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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 จึงออกประกาศไว5มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ\งส\วนงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีส\วน

งานในกองสื่อสารองค+กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยว\าด5วยเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน5าที่และความรับผิดชอบของ

ส\วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงมีการกำหนดกลุ\มงานแบ\งออกเป[น ๓ กลุ\มงาน 

ดังน้ี:- 

 ๑.  กลุ\มงานฐานข5อมลู 

 ๒.  กลุ\มงานสื่อสิง่พิมพ+ 

 ๓.  กลุ\มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

          กองสื ่อสารองคDกร มีอำนาจหน5าที ่และความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานสื ่อสารทำความเข5าใจและ

ประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก\บ ุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต\างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับ

มอบหมาย 

    ๑) กลุ.มงานฐานขIอมูลสื่อสารองคDกร ปฏิบัติงานรวบรวมข5อมูลสารสนเทศของส\วนงาน

ต\างๆ เพื่อจัดทำเป[นระบบฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายในและภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5อง

หรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๒) กลุ.มงานสื่อสิ่งพิมพD ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ\านสื่อ

สิ่งพิมพ+รูปแบบต\างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๓) กลุ .มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื ่อสารและประชาสัมพันธ+ กิจการของ

มหาวิทยาลัย ผ\านระบบอินเตอร+เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ+สื่อใหม\และปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 

๑.๒ วิสัยทัศนD ค.านิยมและพันธกิจ 

 วิสัยทัศนD 

กองสื่อสารองค+กรเป[นหน\วยงานที่กลางเช่ือมองค+กรขนาดใหญ\  

พัฒนาเครือข\ายความร\วมมือและเผยแพร\กิจกรรมนำองค+กรไปสู\ระดับนานาชาติ 

  



 

 

2 
ค.านิยม  

ทันเหตุการณ+ สื่อสารทันสมัย สร5างการรับรู5ฉับไว ครอบคลุมไปทั่วทั้งองค+กร 

     พันธกิจ 

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

๒)  มีการสร5างเครือข\ายสนับสนุนด5านการประชาสัมพันธ+ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓) สนับสนุนและประสานงานกับหน\วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด5านการประชาสัมพันธ+ 

๔) ผลิตสื่อทีห่ลากหลายเพือ่สร5าง ความเข5าใจ ความสัมพันธ+อันดีระหว\างผู5บริหาร คณาจารย+  

เจ5าหน5าที่ นิสิตและสร5างเสริมภาพลกัษณ+ที่ดีของมหาวิทยาลัย  

๕) เพิ่มศักยภาพและความสามารถด5านการประชาสัมพันธ+ 

หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป[นมหาวิทยาลัยในกำกลับของรฐั มีฐานะเป[นนิติบุคคล โดย

สถานภาพและวัตถุประสงค+เพื ่อให5เป[นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค+ให5การศึกษาวิจัยส\งเสริมและ

ให5บริการทางพระพุทธศาสนาแก\พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ+ รวมทั ้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

ดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด5าน คือ 

๑) ผลิตบัณฑิต 

๒) ส\งเสริมการศึกษาค5นคว5าวิจัยให5ก5าวไปสู\ความเป[นเลิศทางวิชาการด5านพระพุทธศาสนา 

๓) ให5บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

๔) ส\งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส\วนร\วมในประชาคมโลกด5านพระพุทธศาสนา 

๕) บริการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย\างมีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให5บรรลุพันธกิจข5างต5นได5นั้น จะต5องดีรับความร\วมมือและการ

สนับสนุนจากหลายฝzาย ทั้งบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเอง ส\วนราชการต\าง ๆ ฝzายการเมื่อพระสังฆาธิการ 

พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนทั่วไปการสื่อสารองค+กรจะช\วยให5กลุ\มบุคคลข5างต5นเกิดภาพพจน+ที่ดี มีความ

เข5าใจในแนวทางดำเนินการโครงการ/เรื่องต\างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก\อให5เกิดความร\วมมือกับมหาวิทยาลัย 

ในการที่จะทำการดำเนินต\าง ๆ  ให5เป[นไปด5วยความถูกต5อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและก\อให5เกดิประโยชน+สูงสุด 

 

วัตถุประสงคD 

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

ฝzายการเมือง พระสังฆาธิการ พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทุกด5านตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง 

  ๒. เพื ่อสร5างช\องทางการติดต\อสื ่อสารให5มีประสิทธิภาพระหว\างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับ

กลุ\มเป}าหมายในการเผยแพร\ผลงานและผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและสภามหาลัย 

๓. เพื่อสร5างการมีส\วนร\วมในกิจกรรมต\าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 



 

 

3 
กลุ.มเปSาหมาย 

๑. บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

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

สื่อมวลชน 

ประโยชนDท่ีคาดว.าจะไดIรับ 

๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ส\วนราชการต\าง ๆ สถาบันการศึกษา สื ่อมวลชนและ

ประชาชน 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+ของมหาวิทยาลัย ทางอินทราเน็ต และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร+คอื่น ๆ  

๑.๒ การ เผยแพร \การประช ุมของสภามหาว ิทยาล ัย คณะกรรมการบร ิหารงานบ ุ คคล 

 (กบม.) คณะกรรมการสภาวิทยาการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย+สิน คณะกรรมการกำหนดนโยบายและ

แผนงบประมาณ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง เพื่อเผยแพร\ผลการประชุมเฉพาะในส\วนที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปควรรับรู5หรือรับทราบ

โดยทั่วกันโดยดำเนินการทุกครั้งที่มีการประชุมดังกล\าว 

๑.๓ การเผยแพร\การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย เช\นการรับสมัครสอบนิสิตนักศึกษาใหม\ การเป�ด

สอนในสาขาวิชาใหม\ และเป�ดวิทยาลัยสงฆ+ 

๒. การจัดแถลงข.าวสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ เพื่อเผยแพร\ข\าวเกี่ยวกับงานสำคัญของมหาวิทยาลัย หรือใน

ส\วนที่มหาวิทยาลัยมีส\วนเกี่ยวข5อง เช\น การจัดงานวิสาขบูชาโลก รวมถึงการช้ีแจงข5อเท็จจริง เมื่อมหาวิทยาลยัมี

ข\าวทางลบ ทั้งน้ี ต5องดำเนินการอย\างรวดเร็ว ทันการณ+ด5วย เป[นต5น 

๓. การพัฒนาช.องทางการสื่อสารต.างๆ ใหIมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 ๓.๑. ผลิตหรือให5แนวทางการผลิตและเผยแพร\ข\าวสารผ\านสื่อสิ่งพิมพ+ต\างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดถึง

วารสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข5อง 

 ๓.๒. ผลิตและให5แนวทางในการผลิตและเผยแพร\ข\าวสารผ\านรายการวิทยุโทรทัศน+และโทรทัศน+

เผยแพร\ 

 

๔. การพัฒนาผูIรับผิดชอบงานดIานสื่อสารองคDกร  

โดยกำหนดผู 5รับผิดชอบงานด5านสื่อสารองค+กรของทุกหน\วยงาน กำหนดแผนงานดำเนินงาน ช\อง

ทางการสื่อสารประจำ รวมทั้งจัดฝÄกอบรมเทคนิคการสื่อสารอย\างมีประสิทธิภาพให5แก\บุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ด5านสื่อสารองค+กร เช\น คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ+ ห5องเรียน หน\วยวิทยาบริการ  
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 รับผิดชอบการเขียนข\าวประชาสัมพันธ+ Press Release หรือ ข\าวแจก เขียนข\าวUpdate เหตุการณ+

ต\างๆ หรือส\งข5อมูลให5แก\กองสื่อสารองค+กร เพื่อเป[นศูนย+กลางในการจัดทำรายงานประจำปâ เพื่อรวบรวมผลการ

ดำเนินการงานของมหาวิทยาลัย ประจำปâ และเผยแพร\ให5ส\วนราชการต\างๆ ฝzายการเมือง พระสังฆาธิการ 

พระสงฆ+ ประชาชนและสื่อมวลชนต\างๆ 

๕. การจัดกินกรรมสัมพันธDและสื่อมวลชนสัมพันธD กำหนดให5กองสื่อสารองค+กรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู5

และสร5างโครงข\ายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งนี้โดยจัดเวทีสื่อมวลชนพบปะกับผู5บริหารของมหาวิทยาลัยเป[น

ระยะ 

๑.๓ โครงสรIางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) แผนภูมิโครงสรIางกองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสรIางการบริหารงาน กองสื่อสารองคDกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สํานักงานอธิการบดี 

กองสื;อสารองคก์ร 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล กลุ่มงานสื;อสิงพิมพ ์

อธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการกองสื;อสารองค์กร 

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

กลุ่มงานสื;อสิงพิมพ ์
 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล 
 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเผยแผ่ 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์

เผยแผ ่

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 

รองผูอ้าํนวยการกองสื;อสารองค์กร 
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๑.๔ รายชื่อผูIบริหาร และบุคลากรภายในส.วนงาน 

   ๑. รายชื่อผูIบริหาร    

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหน.ง 

๑ พระครูพิศาลสรวุฒ ิ  ผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร 

๒ นางสาวนภัสสร กัลปนาท รองผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร 

   ๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสื่อสารองคDกร 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหน.ง 

๑. นางสาวนาตยา อินทร+กรุงเก\า นักจัดการงานทั่วไป 

๒. นายวรวุฒิ  ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป 

 

สรุปอัตรากำลังบุคลากร 

 แสดงจำนวนบุคลากรท้ังหมดประจำป` พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองสื่อสารองคDกร เจIาหนIาท่ี ลูกจIางชั่วคราว ผูIเชีย่วชาญ รวม 

พระภิกษ ุ ๑ - - ๑ 

ฆราวาส ๓ - - ๓ 

รวม ๔ - - ๔ 

 

๑.๕. ขIอมูลพ้ืนฐานโดยย.อเก่ียวกับงบประมาณ และสถานท่ี 

      งบประมาณประจำปâ ๒๕๖๓  

๑.๖. วัตถุประสงคDของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ̀

  กองสือ่สารองค+กร สำนักงานอธิการบดี ได5จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปâข้ึน โดยมีวัตถุประสงค+ 

๓ ประการ ดังน้ี ๑) เพื่อกำกับการดำเนินงานให5สอดคล5องกบัเป}าหมายและพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

  ๒) เพื่อใช5เป[นเครื่องมือในการกำกบัติดตามการบริหารงานของส\วนงาน 

  ๓) เพื่อใช5เป[นคู\มือในการดำเนินงานของเจ5าหน5าทีผู่5ปฏิบัติงานในส\วนงาน 
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๓.แผนปฏิบัติการประจำป`งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองสื่อสารองคDกร 

โครงการ/งาน ข้ันตอนการดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ งบประมาณ ผู5รบัผิดชอบ 

โครงการกำหนดอัต

ลักษณ+ เอกลักษณ+ 

ของมหาวิทยาลัย 

ฉบับปรับปรงุจาก 

พรบ.๒๕๔๐ 

๑.จัดทำแผนงานโครงการ 

๒.ขออนุมัติโครงการ 

๓.ประสานงานผู5ที่เกี่ยวข5อง 

๔.ประชุมวางแผนกำหนดวัน 

๕.แจ5งกลุ\มเป}าหมาย 

๖.ดำเนินกิจกรรม 

๗.ติดตามและประเมินผล 

๘.สรุปกิจกรรม 

รายงานสรุปผลการ

ดำเนินการ 

๑๒๕,๐๐๐ กลุ\มงาน

ฐานข5อมูล 

โครงการวิพากษ+แผน

ยุทธศาสตร+การ

ประชาสมัพันธ++และ

การพัฒนาการ

สื่อสารภายในองค++กร 

๑.จัดทำแผนงานโครงการ 

๒.ขออนุมัติโครงการ 

๓.ประสานงานผู5ที่เกี่ยวข5อง 

๔.ประชุมวางแผนกำหนดวัน 

๕.แจ5งกลุ\มเป}าหมาย 

๖.ดำเนินกิจกรรม 

๗.ติดตามและประเมินผล 

๘.สรุปกิจกรรม 

รายงานสรุปผลการ

ดำเนินการ 

๖๕,๐๐๐ กลุ\มงาน

ฐานข5อมูล 

โครงการงบประมาณ

จัดทำสือ่โซเชียล

มีเดียกลางของ

มหาวิทยาลัย 

๑.จัดทำแผนงานโครงการ 

๒.ขออนุมัติโครงการ 

๓. ดำเนินกิจกรรม 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปกิจกรรม 

ความพึงพอใจ 

ของผู5ใช5 

๓๐,๐๐๐ กลุ\มงาน

ฐานข5อมูล ,

กลุ\มงานสื่อ

สิ่งพมิพ+, 

กลุ\มงาน

นวัตกรรม

และ

เทคโนโลยี 

ไ ดอ า ร ี ่ ป ระจำปâ /

ป ฏ ิ ท ิ น ต ั ้ ง โ ตã ะ

ประจำปâ 

 

๑.ประชุมวางแผนเตร ียมการ

จัดทำ 

๒.จ ัดหาข 5อม ูลและรวบรวม

ข5อมูล 

๓.ดำเนินการ 

๔.ประเมินผล 

๕.สรุป 

ความพึงพอใจ 

ของผู5ใช5 

๒๐๐,๐๐๐ กลุ\มงาน

ฐานข5อมูล ,

กลุ\มงานสื่อ

สิ่งพมิพ+, 

กลุ\มงาน

นวัตกรรม
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๖.ปรับปรุงแก5ไข 

๗.เผยแพร\ 

และ

เทคโนโลยี 

จ ัดทำE-BOOKสรุป

การบริจาคเยผแพร\

รายเดือน/กระดาน

ข\าวตลอดปâ 

๑.ประชุมวางแผนเตร ียมการ

จัดทำ 

๒.จ ัดหาข 5อม ูลและรวบรวม

ข5อมูล 

๓.ดำเนินการ 

๔.ประเมินผล 

๕.สรุป 

๖.ปรับปรุงแก5ไข 

๗.แก5ไข 

๘.เผยแพร\ 

ความพึงพอใจ 

ของผู5ใช5 

๐ กลุ\มงาน

ฐานข5อมูล ,

กลุ\มงานสื่อ

สิ่งพมิพ+, 

กลุ\มมงาน

นวัตกรรม

และ

เทคโนโลยี 

 

หมายเหตุ แผนฉบับน้ีเป>นเพียงร.างแผนและตัวงบประมาณยังไม.ไดIรับการอนุมัติ 

วิเคราะหD SWOT 

จุดเด.น จุดแข็ง 

- การเผยแพร\ข\าวสารข5อมูลต\างๆ การกระจายแพร\หลายได5อย\างรวดเร็วและถูกต5อง เกิดการรับรู5

ข\าวสารกันอย\างทั่วถึงและเช่ือถือได5 

- บุคลากรได5รับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข5อมูลในรูปแบบต\างๆ มากย่ิงข้ึน 

- สร5างความเข5าใจอันดีระหว\างบุคลากรส\วนกลางกับส\วนงานภูมิภาค ให5เกิดการรับรู5ร\วมกัน 

- มีการสร5างช\องทางการสือ่สารประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

จุดดIอย จุดอ.อน 

- การพัฒนาบุคลากรให5เกิดความรู5ความเข5าใจของงานด5านการสื่อสารมีน5อย 

- จำนวนบุคลากรไม\เพียงพอต\อภาระงานหลักที่มีอยู\ 

- ขาดการประสานงานกับหน\วยงานภายนอก 

โอกาส 

- ได5รวบรวมกิจกรรมภายในที่มีส\วนงานต\างๆ ได5จัดข้ึน เพื่อเป[นข5อมูลและเผยแพร\แก\สาธารณะชน 

- ได5จัดทำวารสารที่รวบรวมกิจกรรมต\างๆ ที่ส\วนงานได5จัดข้ึนในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส+ โดย

จัดทำเป[นรายไตรมาสละ ๑ เล\ม เพื่อเผยแพร\กิจกรรมต\างๆของส\วนงานและสถาบันเอาไว5 

- ได5มกีารทำเว็บไซต+กองเพื่อเผยแพร\ประชาสัมพันธ+กิจกรรมต\างๆ ของมหาวิทยาลัย  

- ได5รวบรวมโครงการและกิจกรรมภายในที่แต\ละส\วนงานได5จัดขึ้นในแต\ละปâเพื่อนเป[นฐานข5อมูล

ประจำปâของมหาวิทยาลัย โดยแยกประเภทของโครงการต\างๆ ให5เป[นหมวดหมู\  

อุปสรรค 

- การจัดสรรบุคลากรกับภาระงานให5สอดคล5องกันกับภาระงานที่ทำ 
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ประสิทธิผล 

 

 

คุณภาพ 

การให4บริการ 

 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏชฃ 

 

การพัฒนาองค>กร 

แผนยุทธศาสตร์ ส่วนงานกองสื่อสารองค์กร 
Strategies Map of Buddhism - Promotion and Social Services 

วิสัยทัศน์ Vision 

เป$นหน'วยงานสื่อสารกลางขององค5กรแก'บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส'วนกลางและส'วนภูมิภาคอย'างมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ 

ผลิตสื่อประชาสมัพันธ5และเผยแพร'ขIอมลูข'าวสาร

กิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  
สร้างเครือข่ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสื่อสาร

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บุคลากรมีทกัษะในการสื่อสารเป็นที่ยอมรบัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรมีศักยภาพเป็นที่ยอมรบัทั้งภายในและภายนอก 

สื่อสิง่พิมพ์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ประชาสมัพันธ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก
ได้รับข้อมลูอย่างถูกและทั่วถึง 

เครือข่ายสือ่สารองค์กรครอบคลมุทั้งภายในและภายนอก
ของมหาวิทยาลัยผ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์กองสื2อสารองค์กร 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ>และเผยแพรFข4อมูลขFาวสาร 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยFางตFอเนื่อง 

๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกไดIรับขIอมูลข'าวสารอย'างถูกตIองและทั่วถึง 

๑.๒ ส่ือส่ิงพิมพ5ส่ืออิเล็กทรอนิกส5ประชาสัมพันธ5ที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
สร4างเครือขFายสนับสนุนการประชาสัมพันธ> 

แกFบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

๒.๑ เครือข'ายส่ือสารองค5กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒.๒. มีนวัตกรรมและเทคโนโยลีทีท่ันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
พัฒนาศักยภาพบคุลากรด4านการส่ือสารองค>กร 

อยFางมีประสิทธิภาพ 

 

๓.๑ บุคลากรดIานการส่ือสารองค5กรมีศักยภาพเป$นที่ยอมรับทั้งส'วนกลางและส'วนภูมิภาค 

๓.๒. บุคลากรมีทักษะในการส่ือสารเป$นที่ยอมรับทั้งส'วนกลางและส'วนภูมิภาค 

วิสัยทัศน> : เป$นหน'วยงานสื่อสารกลางขององค5กรแก'บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส'วนกลางและส'วนภูมิภาคอย'างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กองสื่อสารองค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร> ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ>และเผยแพรFข4อมูลขFาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยFางตFอเน่ือง 

เปSาประสงค5       ๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกไดIรับขIอมูลข'าวสารอย'างถูกตIองและทั่วถึง 

๑.๒  สื่อสิ่งพิมพ5และสือ่อิเล็กทรอนิกส5ประชาสัมพันธ5ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร5 เปSาประสงค5 ตัวช้ีวัด กลยุทธ5 โครงการ ผูIรบัผิดชอบ 

๑. ผลิตสื่อ

ประชาสมัพันธ5และ

เผยแพร'ขIอมลู

ข'าวสาร กิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย

อย'างต'อเน่ือง 

๑. บุคลากร

มหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก

ไดIรับขIอมลูข'าวสาร

อย'างถูกตIองและ

ทั่วถึง 

๒. สื่อสิง่พิมพ5และสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส5

ประชาสมัพันธ5ที่

ทันสมัยและมี

คุณภาพ 

๑. ระดับความพงึ

พอใจของผูIรบั

ขIอมูลข'าวสาร 

๒. ระดับความพงึใจ

ในรูปแบบสือ่

สิ่งพมิพ5และสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส5ที่

ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

๑. ผลิตสื่อประชาสมัพันธ5

ทันสมัยแก'บุคลากร

มหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก 

๒. พัฒนารปูแบบการ

สื่อสารองค5กรแก'

บุคลากรมหาวิทยาลัย

บุคคลภายนอกที่

ทันสมัย 

- โครงการกำหนด 

อัตตลักษณ5 

เอกลักษณ5ของ

มหาวิทยาลัยฉบับ

ปรุงปรบั 

-  ไดอารีแ่ละปฏิทิน

ประจำป\ ๒๕๖๔ 

-  E-BOOK สรุป

การบริจาคราย

เดือน 

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรสีลัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร> ๒ สร4างเครือขFายสนับสนุนการประชาสัมพันธ>เผยแพรFแกFบุคลากรมหาวิทยาลยัและหนFวยงานภายนอก 

เปSาประสงค5 ๒.๑ เครือข'ายสื่อสารองค5กรครอบคลุมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

      ๒.๒ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร5 เปSาประสงค5 ตัวช้ีวัด กลยุทธ5 โครงการ ผูIรบัผิดชอบ 

๑. สรIางเครือข'าย

สนับสนุนการ

ประชาสมัพันธ5

เผยแพร'แก'บุคลากร

มหาวิทยาลัยและ

หน'วยงานภายนอก 

๑.เครือข'ายสื่อสารองค5กร

ครอบคลมุทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

๒.มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย 

๑.จำนวนเครือข'ายที่

องค5กรครอบคลุมทัง้

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

๒.ระดับความพงึพอใจ

ของผูIรับบริการ 

๓. จำนวนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่นำมาใชI 

 

 

๑. พัฒนาเครอืข'าย

สนับสนุนการ

ประชาสมัพันธ5และ

เผยแพร'บุคลากร

มหาวิทยาลัยและ

หน'วยงานภายนอก

อย'างมีประสิทธิภาพ 

 

 

๒.สนับสนุนใหIบุคลากร

สรIางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพือ่ใชIในการ

สื่อสารองค5กร 

- โครงการจัดทำสื่อ

โซเชียลมีเดีย 

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร> ๓ สFงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบคุลากรด4านสื่อสารองค>กรให4มีคณุภาพเปSนท่ียมอรับท้ังสFวนกลางและสFวนภูมิภาค 

เปSาประสงค5      ๓.๑. บุคลากรดIานสื่อสารองค5กรมีศักยภาพเป$นที่ยอมรับทัง้ส'วนกลางและส'วนภูมิภาค 

  ๓.๒ บุคลากรมีทกัษะในการสื่อสารเป$นที่ยอมรบัทัง้ส'วนกลางและส'วนภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร5 เปSาประสงค5 ตัวช้ีวัด กลยุทธ5 โครงการ ผูIรบัผิดชอบ 

๓. ส'งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรดIานสื่อสาร

องค5กรใหIมีคุณภาพ

เป$นที่ยมอรบัทัง้

ส'วนกลางและส'วน

ภูมิภาค 

๑. บุคลากรดIานสื่อสาร

องค5กรมีศักยภาพเป$นที่

ยอมรบัทั้งส'วนกลาง

และส'วนภูมิภาค 

 

 

๒. บุคลากรมีทกัษะในการ

สื่อสารเป$นที่ยอมรบัทั้ง

ส'วนกลางและส'วน

ภูมิภาค 

๑. รIอยละของบุคลากร

ที่สามารถสื่อสารไดI

อย'างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

๒. รIอยละของบุคลากร

ที่มีทักษะในการ

สื่อสารเป$นที่ยอมรบั

ของภายในแล

ภายนอก 

๑. ส'งเสริมและพัฒนา

บุคลากรใหIมีความ

เช่ียวชาญดIานสื่อสาร

องค5กร 

 

 

๒. ส'งเสริมและพัฒนา

บุคลากรใหIมทีักษะ

การสือ่สารอย'างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

- โครงการ

วิพากษ5แผน

ยุทธศาสตร5

ประชาสมัพันธ5

และการ

พัฒนาการ

สือ่สารภายใน

องค5กร 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนภัสสร กัลปนาท 

นายวรวุฒิ ศรีสลัด 
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แผนการปฏิบัติการโครงการประจำปWการศึกษา ๒๕๖๓  กองส่ือสารองค>กร 

 โครงการ 
 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ 

 

 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔   

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

๑ โครงการกำหนดอัตลักษณ5 เอกลักษณ5 ของ

มหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุงจาก พรบ.๒๕๔๐ 

           ๑๒๕,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค5กร 

 

๒ โครงการวิพากษ5แผนยุทธศาสตร5การประชา

สัมพันธ5 5และการพัฒนาการสื่อสารภายใน 

องค55กร 

          ๖๕,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค5กร 

๓ โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียล 

มีเดียกลางของมหาวิทยาลัย 

            ๓๐,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค5กร 

๔ จัดทำE-BOOKสรุปการบริจาคเยผแพร'รายเดือน/

กระดานข'าวตลอดป\ 

         ๐ กองส่ือสาร

องค5กร 

๕ ไดอาร่ีปฏิทินประจำมหาวิทยาลัย            ๒๐๐,๐๐๐ กองส่ือสาร

องค5กร 
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เป_าหมายตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร> เป_าประสงค> ตัวชี้วัดระดับเป_าประสงค> กลยุทธ> โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปW พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ>และเผยแพรFข4อมูลขFาวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยFางตFอเน่ือง 

เป_าประสงค>     ๑.บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกไดIรับขIอมูลข'าวสารอย'างถูกตIองและทั่วถึง 

             ๒. สื่อสิ่งพิมพ5สื่ออิเล็กทรอนิกส5ประชาสมัพันธ5ทีท่ันสมัย 

 

ตัวช้ีวัด หน'วยนับ ค'าเปSาหมาย 

๑.บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกไดIรับขIอมูลข'าวสารอย'างถูกตIองและทั่วถึง 

๒.สื่อสิ่งพมิพ5สือ่อิเล็กทรอนิกส5ประชาสัมพันธ5ที่ทันสมัย 

ระดับความพงึพอใจ - ๑.ความพึงพอใจไม'นIอยกว'า ๓.๕๑ หรอืรIอยละ ๘๐ 

๒.จำนวนสื่อสิ่งพมิพ5ไม'ต่ำกว'า  ๔ เล'มต'อป\การศึกษา 

    และจำนวนสื่ออเิลก็ทรอนิกส5มกีารเผยแพร'ไม'นIอยกว'า 

๒ ช'องทาง 

กลยุทธ5/ผูIรบัผิดชอบ 

กลยุทธ5 ผูIรบัผิดชอบ 

๑.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ5ทันสมัยแก'บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 

๒. ส'งเสรมิสนับสนุนการใชIเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการประชาสัมพันธ5และเผยแผ' 

๑.พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

๒.นางสาวนภัสสร  กัลปนาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๒ สร4างเครือขFายสนับสนุนการประชาสมัพันธ>แกFบุคลากรมหาวิทยาลยั 

เป_าประสงค>  ๑.เครือข'ายสื่อสารองค5กรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

           ๒.มีนวัตกรรมและเทคโนโยลีที่ทันสมัย 

 

ตัวช้ีวัด หน'วยนับ ค'าเปSาหมาย 

๑. จำนวนเครือข'ายที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. ระดับความพึงพอใจของผูIใชIบริการนวัตกรรมและเทคโนโยลีที่นำมาใชI 

๓. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใชI 

ระดับความพงึพอใจ ๑. จำนวนเครือข'ายทีเ่ขIาร'วมกบัสื่อสารองค5กรมากกว'า

รIอยละ ๘๐ ของส'วนงานทัง้หมด 

๒. ระดับความพึงพอใจไม'นIอยกว'า ๓.๕๑ หรือรIอยละ 

๘๐ 

๓. มีจำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากกว'า ๑ ช้ิน  

 

กลยุทธ5/ผูIรบัผิดชอบ 

กลยุทธ5 ผูIรบัผิดชอบ 

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

ประสิทธิภาพ 

๒.สนับสนุนใหIบุคลากรสรIางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใชIในการสื่อสารองค5กร 

 

๑.นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๒.นางสาวนภัสสร  กัลปนาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพบคุลากรด4านการสื่อสารองค>กรอยFางมีประสิทธิภาพ 

เป_าประสงค>  ๑.บุคลากรดIานการสื่อสารองค5กรมีศักยภาพเป$นที่ยอมรับทั้งส'วนกลางและส'วนภูมิภาค 

             ๒.บุคลากรมทีักษะในการสือ่สารเป$นที่ยอมรับทั้งส'วนกลางและส'วนภูมิภาค 

 

ตัวช้ีวัด หน'วยนับ ค'าเปSาหมาย 

๑.รIอยละของบุคลากรที่สามารถสื่อสารไดIอย'างมีประสิทธิภาพ 

๒. รIอยละบุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเป$นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก  

ระดับความพงึพอใจ ๑. ความพึงพอใจของการประเมนิกองสือ่สารองค5กรไม'

นIอยไม'กว'า ๓.๕๑ หรือรIอยละ ๘๐ 

๒. บุคลากรมีทักษะในการสื ่อสารเป$นที ่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอก 

 

กลยุทธ5/ผูIรบัผิดชอบ 

กลยุทธ5 ผูIรบัผิดชอบ 

๑.ส'งเสรมิและพัฒนาบุคลากรใหIความเช่ียวชาญดIานการสื่อสารองค5กร 

๒.ส'งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหIมีทักษะในการสื่อสารอย'างมีประสิทธิภาพ 

 

๑.นายวรวุฒิ ศรีสลัด 

๒.นางสาวนภัสสร  กัลปนาท 

 

 

บทท่ี ๒ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจำปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กองสือ่สารองค>กร สำนักงานอธิการบดี 

ท่ี ช่ือโครงการ ผลผลิต ลักษณะโครงการ ผลการดำเนินการ เป_าหมาย 

Ö 

งบประมา

ณ 

ผู4รับ 

ผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

จำนวน

โครงการ 

จำนวนผู4

เข4า  

รFวม 

จำนวน

คร้ังท่ีจัด 

ผู4เข4ารFวมมี

ความรู4

ความ

เข4าใจ

เพ่ิมข้ึน 

ความพึง

พอใจของ

ผู4รับบริการ 

งาน

โครงการ

แล4วเสร็จ

ตามเวลา

ท่ีกำหนด 

กำหนดวัดดำเนินการ 

(โครงการ) (คน) (คร้ัง) (ร4อยละ) (ร4อยละ) (ร4อยละ) เร่ิมต4น ส้ินสุด บรรล ุ ไม'บรรล ุ

๑ โครงการกำหนดอ ัตล ักษณ5 

เอกลักษณ5 มหาวิทยาลัย  

  โครงการจบใน

ปWการศึกษา 
 

แผน  ๑ ๘๐       ๑ ๘๐ ๘๐  ๘๐ ๑ มิ.ย.๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๔ Ö  ๑๕๐,๐๐๐ 

 

กลุFมงาน

ฐานข4อมู

ล 

 

ผล  ๑  ๘๐  ๑     

 

๓ โ ค ร ง ก า ร ว ิ พ า ก ษ 5 แ ผ น

ยุทธศาสตร5การประชาสัมพนัธ5

และการพ ัฒนาการส ื ่อสาร

ภายในองค5กร 

  โครงการจบใน

ปWการศึกษา 
 

แผน ๑ ๔๐   ๑  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ มิ.ย.๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๔ Ö  
-  ๘๐,๐๐๐ กลุFมงาน

ฐานข4อมู

ล 

 

ผล  ๑  ๒๐  ๑     

 

๓ 
 

โครงการจัดทำสื่อโซเชียลมีเดีย

กลางของมหาวิทยาลยัประจำป\ 
 

  

  

  
 

โครงการจบใน

ปWการศึกษา 
 

แผน 
 

 ๑  ๘๐   ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ มิ.ย.๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๔  

 Ö  

 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

กลุFมงาน

นวัตกรร

ม 

 

 

ผล  ๑  ๘๐  ๑     

 

๔ 
 

จ ั ด ท ำ E-BOOKส ร ุ ป ก า ร

บริจาคเยผแพร'รายเดือน/

กระดานข'าวตลอดป\ 

 

โครงการจบใน

ปWการศึกษา 
 

แผน ๑ -         ตลอดปW ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑ มิ.ย.๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๔ Ö 
 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ กลุFมงาน

ส่ือ

ส่ิงพิมพ> 

 

ผล ๑  -   ตลอดปW  

   

๕ ไดอารี่ปฏิทินประจำ

มหาวิทยาลัย 

 

โครงการจบใน

ปWการศึกษา 
 

แผน       ๑      - ๑ 

   

๑ มิ.ย.๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๔ Ö  
  กลุFมงาน

ส่ือ

ส่ิงพิมพ> 

 

ผล       ๑       - ๑    
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บทท่ี ๓ 

กลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจำป7และการติดตามประเมินผล 

กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามผลประเมินแผนและผลการดำเนินงาน เป6นกิจกรรมที่

สำคัญที ่มุ ?งรวบรวมวิเคราะหBขDอมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ เสนอใหDผู Dรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรม

โครงการเป6นระยะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงไดDกำหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการประจำปPและติดตามการ

ประเมินผลนำมาปรับปรุงแกDไขในปPต?อไปทั้งนี้เพื่อใหDมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยน

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 

๓.๑.๒ การปรับแผนปฏิบัติการประจำป7 

 การดำเนินการขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปP จะ

เปลี ่ยนแปลงไดDในกรณีที ่มีความจำเป6นตDองปรับเปลี ่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปPใหD

ดำเนินการดังน้ี 

 ๑) การเสนอขอเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม โดยการขอยกเลิกโครงการที่ไดDบรรจุไวDในแผนปฏิบัติการ

ประจำปPเดิมของส?วนงาน ทั้งในกรณีที่มีโครงการ/กิจกรรมใหม?มาทดแทน และในกรณีที่เปลีย่นแปลงกิจกรรม

ใหม? จะตDองนำเสนอต?อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปP เสนอต?อผูDบริหารกองสื่อสารองคBกร หรือ 

คณะกรรมการ ผูDบริหารมีมติเห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของกองสื่อสารองคBกรใหDความเห็นชอบ 

  

๓.๒ การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 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?ละโครงการเกบ็ไวDเป6นหลกัฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใชD

เป6นขDอมูลอDางอิงในการวางแผนต?อไป 

๓) เมื่อสิ้นปPงบประมาณ ส?วนงานต?างๆ ที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปP จะตDองสรุปผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปPและผลงานอื่นที่กำหนดนอกแผน จัดทำรายงานประจำปPของ

ส?วนงานพรDอมจัดส?งใหDกองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำเป6นรายงานประจำปPเสนอต?อมหาวิทยาลัย

และจัดพิมพBเผยแพร?ต?อสาธารชนใหDทราบต?อไป 
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โครงการกำหนดอัตลักษณG เอกลักษณG ของมหาวิทยาลยั ฉบับปรับปรุงจาก พรบ.๒๕๔๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการกำหนดอัตลักษณG เอกลักษณG ของมหาวิทยาลยั ฉบับปรับปรุงจาก พรบ.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 จงึไดDจัดทำโครงการกำหนดอัตลักษณB เอกลักษณB ของ 

มหาวิทยาลัย ฉบบัปรับปรงุจาก พรบ.๒๕๔๐ เพื่อใชDเป6นแนวทางในการดำเนินงานกิจการงานของ

มหาวิทยาลัยเป6นไปไดDอย?างเรียบรDอย 

๖. วัตถุประสงคG 

  ๑. กำหนดแนวทางอัตลักษณB เอกลักษณBเกี่ยวกับ สี สัญลักษณB ตัวอักษรของมหาวิทยาลัย ระบุใหD

ชัดเจนและมีความทันสมัน 

  ๒. กำหนดสัญลักษณBใหDมีความชัดเจนในการใชD 

  ๓. กำหนดโคDดสีของสีประจำมหาวิทยาลัย 

  ๔. กำหนดตัวหนังสือประจำมหาวิทยาลัย 

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 ๒๕๖๓- ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๙. งบประมาณ 
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 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน  ๑๒๕,๐๐๐   บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -        บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน  ๑๒๕,๐๐๐   บาท 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดั

บท่ี 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

มิ.ย 

๖๓ 

ก.ค 

๖๓ 

ส.ค 

๖๓ 

ก.ย 

๖๓ 

ต.ค 

๖๓ 

พ.ค 

๖๓ 

ธ.ค. 

๖๓ 

ม.ค 

๖๔ 

ก.พ 

๖๔ 

ม.ีค 

๖๔ 

เม.ย 

๖๔ 

พ.ค 

๖๔ 

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. ชื่อโครงการ  โครงการวิพากษGแผนยุทธศาสตรGการประชาสมัพันธGGและการพัฒนาการสื่อสารภายใน 

องคGGกร 

๒. ชื่อหนQวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  รหัสโครงการ  

๓. ผูTรับผิดชอบโครงการ  กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

๔. ความสอดคลTองกับประเด็นยุทธศาสตรG 

ยุทธศาสตรBที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคBกรเชิงพุทธบูรณาการ 

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. เพื่อใชDเป6นเครือ่งมือในการกำกับติดตามการบริหารงานของผูDบริหารมหาวิทยาลัย  

  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 ๘๐ รูป/คน  

๘.๓ เปา̂หมายเชิงเวลา ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต? ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน  ๖๕,๐๐๐   บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -      บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน  ๖๕,๐๐๐      บาท 
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๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดั

บท่ี 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

มิ.ย 

๖๓ 

ก.ค 

๖๓ 

ส.ค 

๖๓ 

ก.ย 

๖๓ 

ต.ค 

๖๓ 

พ.ค 

๖๓ 

ธ.ค. 

๖๓ 

ม.ค 

๖๔ 

ก.พ 

๖๔ 

ม.ีค 

๖๔ 

เม.ย 

๖๔ 

พ.ค 

๖๔ 

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 ๒๐ 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. ชื่อโครงการ  โครงการงบประมาณจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียกลางของมหาวิทยาลยั 

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?ายที่ตDองเสียใหDกบับริษัททีจ่ัดทำสื่อโซเชียลมีเดียรB

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?   ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓- ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
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๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณแผQนดิน  จำนวน  ๓๐,๐๐๐      บาท 

 ๙.๒ งบประมาณรายไดT  จำนวน     -        บาท 

   รวมท้ังสิ้น จำนวน  ๓๐,๐๐๐      บาท 

 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ลำดั

บท่ี 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

มิ.ย 

๖๓ 

ก.ค 

๖๓ 

ส.ค 

๖๓ 

ก.ย 

๖๓ 

ต.ค 

๖๓ 

พ.ค 

๖๓ 

ธ.ค. 

๖๓ 

ม.ค 

๖๔ 

ก.พ 

๖๔ 

ม.ีค 

๖๔ 

เม.ย 

๖๔ 

พ.ค 

๖๔ 

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 
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