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ส่วนท่ี๑ 

                                               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 ่อสารองคBกร มีอำนาจหน5าที ่และความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานสื ่อสารทำความเข5าใจและ

ประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก\บ ุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต\างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับ

มอบหมาย 

    ๑) กลุ)มงานฐานขGอมูลสื่อสารองคBกร ปฏิบัติงานรวบรวมข5อมูลสารสนเทศของส\วนงาน

ต\างๆ เพื่อจัดทำเป[นระบบฐานข5อมูลในการเผยแพร\ภายในและภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5อง

หรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๒) กลุ)มงานสื่อสิ่งพิมพB ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ\านสื่อ

สิ่งพิมพ+รูปแบบต\างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข5องหรือที่ได5รับมอบหมาย 

    ๓) กลุ )มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื ่อสารและประชาสัมพันธ+ กิจการของ

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

 

๑.๒ วิสัยทัศนB ค)านิยมและพันธกิจ 
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 วิสัยทัศนB 

กองสื่อสารองค+กรเป[นหน\วยงานที่กลางเชื ่อมองค+กรขนาดใหญ\ พัฒนาเครือข\ายความร\วมมือและ

เผยแพร\กิจกรรมนำองค+กรไปสู\ระดับนานาชาติ 

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

ดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยัทั้ง ๕ ด5าน คือ 

๑) ผลิตบัณฑิต 

๒) ส\งเสริมการศึกษาค5นคว5าวิจัยให5ก5าวไปสู\ความเป[นเลิศทางวิชาการด5านพระพุทธศาสนา 

๓) ให5บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

๔) ส\งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส\วนร\วมในประชาคมโลกด5านพระพุทธศาสนา 

๕) บริการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย\างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

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 

วัตถุประสงคB 

  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 
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๓. เพื่อสร5างการมีส\วนร\วมในกิจกรรมต\าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

กลุ)มเปQาหมาย 

๑. บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

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

สื่อมวลชน 

ประโยชนBท่ีคาดว)าจะไดGรับ 

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)าวสารประชาสัมพันธBงานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 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 ใหGมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

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

วารสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข5อง 

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

เผยแพร\ 

๔. การพัฒนาผูGรับผิดชอบงานดGานสื่อสารองคBกร  
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โดยกำหนดผู 5รับผิดชอบงานด5านสื่อสารองค+กรของทุกหน\วยงาน กำหนดแผนงานดำเนินงาน ช\อง

ทางการสื่อสารประจำ รวมทั้งจัดฝÄกอบรมเทคนิคการสื่อสารอย\างมีประสิทธิภาพให5แก\บุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ด5านสื่อสารองค+กร เช\น คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ+ ห5องเรียน หน\วยวิทยาบริการ  

  

๕. การจัดกินกรรมสัมพันธBและสื่อมวลชนสัมพันธB กำหนดให5กองสื่อสารองค+กรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู5

และสร5างโครงข\ายกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งนี้โดยจัดเวทีสื่อมวลชนพบปะกับผู5บริหารของมหาวิทยาลัยเป[น

ระยะ 

๑.๓ โครงสรGางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) แผนภูมิโครงสรGางกองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสรGางการบริหารงาน กองสื่อสารองคBกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สํานกังานอธิการบดี 

กองสื<อสารองค์กร 

กลุ่มงานฐานข้อมลู กลุ่มงานสื<อสิงพิมพ์ 

อธิการบดี 

ผู้อํานวยการกองสื<อสารองค์กร 

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 

 

กลุ่มงานสื<อสิงพิมพ์ 

 

กลุ่มงานฐานข้อมลู 

 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์และเผยแผ่ 

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 

รองผู้อํานวยการกองสื<อสารองค์กร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์เผยแผ่ 
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๑.๔ รายชื่อผูGบริหาร และบุคลากรภายในส)วนงาน 

   ๑. รายชื่อผูGบริหาร    

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหน)ง 

๑ พระครูพิศาลสรวุฒ ิ  ผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร 

๒ นางสาวนภัสสร กัลปนาท รองผู5อำนวยการกองสื่อสารองค+กร 

   ๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสื่อสารองคBกร 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำแหน)ง 

๑. นางสาวนาตยา อินทร+กรุงเก\า นักจัดการงานทั่วไป 

๒. นายวรวุฒิ  ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป 

 

สรุปอัตรากำลังบุคลากร แสดงจำนวนบุคลากรท้ังหมดประจำป` พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองสื่อสารองคBกร เจGาหนGาท่ี ลูกจGางชั่วคราว ผูGเชี่ยวชาญ รวม 

พระภิกษ ุ ๑ - - ๑ 

ฆราวาส ๓ - - ๓ 

รวม ๔ - - ๔ 

 

๑.๕. ขGอมูลพ้ืนฐานโดยย)อเก่ียวกับงบประมาณ และสถานท่ี 

      งบประมาณประจำปÅ ๒๕๖๓  

 

๑.๖. วัตถุประสงคBของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ̀

 กองสือ่สารองค+กร สำนักงานอธิการบดี ได5จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปÅข้ึน โดยมีวัตถุประสงค+ ๓ 

ประการ ดังน้ี  

๑) เพื่อกำกบัการดำเนินงานให5สอดคล5องกับเป}าหมายและพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒) เพื่อใช5เป[นเครื่องมือในการกำกบัติดตามการบริหารงานของส\วนงาน 

๓) เพื่อใช5เป[นคู\มือในการดำเนินงานของเจ5าหน5าทีผู่5ปฏิบัติงานในส\วนงาน 
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ส่วนท่ี ๒ 
วิสัยทัศนB  

เป[นหน\วยงานสื่อสารกลางขององค+กรแก\บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส\วนกลางและ

ส\วนภูมิภาคอย\างมีประสิทธิภาพ 

 

นิยาม  

 การสื่อสารภายในองค+กรให5รับรู5รับทราบไปในทศิทางเดียวกัน 

 

พันธกิจ 

๑) ประชาสัมพันธ+เผยแพร\ข\าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย\างต\อเนื่อง 

๒)  มีการสร5างเครือข\ายสนับสนุนด5านการประชาสัมพันธ+ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๓) สนับสนุนและประสานงานกับหน\วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด5าน

การประชาสัมพันธ+ 

๔) ผลิตสื่อที่หลากหลายเพ่ือสร5าง ความเข5าใจ ความสัมพันธ+อันดีระหว\างผู5บริหาร 

คณาจารย+  เจ5าหน5าที่ นิสิตและสร5างเสริมภาพลักษณ+ที่ดีของมหาวิทยาลัย  

๕) เพ่ิมศักยภาพและความสามารถด5านการประชาสัมพันธ+ 

 

การกำหนดวิสัยทัศน+ของกองสื่อสารองค+กรได5กำหนดทิศทางการบริหารจัดการที่

มุ\งผลสัมฤทธิ์ โดยมีการวิเคราะห+ จุดแข็ง จุดอ\อน อุปสรรค โอกาส ตามหลักการวิเคราะห+ 

SWOT Analysis ที่เป[นตัวกำหนดประเด็นผลลัพธ+และหน5าที่หลักของกองสื่อสารองค+กร 

เพ่ือจะได5รู5จักหน\วยงานของตนเอง สามารถนำปÉจจัยดังกล\าวมาช\วยในการบริหารจัดการ

ส\วนงานได5อย\างมีประสิทธิภาพ ดังตารางวิเคราะห+ต\อไปนี้ 
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ตารางวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง จุดออ่น 

- การเผยแพร\ข\าวสารข5อมูลต\างๆ การกระจาย

แพร\หลายได5อย\างรวดเร็วและถูกต5อง เกิดการรับรู5

ข\าวารกันอย\างทั่วถึงและเช่ือถือได5 

- บุคลากรได5รับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร

ข5อมูลในรูปแบบต\างๆ มากย่ิงข้ึน 

- สร5างความเข5าใจอันดีระหว\างบุคลากรส\วนกลาง

กับส\วนงานภูมิภาค ให5เกิดการรับรู5ร\วมกัน 

- มีการสร5างช\องทางการสื่อสารประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน 

 

- การพัฒนาบุคลากรให5เกิดความรู 5ความเข5าใจของ

งานด5านการสื่อสารมีน5อย 

- จำนวนบุคลากรไม\เพียงพอต\อภาระงานหลักที่มีอยู\ 

- ขาดทิศทางโครงสร5างผู5รับผิดชอบในการให5เนื้อหา 

(Content) การประชาสัมพันธ+เพื ่อสื ่อสารองค+กร

ภายในมหาวิทยาลัย 

- ขาดฐานข5อมูลที่เป[นระบบทีจ่ะส\งเสรมิให5บุคลากรได5

เรียนรู5และถึงข5อมูลอันเป[นประโยชน+ในการสื่อสาร

ภายในด5วยตนเอง (Self Study) อีกทั้งยังไม\จูงใจให5

กลุ\มเป}าหมายเรียนรู5 

โอกาส อุปสรรค 
- ได5รวบรวมกิจกรรมภายในที่มีส\วนงานต\างๆ ได5จัด

ขึ ้นเพื ่อเป[นข5อมูลในการอ5างอิงและเผยแพร\แก\

สาธารณะชน 

- ได5จัดทำวารสารที่รวบรวมกิจกรรมต\างๆ ที ่ส\วน

งานได5จัดข้ึนในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส+ โดย

จัดทำเป[นรายไตรมาสละ ๑ เล \ม เพื ่อเผยแพร\

กิจกรรมต\างๆของส\วนงานและสถาบันเอาไว5 

- ได5มีการทำเว็บไซต+กองเพื่อเผยแพร\ประชาสัมพันธ+

กิจกรรมต\างๆ ของมหาวิทยาลัย และของส\วนงาน 

รวมทั้งรวบรวมสารสนเทศต\างๆ ของมหาวิทยาลัย

เพื่อความสะดวกและสืบค5นง\าย 

 

- การจัดสรรบุคลากรกับภาระงานให5สอดคล5องกัน

กับภาระงานที่ทำ 

- กลยุทธ+ในการผลักดันประสิทธิภาพของสื่อสาร

องค+กรตั ้งแต\นโยบายถึงปฏิบัติการยังไม \เป[น

รูปธรรมเท\าที ่ควร รวมทั ้งบุคลากรขาดความ

ตระหนักในการรับรู5ข\าวสารเท\าที่ควร 

-  
 
 

กองสื่อสารองค์กรได้นำเอาผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นปัจจัยในการจัดทำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนพัฒนากองสื่อสารองค์กร ให้ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ๕  ด้าน คือ เพื ่อช ่วยเสริมสร้างการรับรู ้และความเข้าใจของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์กองสื2อสารองค์กร 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ4และเผยแพร8ข:อมูลข8าวสาร 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย8างต8อเนื่อง 

๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกได6รับข6อมูลข9าวสารอย9างถูกต6องและทั่วถึง 

๑.๒ ส่ือส่ิงพิมพCส่ืออิเล็กทรอนิกสCประชาสัมพันธCที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
สร:างเครือข8ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ4 

แก8บุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

๒.๑ เครือข9ายส่ือสารองคCกรครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒.๒. มีนวัตกรรมและเทคโนโยลีทีท่ันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
พัฒนาศักยภาพบคุลากรด:านการส่ือสารองค4กร 

อย8างมีประสิทธิภาพ 

 

๓.๑ บุคลากรด6านการส่ือสารองคCกรมีศักยภาพเปNนที่ยอมรับทั้งส9วนกลางและส9วนภูมิภาค 

๓.๒. บุคลากรมีทักษะในการส่ือสารเปNนที่ยอมรับทั้งส9วนกลางและส9วนภูมิภาค 

 
 
 

 
 
 

วิสัยทัศน4 : เปNนหน9วยงานสื่อสารกลางขององคCกรแก9บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส9วนกลางและส9วนภูมิภาคอย9างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ ๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธCและเผยแพร9ข6อมูลข9าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย9างต9อเนื่อง 

  
  เป้าประสงค์ Goal 

  

  
ตัวช้ีวัด  KPI  

  
กลยุทธ ์ Strategy 

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอกได6รับข6อมูลข9าวสารอย9าง

ถูกต6องและทั่วถึง 
 

๑.๑ ระดับความพึงพอใจของผู6รับข6อมูลข9าวสาร 

 

 

 

 

 
 

๑.ผลิตสื่อประชาสัมพันธCทันสมัยแก9

บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 
 

๑.ผู6อำนวยการกองสื่อสาร

องคCกร 
 

๑.๒. สื่อสิ่งพมิพCและสื่ออเิลก็ทรอนิกสC

ประชาสมัพันธCที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

๑.๑ จำนวนสื่อสิ่งพิมพCและสื่ออเิลก็ทรอนิกสCที่

ทันสมัยและคุณภาพ  

 

 

 

 
 

๑.พัฒนารปูแบบการสื่อสารองคCกรแก9

บุคลากรมหาวิทยาลัยบุคคลภายนอกที่

ทันสมัย 

๑.ผู6อำนวยการกองสื่อสาร

องคCกร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร6างเครือข9ายสนับสนุนการประชาสัมพันธCเผยแพร9แก9บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน9วยงานภายนอก 
  

  เป้าประสงค์  Goal 
  

  
ตัวช้ีวัด  KPI 

  

  
กลยุทธ ์ Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑.เครือข9ายสื่อสารองคCกรครอบคลมุทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  
๑.๑ จำนวนเครือข9ายที่องคCกร

ครอบคลมุทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑.พัฒนาเครือข9ายสนับสนุนการ

ประชาสมัพันธCและเผยแพร9บุคลากร

มหาวิทยาลัยและหน9วยงานภายนอกอย9าง

มีประสิทธิภาพ 
 
 
  

๑.ผู6อำนวยการกองสื่อสารองคCกร  

๒.มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒.๑ ระดับความพงึพอใจของ

ผู6รบับริการ 
๒.๒ จำนวนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่นำมาใช6  

๑. สนับสนุนให6บุคลากรสร6างนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อใช6ในการสื่อสารองคCกร 
๑.ผู6อำนวยการกองสื่อสารองคCกร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส8งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด:านสื่อสารองค4กรให:มีคณุภาพเปMนท่ียมอรับท้ังส8วนกลางและส8วนภูมิภาค 
 

  
  เป้าประสงค์  Goal 

   

  
ตัวช้ีวัด  KPI 

  

  
กลยุทธ ์ Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑. บุคลากรด6านสื่อสารองคCกรมีศักยภาพเปNนที่

ยอมรับทั้งส9วนกลางและส9วนภูมิภาค 

๑.๑ร6อยละของบุคลากรทีส่ามารถ

สื่อสารได6อย9างมปีระสทิธิภาพ  

๑.ส9งเสริมและพฒันาบุคลากร

ให6มีความเช่ียวชาญด6าน

สื่อสารองคCกร 

  

๑.ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร 

๒. บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเปNนที่ยอมรับทั้ง

ส9วนกลางและส9วนภูมิภาค 
๒.๑. ร6อยละของบุคลากรที่มีทักษะ

ในการส ื ่อสารเป Nนท ี ่ยอมร ับของ

ภายในแลภายนอก  

๑.ส9งเสริมและพฒันาบุคลากร

ให6มีทักษะการสื่อสารอย9างมี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 
  

๑..ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร 
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ส่วนท่ี ๔ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๑ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ4และเผยแพร8ข:อมูลข8าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย8างต8อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด  KPI หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกได6รับข6อมูลข9าวสารอย9าง

ถูกต6องและทั่วถึง 

 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

๒.สื่อสิ่งพมิพCสือ่อิเล็กทรอนิกสCประชาสัมพันธCที่ทันสมัย จำนวน ๔ เล่ม ๔ เล่ม ๔ เล่ม ๔ เล่ม ๔ เล่ม 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ผลิตสื่อประชาสัมพันธCทันสมัยแก9บุคลากรมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก 

๒. ส9งเสริมสนับสนุนการใช6เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการประชาสัมพันธCและ

เผยแผ9 

๑. ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร 

 



15 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๒ สร:างเครือข8ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ4แก8บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด  KPI หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.จำนวนเครือข9ายที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

๒.ระดับความพงึพอใจของผู6ใช6บริการนวัตกรรมและเทคโนโยลีที่นำมาใช6 ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

๓.จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช6 จำนวน ๑ ชิ้น ๑ ชิ้น ๑ ชิ้น ๑ ชิ้น ๑ ชิ้น 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑.พัฒนาเครือข9ายสนับสนุนเผยแพร9แก9บุคลากรมหาวิทยาลยัและหน9วยงาน

ภายนอกอย9างมีประสิทธิภาพ 

๒.สนับสนุนให6บุคลากรสร6างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช6ในการสื่อสาร

องคCกร 

 

๑. ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด:านการสื่อสารองค4กรอย8างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด  KPI หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.บุคลากรด6านการสื่อสารองคCกรมีศักยภาพเปNนที่ยอมรบัทัง้ส9วนกลางและ

ส9วนภูมิภาค 

 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

๒.ร6อยละบุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเปNนที่ยอมรบัทัง้ภายในและ

ภายนอก 
ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ส9งเสริมและพัฒนาบุคลากรให6ความเช่ียวชาญด6านการสื่อสารองคCกร 

๒.ส9งเสริมและพัฒนาบุคลากรให6มีทักษะในการสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ 

 

๑. ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร 
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  ส8วนท่ี ๕ 

  การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

๑. การบริหารแผน 

          ๑) การจัดองคCความรู6เกี่ยวกับแผน 

          ๒) รวบรวมจัดทำแผน 

          ๓) วิเคราะหCแผนงาน 

          ๔) แต9งต้ังคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำป]ของส9วนงานบริหาร สำนักส9งเสริมพระพุทะศาสนาและบริการสังคม 

๒.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

๑) ส9วนงานแต9งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกองสื่อสารองคCกร เพื่อทำหน6าที่กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานแต9ละโครงการที่ได6บรรจุไว6ใน

แผนปฏิบัติการประจำป] โดยคณะกรรมการจะต6องรายงานผลการดำเนินงานและป^ญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนให6คณะกรรมการกำกับนโยบายและ

แผนของกองสื่อสารองคCกร หรอื คณะกรรมการที่มีคำสัง่แต9งต้ังทราบทุกไตรมาส (๓เดือน/ครั้ง) โดยใช6แบบฟอรCมของการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติั

การแผนปฏิบัติการประจำป]งบประมาณ 

๒) การดำเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลยัจะต6องจัดเก็บเปNนเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามของแต9ละโครงการเก็บไว6เปNนหลกัฐาน เพือ่

ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใช6เปNนข6อมูลอ6างอิงในการวางแผนต9อไป 

๓) เมื่อสิ้นป]งบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป] จะต6องสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป]และผลงานอื่นที่กำหนดนอกแผน  

จัดทำรายงานประจำป]ของส9วนงานพร6อมจัดส9งให6กองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำเปNนรายงานประจำป]เสนอต9อมหาวิทยาลัยและจัดพิมพCเผยแพร9ต9อสาธารชนให6

ทราบต9อไป 
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