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แผนยุทธศาสตร.กองสื่อสารองค.กร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
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คำนำ
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัยมอบหมายได:จ ัดตั้งกองสื่อสารองค?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 ในชDวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 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? และตัวชี้วัด กลยุทธ? และผู:รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ตามกลยุทธ?ที่กำหนด เพื่อให:กระบวนการติดตาม กำกับ และประเมิน
แผนยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค? และสอดคล:อง
กับวิสัยทัศน?ของกองสื่อสารองค?กรตามที่ได:กำหนดไว:
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น เกิดขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู:บริหาร เจ:าหน:าที่ทุกทDานที่ได:รับการแตDงตั้ง
ให:เปBนคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร?ของกองสื่อสารองค?กรได:ระดมความคิดเห็น และได:จัดทำแผนยุทธศาสตร?กองสื่อสารองค?กร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จนสำเร็จ
ลุลDวงด:วยดี
พระครูพิศาลสรวุฒิ
รักษาการผู:อำนวยการกองสื่อสารองค?กร
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สJวนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ชื่อสJวนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปWนมาโดยยJอ
ชื่อสJวนงาน
กองสือ่ สารองค?กร สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ตั้ง
ห:อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ E-mail : cadmcu01@gmail.com
ประวัติความเปWนมา
กองสื่อสารองค?กร เปBนสDวนงานหนึ่งทีส่ ังกัดอยูDในสำนักงานอธิการบดี 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 ดังนี:้ ๑. กลุDมงานฐานข:อมูล
๒. กลุDมงานสื่อสิง่ พิมพ?
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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ได:รับมอบหมาย

๒) กลุJมงานสื่อสิ่งพิมพ.ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ?ผDานสื่อสิ่งพิมพ?รูปแบบตDางๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข:องหรือที่

๓)กลุJมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ? กิจการของมหาวิทยาลัย ผDานระบบอินเตอร?เน็ต มัลติมเี ดีย อุปกรณ?สื่อใหมDและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข:องหรือที่ได:รับมอบหมาย
๑.๒ วิสัยทัศน. คJานิยม และพันธกิจ
วิสัยทัศน.
วิสัยทัศน? : หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมีประสิทธิภาพ
VISION: EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL
คJานิยม
ทันเหตุการณ? สื่อสารทันสมัย สร:างการรับรู:ฉับไว ครอบคลุมไปทั่วทั้งองค?กร
พันธกิจ
๑. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?และเผยแพรDข:อมูลขDาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยDางตDอเนื่อง
๒. สร:างเครือขDายสนับสนุนการประชาสัมพันธ?เผยแพรDแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนDวยงานภายนอก
๓. สDงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด:านสื่อสารองค?กรให:มีคุณภาพเปBนที่ยมอรับทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปBนมหาวิทยาลัยในกำกลับของรัฐ มีฐานะเปBนนิติบุคคล โดยสถานภาพและวัตถุประสงค?เพื่อให:เปBนสถานศึก ษาและ
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:นั้น 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. กลุมD เปvาหมายภายนอก พระสังฆาธิการ พระสงฆ? สDวนราชการตDาง ๆ ประชาชนสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน
ประโยชน.ที่คาดวJาจะไดLรับ
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.การสื่อสารเพื่อเผยแพรJขJาวสารประชาสัมพันธ.งานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ การเผยแพรDข:อมูลขDาวสารให:แกDบ ุคลากรของมหาวิท ยาลัย ทั้งสDวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ? ห:องเรียน และหนDวยวิท ยบริก าร 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 เพือ่ เผยแพรDขDาวเกี่ยวกับงานสำคัญของมหาวิทยาลัย หรือในสDวนที่มหาวิทยาลัยมีสDวนเกี่ยวข:อง เชDน การจัดงานวิสาขบูชา
โลก รวมถึงการชี้แจงข:อเท็จจริง เมื่อมหาวิทยาลัยมีขDาวทางลบ ทั้งนี้ ต:องดำเนินการอยDางรวดเร็ว ทันการณ?ด:วย เปBนต:น
๓. การพัฒนาชJองทางการสื่อสารตJางๆ ใหLมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๓.๑. ผลิตหรือให:แนวทางการผลิตและเผยแพรDขDาวสารผDานสื่อสิ่งพิมพ?ตDางๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดถึงวารสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง
๓.๒. ผลิตและให:แนวทางในการผลิตและเผยแพรDขDาวสารผDานรายการวิทยุโทรทัศน?และโทรทัศน?เผยแพรD
๔. การพัฒนาผูLรับผิดชอบงานดLานสื่อสารองค.กร
โดยกำหนดผู:รับผิดชอบงานด:านสื่อสารองค?กรของทุกหนDวยงาน กำหนดแผนงานดำเนินงาน ชDองทางการสื่อสารประจำ รวมทั้งจัดฝêกอบรมเทคนิคการสื่อสารอยDาง
มีประสิทธิภาพให:แกDบุคลากรที่รับผิดชอบงานด:านสื่อสารองค?กร เชDน คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ? ห:องเรียน หนDวยวิทยาบริการ
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รับผิดชอบการเขียนขDาวประชาสัมพั นธ? Press Release หรือ ขDาวแจก เขียนขDาวUpdate เหตุการณ?ตDางๆ หรือสDงข:อมูลให:แกDกองสื่อสารองค?กร เพื่อเปBน
ศูนย?กลางในการจัดทำรายงานประจำปî เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัย ประจำปî และเผยแพรDให:สDวนราชการตDางๆ ฝbายการเมือง พระสังฆาธิการ
พระสงฆ? ประชาชนและสื่อมวลชนตDางๆ
๕. การจัดกิจกรรมสัมพันธ.และสื่อมวลชนสัมพันธ. กำหนดให:กองสื่อสารองค?กรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู:และสร:างโครงขDายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งนี้โดยจัดเวที
สื่อมวลชนพบปะกับผู:บริหารของมหาวิทยาลัยเปBนระยะ
๑.๓ โครงสรLางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) แผนภูมิโครงสรLางกองสื่อสารองค.กร สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
กองสื>อสารองค์กร

กลุ่มงานฐานข้อมูล

กลุ่มงานสื>อสิงพิมพ์

กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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๒) โครงสรLางการบริหารงาน กองสื่อสารองค.กร สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผูอ้ ํานวยการกองสื>อสารองค์กร

กลุ่มงานฐานข้อมูล

๑.๔ รายชื่อผูLบริหาร และบุคลากรภายในสJวนงาน
๑. รายชื่อผูบL ริหาร
ที่
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
๑ พระครูพิศาลสรวุฒิ
๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสื่อสารองค.กร
ที่
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
๑. นางสาวนภัสสร กัลปนาท
๒. นายวรวุฒิ ศรีสลัด

กลุ่มงานสื>อสิงพิมพ์

กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตำแหนJง
ผู:อำนวยการกองสื่อสารองค?กร
ตำแหนJง
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
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สJวนที่ ๒
วิสัยทัศน.

วิสัยทัศน? : หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมีประสิทธิภาพ
VISION: EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL
พันธกิจ
๑. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?และเผยแพรDข:อมูลขDาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยDางตDอเนื่อง
๒. สร:างเครือขDายสนับสนุนการประชาสัมพันธ?เผยแพรDแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนDวยงานภายนอก
๓. สDงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด:านสือ่ สารองค?กรให:มคี ุณภาพเปBนที่ยมอรับทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค
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:มีประสิท ธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลอยDางแท:จริง ดังตารางวิเคราะห?ตDอไปนี้
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ตารางวิเคราะห. SWOT Analysis
จุดแข็ง
จุดอDอน
๑.มีการรวบรวมฐานข:อมูลในการเผยแพรDภายในและภายนอกองค?กรอยDางเปBนระบบโดย
๑. การพัฒนาบุคลากรให:เกิดความรู:ความเข:าใจของงานด:านการสื่อสารมี
รDวมมือกับสDวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
น:อย
๒. มีการจัดพิมพ?ฐานข:อมูลผู:บริหารและองค?กรเพื่อเผยแพรDอยDางถูกต:องและแมDนยำอยDาง
๒. จำนวนบุคลากรไมDเพียงพอตDอภาระงานหลักที่มีอยูD
ตDอเนื่อง
๓. ขาดอุปกรณ?และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
๓. บุคลากรได:รับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารและชDองทางการสื่อสารองค?กรใน
๔. งบประมาณที่ได:รับไมDเพียงพอตDอการพัฒนางานด:านสื่อสารองค?กร
รูปแบบตDางๆ อยDางตDอเนื่อง
๔. มี การสื ่ อสารและเผยแพรD ข D า วสารสร: า งความเข: า ใจอั นดี ร ะหวD า งบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยอยDางรวดเร็วและทันตDอเหตุการณ?
๕. มีการสร:างชDองทางการสื่อสารทีห่ ลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในองค?กร
โอกาส
อุปสรรค
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปBนที่ยอมรับระดับโลก
๑. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให:มหาวิทยาลัยไมDเพียงพอ
๒. ประชาชน ภาครัฐและเอกชน เชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
๒. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของนิสิตมีผลกระทบตDอการ
๓. คณะสงฆ?สงD เสริมและพัฒนาบุคลากรให:มคี วามสามารถในการใช:เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารองค?ในหมาวิทยาลัย
สมัยใหมD
๓. องค?กรของมหาวิทยาลัยเปBนองค?กรพหุวฒ
ั นธรรมและภาษา เพราะมีสDวน
๔. นโยบายของรัฐบาลที่สงD เสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
งานจัดการศึกษาอยูDทงั้ ภายในประเทศและตDางประเทศจำนวนมาก
๕. มหาวิทยาลัยมีต:นทุนทางสังคมสูง
๔. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให:บคุ ลากร
ปรับตัวไมDทัน

จากการวิเคราะห?จุดแข็ง จุดอDอ น อุ ป สรรค โอกาส ของกองสื่อสารองค?กร หรือ การวิเ คราะห? SWOT Analysis ข: างบนดัง กลDาว สามารถกำหนดแผนที่
ยุทธศาสตร. Strategy Map ของแผนยุทธศาสตร.กองสื่อสารองค.กร สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อแสดงประสิทธิผล คุณภาพการใหLบ ริการ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค.กรของกองสื่อสารองค.กร สำนักงานอธิการบดี ดังตJอไปนี้
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แผนที่ยุทธศาสตร. Strategy Map กองสื่อสารองค.กร

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

เครือขDายสือ่ สารองค?กรครอบคลุมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

สื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส?

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิ การ

ประชาสัมพันธ?ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ได:รับข:อมูลขDาวสารอยDางถูกต:องและทั่วถึง

การพัฒนาองค์กร
บุคลากรด:านสื่อสารองค?กรมีศักยภาพเปBนที่

บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเปBนที่ยอมรับทั้ง

ยอมรับทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค

สDวนกลางและสDวนภูมิภาค
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สJวนที่ ๓
แผนยุทธศาสตร.กองสื่อสารองค.กร
วิสยั ทัศน์ : หน่วยงานสื>อสารองค์กรแก่บุคลากรในส่วนกลางและภูมภิ าคอย่างมีประสิทธิภาพ
VISION: EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL
ยุทธศาสตร.
ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๑
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?และเผยแพรDข:อมูลขDาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยDางตDอเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๒
สร:างเครือขDายสนับสนุนการประชาสัมพันธ?เผยแพรDแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนDวยงาน
ภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๓
สDงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด:านสื่อสารองค?กรให:มีคุณภาพเปBนที่ยมอรับทัง้
สDวนกลางและสDวนภูมิภาค

เปpาประสงค.
๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได:รบั ข:อมูลขDาวสารอยDาง
ถูกต:องและทั่วถึง
๑.๒ สื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส?ประชาสัมพันธ?ทที่ ันสมัยและมี
คุณภาพ
๒.๑ เครือขDายสื่อสารองค?กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๒ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๑ บุคลากรด:านสื่อสารองค?กรมีศักยภาพเปBนที่ยอมรับทั้งสDวนกลางและ
สDวนภูมิภาค
๓.๒. บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเปBนที่ยอมรับทัง้ สDวนกลางและสDวน
ภูมภิ าค

12
ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ.และเผยแพรJขอL มูลขJาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยJางตJอเนื่อง
วิสัยทัศน? : หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมีประสิทธิภาพ
VISION: EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL
เปpาประสงค. Goal
๑. บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได:รับ
ข:อมูลขDาวสารอยDางถูกต:องและทั่วถึง

ตัวชี้วัด KPI

กลยุทธ. Strategy

ผูLรับผิดชอบ

๑.๑ ระดับความพึงพอใจของผู:รั บ ๑.๑.๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?ท ันสมั ยแกD พระครูพิศาลสรวุฒิ
ข:อมูลขDาวสาร
บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
๒. สื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส?ประชาสัมพันธ?ที่ ๒.๑ จำนวนสื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ? แ ละสื่ อ ๒.๑.๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารองค?กรแกD พระครูพิศาลสรวุฒิ
ทันสมัยและมีคุณภาพ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส? ท ี ่ ท ั น สมั ย และ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ยบุ ค คลภายนอกที่ นางสาวนภัสสร กัลปนาท
คุณภาพ
ทันสมัย
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๒ สรLางเครือขJายสนับสนุนการประชาสัมพันธ.เผยแพรJแกJบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนJวยงานภายนอก
วิสัยทัศน? : หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมีประสิทธิภาพ
VISION: EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL
เปpาประสงค.Goal

ตัวชี้วัด KPI

๑. เครือขDายสื่อสารองค?กรครอบคลุมทั้งภายในและ ๑.๑ จำนวนเครือขDายที่องค?กร
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
๒.นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๒.๑ ระดับความพึงพอใจของ
ผู:รบั บริการ
๒.๒ จำนวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช:

กลยุทธ. Strategy
๑.๑.๑ พั ฒ นาเครื อ ขD า ยสนั บ สนุ น การ
ประชาสั ม พั น ธ? แ ละเผยแพรD บ ุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยและหนDวยงานภายนอกอยDางมี
ประสิทธิภาพ
๒.๑.๑ สนับสนุนให:บุคลากรสร:างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อใช:ในการสื่อสารองค?กร

ผูLรับผิดชอบ
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๓ สJงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดLานสื่อสารองค.กรใหLมีคุณภาพเปWนที่ยอมรับทั้งสJวนกลางและสJวนภูมิภาค
วิสัยทัศน? : หนDวยงานสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรในสDวนกลางและภูมิภาคอยDางมีประสิทธิภาพ
VISION: EFFECTIVE COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION FOR MAIN AND PROVINCILA PERSONNEL
เปpาประสงค.Goal

ตัวชี้วัด KPI

กลยุทธ. Strategy

ผูLรับผิดชอบ

๑. บุคลากรด:านสื่อ สารองค?ก รมีศัก ยภาพเปB น ที่ ๑.๑ ร:อยละของบุคลากรที่สามารถ ๑.๑.๑ สD ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ คลากรให:มี พระครูพิศาลสรวุฒิ
ยอมรับทั้งสDวนกลางและสDวนภูมิภาค
สื่อสารได:อยDางมีประสิทธิภาพ
ความเชีย่ วชาญด:านสื่อสารองค?กร
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
๒. บุคลากรมีทกั ษะในการสื่อสารเปBนที่ยอมรับทัง้
๒.๑. ร:อยละของบุคลากรที่มีทักษะ ๒.๑.๑ สD ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ คลากรให:มี พระครูพิศาลสรวุฒิ
สDวนกลางและสDวนภูมิภาค
ในการสื ่ อ สารเปB น ที ่ ย อมรั บ ของ ทักษะการสื่อสารอยDางมีประสิทธิภาพ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
ภายในแลภายนอก
นายวรวุฒิ ศรีสลัด

15
สJวนที่ ๔
ตัวชี้วัดและคJาเปpาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ.และเผยแพรJขอL มูลขJาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยJางตJอเนื่อง
ตัวชี้วัดและคJาเปpาหมาย
ตัวชี้วัด KPI

๑.๑ ระดับความพึงพอใจของผู:รับข:อมูลขDาวสาร
๒.๑ จำนวนสื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส?ที่ทันสมัย
และคุณภาพ
กลยุทธ.ผูLรับผิดชอบ

หนJวยนับ
ระดับความพึงพอใจ
จำนวนสื่อ

กลยุทธ.
๑.๑.๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ?ทันสมัยแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

๒.๑.๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารองค?กรแกDบุคลากรมหาวิทยาลัยบุคคลภายนอกที่ทันสมัย

๒๕๖๐
๘๐
๒

คJาเปpาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๘๓
๘๕
๘๗
๓
๔
๕

ผูLรับผิดชอบ
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด

๒๕๖๔
๙๐
๖
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๒ สรLางเครือขJายสนับสนุนการประชาสัมพันธ.เผยแพรJแกJบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนJวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดและคJาเปpาหมาย

ตัวชี้วัด KPI
๑.๑ จำนวนเครือขDายที่องค?กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๑ ระดับความพึงพอใจของผู:รบั บริการ
๒.๒ จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช:

หนJวยนับ

คJาเปpาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

จำนวนเครือขDาย

๒๕๖๐
๒๐

ระดับความพึงพอใจ

๘๐

๘๓

๘๕

๘๗

๙๐

จำนวนนวัตกรรม

๑

๒

๓

๔

๕

กลยุทธ.ผูLรับผิดชอบ
กลยุทธ.
ผูLรับผิดชอบ
๑.๑.๑ พัฒ นาเครือ ขDายสนับ สนุนการประชาสัม พันธ?และเผยแพรDบ ุคลากรมหาวิท ยาลัยและหนDวยงานภายนอกอยDางมี พระครูพิศาลสรวุฒิ
ประสิทธิภาพ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
๒.๑.๑ สนับสนุนให:บุคลากรสร:างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช:ในการสื่อสารองค?กร
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ ๓ สJงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดLานสื่อสารองค.กรใหLมีคณ
ุ ภาพเปWนที่ยอมรับทั้งสJวนกลางและสJวนภูมิภาค
ตัวชี้วัดและคJาเปpาหมาย
ตัวชี้วัด KPI
หนJวยนับ
คJาเปpาหมาย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑.๑ ร:อยละของบุคลากรที่สามารถสื่อสารได:อยDาง
ระดับของบุคลากร
๘๐
๘๓
๘๕
มีประสิทธิภาพ
๒.๑. ร:อยละของบุคลากรที่มีทักษะในการสื่อสาร
ระดับของบุคลากร
๘๐
๘๓
๘๕
เปBนที่ยอมรับของภายในแลภายนอก

๒๕๖๓
๘๗

๒๕๖๔
๙๐

๘๗

๙๐

กลยุทธ.ผูLรับผิดชอบ
กลยุทธ.
๑.๑.๑ สDงเสริมและพัฒนาบุคลากรให:มีความเชี่ยวชาญด:านสื่อสารองค?กร

๒.๑.๑ สDงเสริมและพัฒนาบุคลากรให:มีทักษะการสื่อสารอยDางมีประสิทธิภาพ

ผูLรับผิดชอบ
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
พระครูพิศาลสรวุฒิ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
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ภาคผนวก
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รูปภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรAกองสื่อสารองคAกร

