงาน

ฐานขIอมูล 
 

ผล  ๑ ๙๐   ๑  ๙๐  ๘๗ ๒๐ 

๓ โครงการวิพากษ+แผนยุทธศาสตร+

การประชาส ัมพันธ +และการ

พัฒนาการสื่อสารภายในองค+กร 

  โครงการจบ

ใน

ป_งบประมาณ 

แผน ๑ ๔๐   ๑  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ต.ค.๖๒ ๓๐ก.ย.๖๓ 
 

- Ö
Ö 

๖๔,๐๐๐ กลุ.มงาน

ฐานขIอมูล 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื5อไวรัสโค
วิด๑๙ 

ผล           
 

๓  
โครงการจัดทำสื่อโซเชียลมีเดีย

กลางของมหาวิทยาลัยประจำปâ  

  

  

  

  

โครงการจบ

ใน

ป_งบประมาณ 
 

แผน 
 

 ๑  ๕๐   ตลอดป_ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ต.ค.๖๒ 
 

๓๐ก.ย.๖๓ 
  

 
 

 

 

Ö 

๓๐,๐๐๐ 

 

กลุ.มงาน

นวัตกรรม 

 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื5อไวรัสโค
วิด๑๙ 

ผล           
 

 
      

   

Ö 
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บทท่ี ๓ 

กลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจำป7และการติดตามประเมินผล 

กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามผลประเมินแผนและผลการดำเนินงาน เป6นกจิกรรมที่

สำคัญที ่มุ ?งรวบรวมวิเคราะหBขDอมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ เสนอใหDผู Dรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรม

โครงการเป6นระยะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงไดDกำหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการประจำปPและติดตามการ

ประเมินผลนำมาปรับปรุงแกDไขในปPต?อไปทั้งนี้เพื่อใหDมีการพัฒนาปรับปรงุวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยน

เปTาหมายของกิจกรรมใหDมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ันกองสื่อสารองคBกร จำเป6นตDองสรุปโครงการกิจกรรมต?างๆ 

จัดทำรายงานประจำปPเสนอต?อมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเปTาหมายหมายของส?วนงานในปPต?อไป 

๓.๑ การจัดการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำป7 

๓.๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

 ๑) จัดทำแผนเสนอต?อผูDบริหารกองสื่อสารองคBกรเพื่อที่จะดำเนินการในปPงบประมาณถัดไปเสนอต?อ

กองแผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒) จัดทำแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม เพื่อเป6นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบติั

การประจำปP 

 ๓) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปPโดยใหD ผูDบริหาร เจDาหนDาที่ ทุกรูป/คน เขDาร?วมประชุม

เพื่อระดมแนวความคิด เพื่อใหDไดDแผนปฏิบัติการประจำปPที่มีประสิทธิภาพและนำมาปฏิบัติตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

๓.๑.๒การปรับแผนปฏิบัติการประจำป7 

 การดำเนินการขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปP จะ

เปลี ่ยนแปลงไดDในกรณีที ่มีความจำเป6นตDองปรับเปลี ่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปPใหD

ดำเนินการดังน้ี 

 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?งต้ังคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปPของกองสื่อสารองคBกร 
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๓.๒.๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

๑) ส?วนงานแต?งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนส?วนงาน /แผนปฏิบัติการประจำปP เพื่อทำหนDาที่

กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานแต?ละโครงการที่ไดDบรรจุไวDในแผนปฏิบัติการประจำปP โดย

คณะกรรมการจะตDองรายงานผลการดำเนินงานและป_ญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนใหD

คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนของส?วนงานบริหาร หรือ คณะกรรมการที่มีคำสั่งแต?งต้ังทราบ 

โดยใชDแบบฟอรBมของการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจำปP

งบประมาณ 

๒) การดำเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะตDองจัดเก็บเป6นเอกสารสรุปผล

การดำเนินงานตามของแต?ละโครงการเก็บไวDเป6นหลกัฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใชD

เป6นขDอมูลอDางอิงในการวางแผนต?อไป 

๓) เมื่อสิ้นปPงบประมาณ ส?วนงานต?างๆ ที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปP จะตDองสรุปผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปPและผลงานอื่นที่กำหนดนอกแผน จัดทำรายงานประจำปPของ

ส?วนงานพรDอมจัดส?งใหDกองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำเป6นรายงานประจำปPเสนอต?อมหาวิทยาลัย

และจัดพิมพBเผยแพร?ต?อสาธารชนใหDทราบต?อไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

โครงการกำหนดอัตลักษณGเอกลักษณGของมหาวิทยาลัยฉบบัปรับปรุงจากพรบ.๒๕๔๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกำหนดอัตลักษณGเอกลักษณGของมหาวิทยาลัยฉบบัปรับปรุงจากพรบ.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_จจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีจงึควรมีการปรับปรงุอัตลกัษณB เอกลักษณBใหDมีความ

ชัดเจนและปรับปรุงใหDเป6นป_จจุบันมากข้ึน 

 ดังน้ัน กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี จงึไดDจัดทำโครงการกำหนดอัตลักษณBเอกลกัษณBของ 

มหาวิทยาลัยฉบับปรบัปรุงจากพรบ.๒๕๔๐ เพื่อใชDเป6นแนวทางในการดำเนินงานกจิการงานของมหาวิทยาลัย

เป6นไปไดDอย?างเรียบรDอย 

๖. วัตถุประสงคG 

  ๑. กำหนดแนวทางอัตลักษณB เอกลักษณBเกี่ยวกับ สี สัญลักษณB ตัวอักษรของมหาวิทยาลัย ระบุใหD

ชัดเจนและมีความทันสมัน 

  ๒. กำหนดสัญลักษณBใหDมีความชัดเจนในการใชD 

  ๓. กำหนดโคDดสีของสีประจำมหาวิทยาลัย 

  ๔.กำหนดตัวหนังสอืประจำมหาวิทยาลัย 

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 ๒๕๖๓  

 

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต? ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒- ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
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๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน๑๒๕,๐๐๐   บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -     บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน๑๒๕,๐๐๐   บาท 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดั

บท่ี 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ต.ค

. 

๖๒ 

พ.ย

. 

๖๒ 

ธ.ค. 

 

๖๒ 

ม.ค

. 

๖๓ 

ก.พ

. 

๖๓ 

มี.ค

. 

๖๓ 

เม.ย. 

 

๖๓ 

พ.ค

. 

๖๓ 

มิ.ย

. 

๖๓ 

ก.ค

. 

๖๓ 

ส.ค

. 

๖๓ 

ก.ย. 

 

๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ  
 

          

๒. แต?งต้ังคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

            

๔. ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล/สรปุผลการ

ดำเนินงาน 

            

 

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 ๒๕๖๓  

๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ท่ีผQานมา 

 ไดDมีการปรับปรงุการดำเนินการจัดทำโครงการใหDใชDงบประมาณที่เหมาะสม ระยะเวลาทีเ่หมาะสมแก?

กิจกรรมและจบการจัดโครงการส?งผลสรปุส?งผูDบริหารเพื่อรายงานผล 

 ๑๓. ประโยชนGท่ีคาดวQาจะไดTรับ 

๑. มีคู?มือในใชDงานสัญลักษณB สี ที่เป6นอัตตลักษณB เอกลักษณBของมหาวิทยาลัย 
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โครงการวิพากษGแผนยุทธศาสตรGการประชาสัมพันธGGและการพัฒนาการสื่อสารภายในองคGGกร

 
๑. ชื่อโครงการโครงการวิพากษGแผนยุทธศาสตรGการประชาสัมพันธGGและการพัฒนาการสื่อสารภายใน 

องคGGกร 

๒. ชื่อหนQวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  รหัสโครงการ 

๓. ผูTรับผิดชอบโครงการ  กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG 

ยุทธศาสตรBที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบรูณาการ 

๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปYน 

งบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณถือว?าเป6นเรื่องทีม่ีความจำเป6นสำหรบัการบรหิารจัดการ

องคBกรใหDมีประสิทธิภาพเป6นอย?างมากเพราะว?าส?วนหน่ึงทีท่ำใหDองคBกรเกิดการพฒันาหรือประสบความสำเร็จ 

องคBประกอบทีส่ำคัญเป6นอย?างมากก็คือ เรื่องงบประมาณ และแผนการใชDจ?ายงบประมาณ จะเป6นตัวขับเคลื่อน

องคBกรไปสู?ความสำเรจ็ 

ดังน้ัน กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี ในฐานะผูDรับจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?าย

ประจำปP จึงไดDจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายประจำปP เพื่อเป6นกรอบในการบริหารและใชDจ?าย

งบประมาณต?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 ๒๕๖๓ 

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

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต? ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน๖๕,๐๐๐   บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -   บาท 
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   รวมท้ังสิ้น จำนวน๖๕,๐๐๐   บาท 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดั

บท่ี 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ต.ค

. 

๖๒ 

พ.ย

. 

๖๒ 

ธ.ค. 

 

๖๒ 

ม.ค

. 

๖๓ 

ก.พ

. 

๖๓ 

มี.ค

. 

๖๓ 

เม.ย. 

 

๖๓ 

พ.ค

. 

๖๓ 

มิ.ย

. 

๖๓ 

ก.ค

. 

๖๓ 

ส.ค

. 

๖๓ 

ก.ย. 

 

๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ  
 

          

๒. แต?งต้ังคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

            

๔. ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล/สรปุผลการ

ดำเนินงาน 

            

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 

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

 ๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome) 

 ๑. มีแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณประจำปP ๒๕๖๓ 

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

งบประมาณ 

๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ท่ีผQานมา 

 ไดDมีการปรับปรงุการดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณประจำปP

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหDเป6นไปตามยุทธศาสตรB ตัวช้ีวัด และกลยุทธBในการพฒันามหาวิทยาลัยเพื่อใหDเกิด

ประสิทธิภาพสงูสุด 

๑๓. ประโยชนGท่ีคาดวQาจะไดTรับ 

 ๑. มีการพฒันาระบบการบรหิารจัดการงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย

อย?างมีประสิทธิภาพสงูสุด 

๒. มีเครื่องมือในการกำกบัติดตามการบริหารงานของผูDบรหิารมหาวิทยาลัย 

๓. มีคู?มือในการปฏิบัติงานเรื่องแผนงบประมาณและแผนการใชDจ?ายงบประมาณของเจDาหนDาทีผู่D

ปฏิบัติ 
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โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลัย 

 
 

๑. ชื่อโครงการโครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียลมเีดียกลางของมหาวิทยาลยั 

๒. ชื่อหนQวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  รหัสโครงการ 

๓. ผูTรับผิดชอบโครงการ  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.

ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื ่อใหDการขับเคลื ่อนโครงการและงานของมหาวิทยาลัยใหDเป6นไปตาม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและบรรลุวัตถุประสงคBตามที่ต้ังเปTาหมายไวD 

 ดDวยป_จจุบันเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียไดDรับความนิยมและเป6นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถเขDาถึง

กลุ?มเปTาหมายไดDง?าย จึงจัดเป6นที่จะตDองมีสื่อกล?งเพื่อส?งสารถึงกลุ?มเปTาหมายไดDอย?างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน

กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี จึงไดDจัดโรงการสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลัย 

๖. วัตถุประสงคG 

  ๑. เพื่อเพิ่มเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถที่เขDาถึงกลุ?มเปTามายไดDอย?างมีประสิทธิภาพ  

  ๒. เพื่อใชDเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริการงานของผูDบริหารมหาวิทยาลัย 

  ๓. เพื่อสรDางความเขDมแข็งใหDกบังานสื่อสารประชาสมัพันธBภายในและภายนอกองคBกร  

๗. ลักษณะกิจกรรม 

 เป6นการจัดต้ังงบประมาณเพือ่ใชDจ?ายในส?วนค?าใช?จ?ายที่ตDองเสยีใหDกบับริษัททีจ่ัดทำสื่อโซเชียลมีเดียรB

เพื่อสรDางสื่อกลางเป6นของมหาวิทยาลัย 

๘. เป^าหมายผลผลิต 

 ๘.๑ เปา̂หมายเชิงคณุภาพ 

 มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประชาสมัพันธBที่มปีระสิทธิภาพสูงสดุ ทันสมัย และเขDาถึงกลุ?มเปTาหมายทั้ง

ภายในและภายนอกไดDง?าย 

๘.๒ เปา̂หมายเชิงปริมาณ 

๑. มีช?องทางกลางประชาสัมพันธBของมหาวิทยาลัยมากกว?าสามช?องทางเป6นทางการและผูDเขDาร?วมใชD

จำนวนมาก ทั้งจากส?วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆB หDองเรียนและหน?วยวิทยบรกิาร  

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต?   พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓ 
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ง๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน๓๐,๐๐๐      บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -      บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน๓๐,๐๐๐      บาท 

 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดั

บท่ี 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ต.ค

. 

๖๒ 

พ.ย

. 

๖๒ 

ธ.ค. 

 

๖๒ 

ม.ค

. 

๖๓ 

ก.พ

. 

๖๓ 

มี.ค

. 

๖๓ 

เม.ย. 

 

๖๓ 

พ.ค

. 

๖๓ 

มิ.ย

. 

๖๓ 

ก.ค

. 

๖๓ 

ส.ค

. 

๖๓ 

ก.ย. 

 

๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ  
 

          

๒. แต?งต้ังคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

            

๔. ขอขDอมูล/รวบรวมขDอมูล             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล/สรปุผลการ

ดำเนินงาน 

            

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 

 มีผูDใชDงานสือ่ประชาสัมพันธBทางการสือ่ของมหาวิทยาลัย 

 ๑๑.๒ ผลลัพธG(Outcome) 

 ๑. มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประขาสมัพันธBที่มปีระสิทธิภาพสงู ทันสมัย และเขDาถึงกลุ?มเปTาหมายทัง้

ภายในและภายนอกไดDง?าย 

๑๒. ขTอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกTไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในป7ท่ีผQานมา 

 ไม?ม ี

๑๓. ประโยชนGท่ีคาดวQาจะไดTรับ 

 ๑. มหาวิทยาลัยไดDช?องทางประชาสมัพันธBที่มปีระสิทธิภาพสูง  

๒. มีช?องทางสื่อสารหลักกับบุคลากรทัง้ส?วนกลางและวิทยาเขต 

๓. มีช?องทางการติดต?อสื่อสารกบับุคคลภายนอกที่สนใจขDอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 
 


