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คำนำ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบหมายได:จัดตั้งกองสื ่อสารองค?กร เปBนสDวนงานหนึ่งที่สังกัดอยูDในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข:อ ๑.๙ จึงออกประกาศไว:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการ

แบDงสDวนงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสDวนงานในกองสื่อสารองค?กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวDาด:วยเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน:าที่และความ
รับผิดชอบของสDวนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีการกำหนดกลุDมงานแบDงออกเปBน ๓ กลุDมงาน ประกอบด:วย กลุDมงานฐานข:อมูล
ปฏิบัติงานรวบรวมข:อมูลสารสนเทศของสDวนงานตDางๆ เพื่อจัดทำเปBนระบบฐานข:อมูลในการเผยแพรDภายในและภายนอกองค?กร กลุDมงานสื่อสิ่งพิมพ?ปฏิบัติงานกำหนด

รูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ?ผDานสื่อสิ่งพิมพ?รูปแบบตDางๆ และกลุDมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ? กิจการของมหาวิทยาลัย 
ผDานระบบอินเตอร?เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ?สื่อใหมD โดยมีรองอธิการบดีฝbายประชาสัมพันธ?และเผยแผDเปBนผู:กำกับดูแล  
 เพื่อให:การดำเนินการตามพันธกิจในกลุDมงานทั้ง ๓ ด:าน ดำเนินไปด:วยความเรียบร:อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค?ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กอง

สื่อสารองค?กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได:จัดทำแผนยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร ในชDวงแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช:เปBนกรอบและแนวทางในการพัฒนากลุDมงานของกองสื่อสารองค?กร โดยคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ......../๒๕๖๑ เรื่อง
แตDงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร สำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝbายประชาสัมพันธ?และเผยแผDเปBนประธานคณะกรรมการ ซึ่งได:

ดำเนินการระดมความคิดทั้งในรูปแบบของการประชุมกลุDมยDอยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห?สภาพแวดล:อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร? เปvาประสงค? และตัวช้ีวัด กลยุทธ? และผู:รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ตามกลยุทธ?ที่กำหนด เพื่อให:กระบวนการติดตาม กำกับ และประเมนิ
แผนยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลวัุตถุประสงค? และสอดคล:อง

กับวิสัยทัศน?ของกองสื่อสารองค?กรตามที่ได:กำหนดไว: 
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ น้ัน เกิดข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู:บริหาร เจ:าหน:าที่ทุกทDานที่ได:รับการแตDงต้ัง

ให:เปBนคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร?ของกองสื่อสารองค?กรได:ระดมความคิดเห็น และได:จัดทำแผนยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จนสำเร็จ

ลุลDวงด:วยดี 
 

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

รักษาการผู:อำนวยการกองสื่อสารองค?กร
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สJวนท่ี ๑ 

บทนำ 

๑.๑ ชื่อสJวนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปWนมาโดยยJอ 

 ชื่อสJวนงาน  

  กองสือ่สารองค?กร  สำนักงานอธิการบดี 

 สถานท่ีต้ัง  

  ห:อง ๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ E-mail :  cadmcu01@gmail.com 

 ประวัติความเปWนมา 

      กองสื่อสารองค?กร เปBนสDวนงานหน่ึงทีส่ังกัดอยูDในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ ข:อ ๑.๙ จึงออกประกาศไว:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบDงสDวนงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสDวนงานในกอง

สื่อสารองค?กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวDาด:วยเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน:าที่และความรับผิดชอบของสDวนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงมีการ
กำหนดกลุDมงานแบDงออกเปBน ๓ กลุDมงาน ดังน้ี:- 
 ๑.  กลุDมงานฐานข:อมลู 

 ๒.  กลุDมงานสื่อสิง่พิมพ? 
 ๓.  กลุDมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
          กองสื่อสารองค.กร มีอำนาจหน:าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเข:าใจและประชาสัมพันธ?งานของมหาวิทยาลัยแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ?ในรูปแบบตDางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส? และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข:องหรือที่ได:รับมอบหมาย 

    ๑) กลุJมงานฐานขLอมูลสื่อสารองค.กร ปฏิบัติงานรวบรวมข:อมูลสารสนเทศของสDวนงานตDางๆ เพื่อจัดทำเปBนระบบฐานข:อมูลในการเผยแพรDภายใน
และภายนอกองค?กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข:องหรือที่ได:รับมอบหมาย 
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    ๒) กลุJมงานสื่อสิ่งพิมพ.ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ?ผDานสื่อสิ่งพิมพ?รูปแบบตDางๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข:องหรือที่
ได:รับมอบหมาย 

    ๓)กลุJมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสมัพันธ? กิจการของมหาวิทยาลัย ผDานระบบอินเตอร?เน็ต มัลติมเีดีย อุปกรณ?สื่อใหมDและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข:องหรือที่ได:รับมอบหมาย 
๑.๒ วิสัยทัศน. คJานิยม  และพันธกิจ 

วิสัยทัศน. 

วิสัยทัศน? :  หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมปีระสทิธิภาพ 
  VISION:  EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL 

คJานิยม 

ทันเหตุการณ? สื่อสารทันสมัย สร:างการรับรู:ฉับไว ครอบคลุมไปทั่วทั้งองค?กร 
พันธกิจ 

 ๑.  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?และเผยแพรDข:อมูลขDาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยDางตDอเน่ือง 
 ๒.  สร:างเครือขDายสนับสนุนการประชาสัมพันธ?เผยแพรDแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนDวยงานภายนอก 

๓.  สDงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด:านสื่อสารองค?กรให:มีคุณภาพเปBนที่ยมอรบัทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค 

 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปBนมหาวิทยาลัยในกำกลับของรัฐ มีฐานะเปBนนิติบุคคล โดยสถานภาพและวัตถุประสงค?เพื่อให:เปBนสถานศึกษาและ

วิจัย มีวัตถุประสงค?ให:การศึกษาวิจัยสDงเสริมและให:บริการทางพระพุทธศาสนาแกDพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ? รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด:าน คือ 
๑) ผลิตบัณฑิต 

๒) สDงเสริมการศึกษาค:นคว:าวิจัยให:ก:าวไปสูDความเปBนเลิศทางวิชาการด:านพระพุทธศาสนา 
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๓) ให:บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 
๔) สDงเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสDวนรDวมในประชาคมโลกด:านพระพุทธศาสนา 

๕) บริการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอยDางมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให:บรรลุพันธกิจข:างต:นได:น้ัน จะต:องดีรับความรDวมมือและการสนับสนุนจากหลายฝbาย ทั้งบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย

เอง สDวนราชการตDาง ๆ ฝbายการเมื่อพระสังฆาธิการ พระสงฆ? ประชาชนและสื่อมวลชนทั่วไปการสื่อสารองค?กรจะชDวยให:กลุDมบุคคลข:างต:นเกิดภาพพจน?ที่ดี มีความเข:าใจ
ในแนวทางดำเนินการโครงการ/เรื่องตDางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะกDอให:เกิดความรDวมมือกับมหาวิทยาลัย ในการที่จะทำการดำเนินตDาง ๆ  ให:เปBนไปด:วยความถูกต:อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและกDอให:เกิดประโยชน?สูงสุด 

 

วัตถุประสงค. 

 ๑.  เพื่อเสริมสร:างความเข:าใจอันดีระหวDางบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา สDวนราชกาตDาง ๆ  ฝbายการเมือง พระสังฆาธิการ พระสงฆ? ประชาชนและ

สื่อมวลชนตDาง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทุกด:านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข:อง 
 ๒. เพื่อสร:างชDองทางการติดตDอสื่อสารให:มีประสิทธิภาพระหวDางบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับกลุDมเปvาหมายในการเผยแพรDผลงานและผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาลัย 

๓. เพื่อสร:างการมีสDวนรDวมในกิจกรรมตDาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

กลุJมเปpาหมาย 

๑. บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
๒. กลุDมเปvาหมายภายนอก พระสังฆาธิการ พระสงฆ? สDวนราชการตDาง ๆ ประชาชนสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

ประโยชน.ท่ีคาดวJาจะไดLรับ 

๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา สDวนราชการตDาง ๆ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชน มีความเข:าใจและทัศนคติที่ดีตDองานมหาวิทยาลัย 
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๒. กลุDมเปvาหมายตDาง ๆ มีชDองทางการสื่อสาร และสื่อประชาสัมพันธ?งานของมหาวิทยาลัย 
๓. บุคลากร นิสิต นักศึกษา พระสังฆาธิการ พระสงฆ?และประชาชน มีความรู:เกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปBนอยDางดี 

แผนการดำเนินการ 

๑.การสื่อสารเพ่ือเผยแพรJขJาวสารประชาสัมพันธ.งานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
๑.๑ การเผยแพรDข:อมูลขDาวสารให:แกDบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสDวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ? ห:องเรียน และหนDวยวิทยบริการ ทางเว็บไซต?ของ

มหาวิทยาลัย ทางอินทราเน็ต และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร?คอื่น ๆ  
๑.๒การเผยแพรDการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) คณะกรรมการสภาวิทยาการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย?สิน 

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแผนงบประมาณ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข:อง เพื่อ

เผยแพรDผลการประชุมเฉพาะในสDวนที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปควรรับรู:หรือรับทราบโดยทั่วกันโดยดำเนินการทุกครั้งที่มีการประชุมดังกลDาว 
๑.๓ การเผยแพรDการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย เชDนการรับสมัครสอบนิสิตนักศึกษาใหมD การเปéดสอนในสาขาวิชาใหมD และเปéดวิทยาลัยสงฆ? 

๒. การจัดแถลงขJาวสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ เพือ่เผยแพรDขDาวเกี่ยวกับงานสำคัญของมหาวิทยาลัย หรือในสDวนที่มหาวิทยาลัยมีสDวนเกี่ยวข:อง เชDน การจัดงานวิสาขบูชา

โลก รวมถึงการช้ีแจงข:อเท็จจริง เมื่อมหาวิทยาลัยมีขDาวทางลบ ทั้งน้ี ต:องดำเนินการอยDางรวดเร็ว ทันการณ?ด:วย เปBนต:น 
 

๓. การพัฒนาชJองทางการสื่อสารตJางๆ ใหLมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 ๓.๑. ผลิตหรือให:แนวทางการผลิตและเผยแพรDขDาวสารผDานสื่อสิ่งพิมพ?ตDางๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดถึงวารสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง 
 ๓.๒. ผลิตและให:แนวทางในการผลิตและเผยแพรDขDาวสารผDานรายการวิทยุโทรทัศน?และโทรทัศน?เผยแพรD 
 

๔. การพัฒนาผูLรับผดิชอบงานดLานสื่อสารองค.กร 
โดยกำหนดผู:รับผิดชอบงานด:านสื่อสารองค?กรของทุกหนDวยงาน กำหนดแผนงานดำเนินงาน ชDองทางการสื่อสารประจำ รวมทั้งจัดฝêกอบรมเทคนิคการสื่อสารอยDาง

มีประสิทธิภาพให:แกDบุคลากรที่รับผิดชอบงานด:านสื่อสารองค?กร เชDน คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ? ห:องเรียน หนDวยวิทยาบริการ  
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 รับผิดชอบการเขียนขDาวประชาสัมพันธ? Press Release หรือ ขDาวแจก เขียนขDาวUpdate เหตุการณ?ตDางๆ หรือสDงข:อมูลให:แกDกองสื่อสารองค?กร เพื่อเปBน
ศูนย?กลางในการจัดทำรายงานประจำปî เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัย ประจำปî และเผยแพรDให:สDวนราชการตDางๆ ฝbายการเมือง พระสังฆาธกิาร 

พระสงฆ? ประชาชนและสื่อมวลชนตDางๆ 
๕. การจัดกิจกรรมสัมพันธ.และสื่อมวลชนสัมพันธ. กำหนดให:กองสื่อสารองค?กรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู:และสร:างโครงขDายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งนี้โดยจัดเวที
สื่อมวลชนพบปะกับผู:บริหารของมหาวิทยาลัยเปBนระยะ 

 

๑.๓ โครงสรLางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) แผนภูมิโครงสรLางกองสื่อสารองค.กร สำนักงานอธิการบดี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

สํานักงานอธกิารบด ี

กองสื>อสารองค์กร 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล กลุ่มงานสื>อสงิพมิพ ์ กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลย ี
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๒) โครงสรLางการบริหารงาน กองสื่อสารองค.กร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ รายชื่อผูLบริหาร และบุคลากรภายในสJวนงาน 

   ๑. รายชื่อผูLบริหาร   

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหนJง 

๑ พระครูพิศาลสรวุฒ ิ  ผู:อำนวยการกองสื่อสารองค?กร 

   ๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสื่อสารองค.กร 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหนJง 

๑. นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา 

๒. นายวรวุฒ ิ ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป 

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลย ี

 

กลุ่มงานสื>อสงิพมิพ ์

 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล 

 

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์และเผยแผ ่

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ ์

ผูอ้ํานวยการกองสื>อสารองค์กร 

อธกิารบดี 
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สJวนท่ี ๒ 

วิสัยทัศน. 

วิสัยทัศน? :  หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมปีระสทิธิภาพ 

  VISION:  EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL 

 

พันธกิจ 

   ๑.  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?และเผยแพรDข:อมูลขDาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยDางตDอเน่ือง 
   ๒.  สร:างเครือขDายสนับสนุนการประชาสัมพันธ?เผยแพรDแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนDวยงานภายนอก 
   ๓.  สDงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด:านสือ่สารองค?กรให:มคุีณภาพเปBนที่ยมอรบัทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค 

 

การวิเคราะห. SWOT Analysis 
ผู:บริหารและเจ:าหน:าที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนยุทธศาสตร?ของกองสื่อสารองค?กร ได:ทำการวิเคราะห?จุดแข็ง จุดอDอน อุปสรรค โอกาส ของกอง

สื่อสาร หรือที่เรียกวDา การวิเคราะห? SWOT Analysis เพื่อให:ผู:บริหาร และเจ:าหน:าที่รวบรวมเหตุและปïจจัยที่ทำให:เกิดจุดแข็ง จุดอDอน อุปสรรค โอกาส เพื่อกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร? เปvาประสงค? ตัวชี้วัด และกำหนดกลยุทธในการจัดทำแผนยุทธศาสตร? ๕ ปî (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกองสื่อสารให:มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยDางแท:จริง ดังตารางวิเคราะห?ตDอไปน้ี 
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ตารางวิเคราะห. SWOT Analysis 

จุดแขง็ จุดอDอน 

๑.มีการรวบรวมฐานข:อมูลในการเผยแพรDภายในและภายนอกองค?กรอยDางเปBนระบบโดย
รDวมมือกับสDวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มีการจัดพิมพ?ฐานข:อมูลผู:บริหารและองค?กรเพ่ือเผยแพรDอยDางถูกต:องและแมDนยำอยDาง
ตDอเน่ือง  

๓. บุคลากรได:รับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารและชDองทางการสื่อสารองค?กรใน
รูปแบบตDางๆ อยDางตDอเน่ือง 

๔.  มีการสื ่อสารและเผยแพรDข Dาวสารสร:างความเข:าใจอันดีระหวDางบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอยDางรวดเร็วและทันตDอเหตุการณ? 
๕. มีการสร:างชDองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในองค?กร 

        ๑.  การพัฒนาบุคลากรให:เกิดความรู:ความเข:าใจของงานด:านการสื่อสารมี
น:อย 
        ๒.  จำนวนบุคลากรไมDเพียงพอตDอภาระงานหลักท่ีมีอยูD 
        ๓.  ขาดอุปกรณ?และเคร่ืองมือสื่อสารท่ีทันสมัย 
        ๔.  งบประมาณท่ีได:รับไมDเพียงพอตDอการพัฒนางานด:านสื่อสารองค?กร 
 

โอกาส อุปสรรค 

๑. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัเปBนท่ียอมรับระดบัโลก 
๒. ประชาชน ภาครัฐและเอกชน เชื่อม่ันในศักยภาพของมหาวิทยาลยั 
๓. คณะสงฆ?สDงเสริมและพัฒนาบคุลากรให:มีความสามารถในการใช:เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหมD 
๔. นโยบายของรัฐบาลท่ีสDงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

           ๕. มหาวิทยาลยัมีต:นทุนทางสังคมสูง 
 

๑. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให:มหาวิทยาลัยไมDเพียงพอ 
๒. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของนิสิตมีผลกระทบตDอการ

สื่อสารองค?ในหมาวิทยาลัย 
๓. องค?กรของมหาวิทยาลยัเปBนองค?กรพหุวัฒนธรรมและภาษา เพราะมีสDวน

งานจัดการศึกษาอยูDท้ังภายในประเทศและตDางประเทศจำนวนมาก 
๔. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยสีารสนเทศทำให:บคุลากร

ปรับตัวไมDทัน 

จากการวิเคราะห?จุดแข็ง จุดอDอน อุปสรรค โอกาส ของกองสื ่อสารองค?กร หรือ การวิเคราะห? SWOT Analysis ข:างบนดังกลDาว สามารถกำหนดแผนท่ี

ยุทธศาสตร. Strategy Map ของแผนยุทธศาสตร.กองสื่อสารองค.กร  สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อแสดงประสิทธิผล คุณภาพการใหLบริการ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค.กรของกองสื่อสารองค.กร สำนักงานอธิการบดี ดังตJอไปน้ี 
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              แผนท่ียุทธศาสตร. Strategy Map กองส่ือสารองค.กร   

                        วิสัยทัศน? :  หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมปีระสทิธิภาพ 

     VISION:  EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL 

 

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เครือขDายสือ่สารองค?กรครอบคลมุทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ส่ือส่ิงพิมพ?และส่ืออิเล็กทรอนิกส?

ประชาสัมพันธ?ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

ได:รับข:อมูลขDาวสารอยDางถูกต:องและทั่วถึง 

บุคลากรด:านส่ือสารองค?กรมีศักยภาพเปBนที่

ยอมรับทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค 
บุคลากรมีทักษะในการส่ือสารเปBนที่ยอมรับทั้ง

สDวนกลางและสDวนภูมิภาค 

คณุภาพการ

ให้บริการ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติัการ 

การพฒันาองคก์ร 
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สJวนท่ี ๓ 

แผนยุทธศาสตร.กองส่ือสารองค.กร 

 

 

 

ยุทธศาสตร. เปpาประสงค. 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี ๑ 

ผลิตสื่อประชาสมัพันธ?และเผยแพรDข:อมลูขDาวสาร กจิกรรมของมหาวิทยาลัยอยDางตDอเน่ือง 
๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได:รบัข:อมลูขDาวสารอยDาง
ถูกต:องและทั่วถึง 

๑.๒ สื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส?ประชาสัมพันธ?ทีท่ันสมัยและมี
คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี ๒ 

สร:างเครือขDายสนับสนุนการประชาสัมพันธ?เผยแพรDแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนDวยงาน
ภายนอก 

 

๒.๑ เครอืขDายสื่อสารองค?กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒.๒ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี  ๓ 

สDงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด:านสื่อสารองค?กรให:มีคุณภาพเปBนที่ยมอรับทัง้
สDวนกลางและสDวนภูมิภาค 
 

 

๓.๑ บุคลากรด:านสื่อสารองค?กรมีศักยภาพเปBนที่ยอมรับทั้งสDวนกลางและ
สDวนภูมิภาค 
๓.๒. บุคลากรมทีักษะในการสื่อสารเปBนที่ยอมรับทัง้สDวนกลางและสDวน

ภูมภิาค 

 

 

 

วสิยัทศัน์ :  หน่วยงานสื>อสารองคก์รแก่บุคลากรในส่วนกลางและภูมภิาคอย่างมปีระสทิธภิาพ 

  VISION:  EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL 
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ.และเผยแพรJขLอมูลขJาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยJางตJอเน่ือง 

วิสัยทัศน? :  หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมปีระสทิธิภาพ 

  VISION:  EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL 

  

  เปpาประสงค. Goal 

  

  

ตัวชี้วัด  KPI  

  

กลยุทธ.  Strategy 

  

  

ผูLรับผิดชอบ 

๑. บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได:รับ
ข:อมูลขDาวสารอยDางถูกต:องและทั่วถึง 

๑.๑ ระดับความพึงพอใจของผู:รับ
ข:อมูลขDาวสาร  

๑.๑.๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?ทันสมัยแกD
บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 

  

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๒. สื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเลก็ทรอนิกส?ประชาสัมพนัธ?ที่

ทันสมัยและมีคุณภาพ  

๒.๑ จำนวนสื ่อส ิ ่งพิมพ?และสื่อ

อ ิ เล ็กทรอน ิกส ?ท ี ่ท ันสม ัยและ
คุณภาพ 

๒.๑.๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารองค?กรแกD

บ ุคลากรมหาวิทยาลัยบุคคลภายนอกที่
ทันสมัย  

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๒ สรLางเครือขJายสนับสนุนการประชาสัมพันธ.เผยแพรJแกJบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนJวยงานภายนอก 

วิสัยทัศน? :  หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมปีระสทิธิภาพ 

  VISION:  EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL 

  

  เปpาประสงค.Goal 

  

  

ตัวชี้วัด  KPI 

  

  

กลยุทธ.  Strategy 

  

  

ผูLรับผิดชอบ 

๑. เครือขDายสื่อสารองค?กรครอบคลมุทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑.๑ จำนวนเครือขDายที่องค?กร
ครอบคลมุทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ พ ัฒนาเคร ือข Dายสน ับสน ุนการ
ประชาส ัมพ ันธ ?และเผยแพร Dบ ุคลากร

มหาวิทยาลัยและหนDวยงานภายนอกอยDางมี
ประสิทธิภาพ 

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรสีลัด 
  

๒.นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ๒.๑ ระดับความพึงพอใจของ
ผู:รบับริการ 
๒ . ๒  จ ำ น ว น น ว ั ต ก ร ร มแล ะ

เทคโนโลยีที่นำมาใช: 

๒.๑.๑ สนับสนุนให:บุคลากรสร:างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อใช:ในการสื่อสารองค?กร 
  

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๓ สJงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดLานสื่อสารองค.กรใหLมีคุณภาพเปWนที่ยอมรับทั้งสJวนกลางและสJวนภูมิภาค 

วิสัยทัศน? :  หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมปีระสทิธิภาพ 

  VISION:  EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL 

  

  เปpาประสงค.Goal 

   

  

ตัวชี้วัด  KPI 

  

  

กลยุทธ.  Strategy 

  

  

ผูLรับผิดชอบ 

๑. บุคลากรด:านสื ่อสารองค?กรมีศักยภาพเปBนที่
ยอมรับทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค 

๑.๑ ร:อยละของบุคลากรที่สามารถ
สื่อสารได:อยDางมปีระสทิธิภาพ 

๑.๑.๑ ส Dงเสริมและพัฒนาบุคลากรให:มี
ความเช่ียวชาญด:านสื่อสารองค?กร 

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๒. บุคลากรมีทกัษะในการสื่อสารเปBนที่ยอมรับทัง้

สDวนกลางและสDวนภูมิภาค 

๒.๑. ร:อยละของบุคลากรที่มีทักษะ

ในการสื ่อสารเปBนที ่ยอมรับของ
ภายในแลภายนอก 

๒.๑.๑ ส Dงเสริมและพัฒนาบุคลากรให:มี

ทักษะการสื่อสารอยDางมีประสิทธิภาพ 
  

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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สJวนที่ ๔ 

ตัวช้ีวัดและคJาเปpาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ.และเผยแพรJขLอมูลขJาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยJางตJอเน่ือง 

ตัวชี้วัดและคJาเปpาหมาย 

ตัวชี้วัด  KPI หนJวยนับ คJาเปpาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ ระดับความพึงพอใจของผู:รับข:อมูลขDาวสาร ระดับความพงึพอใจ ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๙๐ 

๒.๑ จำนวนสื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส?ที่ทันสมัย

และคุณภาพ 

จำนวนสื่อ ๒      ๓ ๔ ๕ ๖ 

กลยุทธ.ผูLรับผิดชอบ 

กลยุทธ. ผูLรับผิดชอบ 

๑.๑.๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?ทันสมัยแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๒.๑.๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยบุคคลภายนอกที่ทันสมัย 
 

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๒ สรLางเครือขJายสนับสนุนการประชาสัมพันธ.เผยแพรJแกJบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนJวยงานภายนอก 

ตัวชี้วัดและคJาเปpาหมาย 

ตัวชี้วัด  KPI หนJวยนับ คJาเปpาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ จำนวนเครือขDายที่องค?กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนเครือขDาย ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๒.๑ ระดับความพึงพอใจของผู:รบับริการ ระดับความพงึพอใจ ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๙๐ 

๒.๒ จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช: จำนวนนวัตกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กลยุทธ.ผูLรับผิดชอบ 

กลยุทธ. ผูLรับผิดชอบ 

๑.๑.๑ พัฒนาเครือขDายสนับสนุนการประชาสัมพันธ?และเผยแพรDบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนDวยงานภายนอกอยDางมี

ประสิทธิภาพ 

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๒.๑.๑ สนับสนุนให:บุคลากรสร:างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช:ในการสื่อสารองค?กร พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี ๓ สJงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดLานสื่อสารองค.กรใหLมีคณุภาพเปWนท่ียอมรับท้ังสJวนกลางและสJวนภูมิภาค 

ตัวชี้วัดและคJาเปpาหมาย 

ตัวชี้วัด  KPI หนJวยนับ คJาเปpาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ ร:อยละของบุคลากรที่สามารถสื่อสารได:อยDาง
มีประสิทธิภาพ 

ระดับของบุคลากร ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๙๐ 

๒.๑. ร:อยละของบุคลากรที่มีทักษะในการสื่อสาร

เปBนที่ยอมรับของภายในแลภายนอก 

ระดับของบุคลากร ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๙๐ 

 

กลยุทธ.ผูLรับผิดชอบ 

กลยุทธ. ผูLรับผิดชอบ 

๑.๑.๑ สDงเสริมและพัฒนาบุคลากรให:มีความเช่ียวชาญด:านสื่อสารองค?กร พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๒.๑.๑ สDงเสริมและพัฒนาบุคลากรให:มีทักษะการสื่อสารอยDางมีประสิทธิภาพ 
 

พระครูพิศาลสรวุฒ ิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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ภาคผนวก 
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รูปภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรAกองสื่อสารองคAกร 
 

 


