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บทคั ด ย อ
บทความนี้เปนการประมวลเรื่องราวจากกรณีการศึกษาวิจัยเพื่อการออกแบบอัตลักษณองคกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ผานการนําเสนอกระบวนการ ผลการวิจัยและการพัฒนาการออกแบบโดยสังเขป ซึ่งถึงแมวากระบวนการใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะไดทําการสํารวจความคิดเห็นประชาคมภายในองคกรสวนหนึ่ง เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
ระบบอัตลักษณฯแลวนั้น ก็ยังมีกรณีประเด็น ปญหาในเชิงความคิดเห็น ความไมเขาใจในเจตนารมณของมหาวิทยาลัยฯตอ
ผลลัพธทางการออกแบบ หรือแมแตกระบวนการที่ดําเนินโดยคณะผูวิจัยตลอดโครงการ มุมมองในบริบทของการสื่อสารองคกร
อยางเปนระบบมากกวาเพียงแครูปแบบของสัญลักษณที่ใชเปนองคประกอบหนึ่งในระบบอัตลักษณองคกร จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการขับเคลื่อนมหาวิท ยาลัยฯใหพัฒนากาวสูระดับสากลตอไป
Abstract

This paper aims to interpret the case study of KMUTT corporate identity design
through its research and design process in brief. The project, however, operated
with sets of surveys in KMUTT’s community for opinions and design directions.
The contradiction within the design result and design process still emerged. The
holistic viewpoint in context of brand communication becomes significant to align
the organization to achieve goals internationally.

บทนํา
ระบบการใชงานตราสัญลักษณที่เปนอัตลักษณ (Corporate Identity System) เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณของ
องคกรอยางเปนเอกภาพและมีเอกลักษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานานาประเทศนั้น มีปรากฏ
ใหเห็นถึงประโยชนในการที่ประชาคมในสถาบันหนึ่งสถาบันใดสามารถบงชี้ความเปนตัวตนที่มีอยูรวมกัน สื่อสารสูสาธารณชน
ภายนอก ผานกระบวนการสื่อสารแบรนด (Brand Communication) (พจน, 2552) อยางเปนระบบ สวนองคกรหรือ
สถาบันใดจะสามารถประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายในการสื่อสารองคกรมากหรือนอยนั้น ยอมประกอบดวยองคประกอบ
หรือปจจัยหลายประการ โดยปฏิเสธไมไดวาการสื่อสารองคกรที่ดีนั้นควรประกอบดวยการสื่อสารภายในองคกร ตั้งแตผูบ ริหาร

ไปจนถึงพนักงานทุกๆคนใหมีความเขาใจรวมกันกอนที่จะขามขอบรั้วขององคกรไปสื่อสารตอสาธารณะ ระบบการใชตรา
สัญลักษณหรืออัตลักษณองคกรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในนานาประเทศนั้น มีอยู
คอนขางหลากหลาย ทั้งดานรูปแบบในการใชสัญลักษณ (Logotype) หรือองคประกอบอื่นๆที่ใชรวมกันอยางมีระเบียบแบบ
แผน ซึ่งองคกรสามารถนิยาม และใหความหมายในสัญลักษณห รือองคประกอบเหลานั้นผานคูมืออัตลักษณองคกร
(Corporate Identity Manual) และผานสื่อตางๆในการประชาสัมพันธองคกร ซึ่งในปจจุบันความหลากหลายของสื่อก็

ทําใหองคกรสามารถเลือกใชใหเหมาะกับสถานการณและตรงกับกลุมเปาหมายอยางมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อยๆ
โครงการออกแบบอัตลักษณองคกร มจธ. (KMUTT Corporate Identity) จึงเริ่มดําเนินการโดยการมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ ใหบุคลากร อาจารยและผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของทางดานการออกแบบดังกลาว ทําการศึกษาวิจัยถึง
ความเปนไปไดในการออกแบบระบบการใชสัญลักษณของสถาบัน โดยตระหนักถึงตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเดิมเปน
ตราสัญลักษณทางการ (Official Seal) และแนวทางในการออกแบบสัญลักษณแบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Logo)
เพื่อใชในการสื่อสารองคกรตอ ไป เหตุปจจัยภายในองคกรประการแรกตอโครงการนี้ คือตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยฯ
เปนตราที่ทางสถาบันฯไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ใหอัญเชิญ “พระ
มหามงกุฏ ” ซึ่งเปนตราเครื่องหมายประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ใหเปนสัญลักษณแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา นับตั้งแตวันที่ ๒๔ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งถือเปนเอกลักษณและเกียรติป ระวัติของ
มหาวิทยาลัยฯ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลารวมกันทั้งสามสถาบันในปจจุบัน ประการถัดมาคือความเหมาะสมในการ
นําตราลัญลักษณประจํามหาวิท ยาลัยฯ ซึ่งมีองคประกอบของพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มาใช
งานในวาระตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯเริ่มมีความหลากหลายในบริบทของสถานะ และเวลา บางกรณีจึงเริ่มเห็นประเด็นความ
เหมาะควรในการนําตราพระราชทาน มาเปนที่ปรากฏในวาระตางๆ และปจจัยประการทายสุดคือเพื่อประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร ใหเปนที่รับ รู ยอมรับ และจดจํา ดังกลาวไวในขางตนแลวนั้น กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการออกแบบอัตลักษณองคกร จึงใชเวลากวาหนึ่งป ในการไดมาซึ่งสัญลักษณแบบกึ่งทางการ ที่นาจะสามารถ
ตอบโจทยความตองการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโดยนัยขององคกรนั้นก็คือความตองการรวมกันของประชาคมชาว มจธ. นั่นเอง
ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย และสัญลักษณวิสัยทัศน ถูกกําหนดเปนนิยามในการกลาวถึงเครื่องหมายที่ใชเปนตรา
ประทับอยางเปนทางการ (Official Seal) และสัญลักษณแบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Logo) กลาวคือ เครื่องหมายที่
ถูกออกแบบมาเปนเครื่องมือชวย ในการสื่อสารอัตลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นับจากการ
เริ่มแนะนําและประกาศใชสัญลักษณวิสัยทัศนอยางเปนทางการในประชาคม มจธ. ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ พรอมกับการสื่อสาร
หลักการ เหตุผลและที่มาของสัญลักษณวิสัยทัศน อันสืบเนื่องจากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ในการมุงหนาพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศในพันธกิจดานตางๆ จึงเปนที่มาของความจําเปนในการเริ่มดําเนินการกระบวนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ

องคกรในบริบทตางๆเพื่อที่จะสื่อถึงคุณลักษณะหรือคุณคารวม (Shared Value) ที่มีอยูในประชาคมใหเปนที่รับรู ยอมรับ
และจดจํา ตอสาธารณะทั้งภายในไปถึงระดับนานาประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการศึ ก ษาวิ จั ย และการออกแบบ
กระบวนการในการไดมาซึ่งคุณลักษณะหรือคุณคารวมในองคกรของประชาคม มจธ. ในขั้นแรกถูกวางแผนและจัดทําขึ้นโดย
การสํารวจความคิดเห็นผานแบบสอบถามประชาคม มจธ. ทั้งนักศึกษา อาจารย พนักงาน ลูกจาง และศิษยเกา โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน ๒๒๐๑ คน

Figure 1 สัดสวนปริมาณผูต
 อบแบบสํารวจความคิดเห็นเพื่อการศึกษาวิจัยและออกแบบอัตลักษณองคกร มจธ.

คณะผูศึกษาวิจัยไดออกแบบแบบสอบถามเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในประเด็นหลักๆคือ

- ชื่อเรียกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจและควรคํานึงถึง อันเนื่องมาจากความหลากหลายในชื่อที่
มหาวิทยาลัยถูกเรียกขานจากทั้งประชาคมภายในและภายนอกองคกร ซึ่งสามารถวิเคราะหไดถึงปญหาและอุปสรรค
ในการจัดการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพ

Figure 2 ผลการสํารวจประเด็นชื่อเรียกของมหาวิทยาลัย

- คุณลักษณะหรือคุณคารวมในประชาคม ซึ่งวิเคราะหไดวาประชาคมสวนใหญ มีความภาคภูมิใจในนามพระจอม
เกลาฯ รวมถึงความเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่มุงกาวสูอนาคตและตอบความตองการของสังคมในขณะเดียวกัน
โดยในประเด็นนี้คณะผูวิจัยทําการสอบถามความคิดเห็นโดยมีคุณลักษณะในรูปแบบของคํานิยามตางๆกันใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกนิยามที่สอดคลองกับความคิดเห็นของแตละบุคคล

Figure 3 ผลการสํารวจประเด็นคุณลักษณะหรือคุณคารวมในประชาคม

- ความคิดเห็นตอแนวคิดรูปแบบตางๆที่นาจะใชในการปรับปรุงและออกแบบระบบอัตลักษณองคกร โดยคณะผู
ศึกษาวิจัยไดนําเสนอตัวอยางทางเลือกที่ป ระกอบไปดวยตราสัญลักษณอยางเปนทางการเดิม สัญลักษณแบบกึ่ง
ทางการ และสัญลักษณแบบไมเปนทางการ โดยเจตนารมณที่จะไดมาซึ่งความรูสึกนึกคิดตอคุณลักษณะหรือคุณคา
รวมในประชาคมเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตอไป ซึ่งผลจากการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาคม
จํานวนมากยังไมเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในการมีระบบอัตลักษณองคกร ผานตราสัญลักษณรูปแบบตางๆ

Figure 4 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอแนวคิดรูปแบบตางๆทีน
่ าจะใชในการปรับปรุงและออกแบบระบบอัตลักษณองคกร

กระบวนการตอมาหลังจากนั้น คณะผูศึกษาวิจัยไดนําบริบททางคุณลักษณะหรือคุณคารวมที่ไดรับจากการวิเคราะหผลการ
สํารวจมาดําเนินการออกแบบแนวทางสัญลักษณแบบกึ่งทางการออกมาเปน ๓ แนวทาง โดยมีนัยที่แตกตางผานรูปแบบของ
การออกแบบ เพื่อนํามาสํารวจความคิดเห็นในบริบททางคุณลักษณะหรือคุณคารวมขององคกรอยางมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น
และสามารถคัดกรองคุณคารวมขององคกรเปนประเด็นหลักๆ ซึ่งผลการสํารวจไดแก เทคโนโลยี องคกรแหงการเรียนรู ความ
เปนสากล และความทันสมัย ผานการสะทอนมุมมองในการเลือกแนวทางสัญลักษณแตละแนวทาง

Figure 5 แนวทางการออกแบบสัญลัก ษณแ บบกึ่งทางการ

Figure 6 ผลการสํารวจประเด็นคุณลักษณะหรือคุณคารวมใน

มจธ. ผานแนวทางการออกแบบ

กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการออกแบบระบบอัตลักษณองคกร มจธ. ที่ไดนําเสนอมานั้น คณะผูศึกษาวิจัยไดมีกระบวนการ
ออกแบบสัญลักษณผานการนําเสนอผลการวิจัย แนวทางการออกแบบและรับขอคิดเห็นจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ
รวมถึงสภามหาวิทยาลัยฯ ตามวาระที่เหมาะควร ซึ่งในกระบวนการดังกลาวการออกแบบจะตองตระหนักถึงทั้งความคิดเห็น
ของประชาคมจากการวิจัยและความคิดเห็นและมุมมองของมหาวิทยาลัยอยางถี่ถวนจนไดผลสรุปทางการออกแบบที่สามารถ
เปนแนวทางการสื่อสารองคกร กลาวคือ “เนื่องจาก มจธ. เปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไมหยุดนิ่ง Vision Logo (สัญลักษณ
วิสัยทัศน) จึงเปนการสื่อถึงความชัดเจนใน วิสัยทัศน (Framing Vision) ที่จะกาวสูอนาคตอยางยั่งยืนดวยความรวมมือรวม
ใจของชาว มจธ. (Collaboration) อยางสรางสรรค (Creative & Constructive) เพื่อเปนมหาวิทยาลัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นนําในระดับสากล (Science & Technology)”

Figure 7 รูป แนวความคิด ในสัญลัก ษณวิสยั ทัศน (Framing Vision)

สวนการพัฒนารูปแบบสัญลักษณในรายละเอียดดานการออกแบบนั้น ไดมีการทดลองปรับสวนตางๆในองคประกอบ ดังเชน
ในสัญลักษณวิสัยทัศน (Vision Mark) ใหมีความเหมาะสม ลงตัว และสามารถนําไปใชในวาระหรือสื่อตางๆ ตาม
วัตถุประสงคอยางคลองตัว (Applicable)

Figure 8 การพัฒนารูปแบบสัญลัก ษณวส
ิ ัยทัศนในรายละเอียด

Figure 9 รูปแบบสัญลักษณวส
ิ ัยทัศนในองคประกอบตางๆ

โดยสรุปของกระบวนการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบอัตลักษณองคกรของมหาวิท ยาลัยฯ สัญลักษณวิสัยทัศนจึงเปน
องคประกอบหนึ่ง ที่ถูกออกแบบและกําหนดวาระการใชงานควบคูไปกับตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยตามความ
เหมาะสม รวมถึงแนวทางในการใชสีหรือองคประกอบอื่นๆ ที่ควรมีแนวทางในการนําไปประยุกตใชขององคกรและประชาคม
ตอไปในคูมือ การใชระบบอัตลักษณองคกร
ประเด็ น อภิ ป ราย

ถึงแมจะผานขั้นตอนที่คณะผูศึกษาวิจัยและออกแบบเห็นวาเปนกระบวนการที่เอื้อใหประชาคมภายในองคกร มีสวน
รวมในโครงการนี้ไมมากก็นอยไปแลวนัน้ แตหลังจากที่มีการประกาศใชระบบอัตลักษณองคกรโดยมีสัญลักษณ
วิสัยทัศนเปนเครื่องมือนําในการสือ่ สารองคกรในวาระที่ตางไปจากวาระในการใชตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
อยางเปนทางการ ก็เริ่มเกิดกระแสของความไมเขาใจเจตนารมณในการออกแบบและจัดระบบอัตลักษณจาก
ประชาคมภายในองคกรสวนหนึง่ ซึ่งกลาวไดวา เปนความไมเขาใจจากทุกภาคสวน ตั้งแตอาจารย พนักงาน นักศึกษา
หรือแมกระทั่งศิษยเกา ซึ่งเมื่อทางมหาวิทยาลัยฯรับรูถึงประเด็นความไมเขาใจนี้ จึงเกิดกระบวนการปรับความเขาใจ
ในรูปแบบตางๆภายในองคกร ซึ่งหลังจากที่คณะผูศึกษาวิจัยและออกแบบรวมกับฝายประชาสัมพันธและคณะ
ผูบริหาร ดําเนินการสื่อสารเพื่อความเขาใจเหตุผล ที่มา รวมถึงหลักการการออกแบบและระบบการใชงานอัตลักษณ
องคกรของมหาวิทยาลัยฯ เปรียบเทียบกับองคกรหรือมหาวิทยาลัยอืน่ ๆจากนานาประเทศ แตผลลัพธยังเปนที่นา กังวล
โดยกลาวไดวา ยังมีความไมเขาใจถึงหลักการและระบบอัตลักษณองคกรที่ไมไดมีเจตนาที่จะยกเลิกตราสัญลักษณ
ประจํามหาวิทยาลัยฯ เพียงแตมีการจัดการวาระการใชงานใหเหมาะสม และเหมาะควรกับการนําตราที่มีองคประกอบ
ของพระราชลัญจกรในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งในอีกดานหนึง่ ประชาคมที่แสดงความไมเห็นดวยไดมีความเห็นสวนหนึ่งวา
สัญลักษณวสิ ัยทัศนไมสามารถเทียบเคียงกับตราสัญลักษณเดิมในแงมุมตางๆ ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ หากแยกเปน
ประเด็นเพื่อความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นได อาจประกอบไปดวย
- ความเขาใจในองคกร (Organizational Awareness)
เปนเรื่องไมงายที่องคกรขนาดใหญดังเชนมหาวิทยาลัยฯ จะสามารถบริหารจัดการระดับการรับรู ความเขาใจ
ในองคกร ไมวาจะเปนดานศักยภาพองคกร คุณลักษณะคุณคารวม ทิศทางการขับเคลื่อนพัฒนาองคกร ให
ประชาคมภายในสวนใหญหรือทั้งหมดมีความเขาใจชัดเจน หรือเห็นคลอยตามองคกรในภาพรวมดวยระดับ
การรับรูและเขาใจที่ใกลเคียงกัน จากกรณีการสื่อสารแนวทางการนําระบบอัตลักษณองคกรของมหาวิทยาลัย
ฯนี้ พิสูจนใหเห็นไดวา ความเขาใจในองคกรของประชาคมชาว มจธ.นั้นมีความหลากหลาย ทัง้ ประเด็นการ
รับรูและความเขาใจที่ตางกัน หรือระดับการรับรูและเขาใจมากนอยไมเทากัน อาจวิเคราะหไดวา ความ

เหลื่อมล้าํ ในระดับความเขาใจในองคกรที่ปรากฏขึ้นนี้ เปนผลมาจากสองปจจัย ปจจัยแรกคือบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ มีความหลากหลายในบทบาท ไมวาจะเปนนักศึกษา อาจารย พนักงาน ลูกจาง หรือศิษยเกา
และยังหลากหลายในสังกัดหรือหนวยงานดังเชน คณะ ภาควิชา สํานักงาน ศูนยปฏิบัติการ กองงาน เปนตน
ทําใหประสบการณ และบริบทในการรับรูสิ่งตางๆภายในองคกรรอบตัวแตกตางกันไป ซึ่งประเด็นนี้นาจะเกี่ยว
โยงมาถึงปจจัยทีส่ อง นั่นคือกระบวนการสื่อสารภายในองคกรในบริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
กลาวคือทางมหาวิทยาลัยฯควรมีการดําเนินการดานสื่อสารภายในองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหเกิดการ
รับรู ความเขาใจองคกรมากขึ้นจากเดิม ซึ่งหากปจจัยดังกลาวมีการดําเนินการปรับกลยุทธ เพื่อแกไขปรับปรุง
ประเด็นปญหาเหลานี้ได กรณีที่ประชาคมสวนหนึง่ แสดงความไมเขาใจกับโครงการออกแบบอัตลักษณ
องคกรนี้ เชื่อไดวานาจะไมเกิดขึ้น ในทางกลับกันประชาคมจะรวมกันแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค ที่
องคกรสามารถนําไปประยุกตและบูรณาการกับแนวทางการจัดการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ความเขาใจบทบาทในการมีสว นรวมในองคกร กับการออกแบบอัตลักษณองคกร (Understanding
Participation in Organization vs. Corporate Identity Design)

การมีสวนรวมถูกใชอางถึงสถานการณที่บุคลากรมีลักษณะของการแบงปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในองคกรของตน
(Kaler, 1999) ประเด็นการมีสวนรวมในการตัดสินใจใชระบบอัตลักษณองคกร ถูกหยิบยกขึ้นเปนประเด็นหลักตอ

ความไมเห็นดวยกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯนําเสนอโดยการประกาศใชระบบอัตลักษณใหม ความเห็นที่วาบุคลากรควร
จะไดมาซึ่งโอกาสในการมีสวนรวมในกระบวนการออกแบบระบบอัตลักษณองคกรหากมหาวิทยาลัยฯมีเหตุจําเปนใน
การดําเนิน การใหไดมาซึ่งงานออกแบบประเภทนี้ หรือความเห็นที่วางานออกแบบอัตลักษณองคกร คือสิ่งที่
ประชาคมทุกคนสามารถทําได หรือนาจะมีโอกาสใหเสนอแนวคิดได คือ ความคิดเห็นที่ทางมหาวิทยาลัยฯ รับฟง
อยางเขาใจตลอดชวงเวลาในการสื่อสารเพื่อความเขาใจกับประชาคมภายในองคกร แตในอีกแงมุมหนึ่ง การ
ออกแบบระบบอัตลักษณองคกรคือศาสตรและศิลปแขนงหนึ่งที่มีความจําเปนตอองคกรตางๆ ในการสื่อสารองคกร
ใหเปนที่รูจัก จดจําตอสาธารณะมาตั้งแตชวงป ค.ศ. ๑๙๖๐ เปน ตนมาจากองคกรขนาดใหญมาจนถึงในองคกรธุรกิจ
โดยทั่วไปในปจจุบัน (Dominic, 2010) ซึ่งระบบอัตลักษณองคกรในปจจุบันมิใชหมายถึงเพียงแคตราสัญลักษณ
แตหากยังหมายถึงความเปนมาตรฐานของแบรนดหรือองคกรในมิติตางๆที่แสดงออกมาสูสาธารณะ ซึ่งจากเหตุผล
ดังกลาวในองคกรธุรกิจที่มีขนาดใหญโดยทั่วไป มักจะมอบหมายภารกิจดานการออกแบบอัตลักษณองคกรใหกับ
องคกรหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพโดยตรง ฉะนั้นแลวหากคิดเพียงแคสัญลักษณเพียงอยางเดียว ก็อาจไม
สามารถนํามาซึ่งความสําเร็จในการสื่อสารองคกรทั้งภายในและตอสาธาณะได

บทสรุ ป
หากเจตนารมณขององคกรคือ ความตองการที่จะสื่อสารตัวตน ศักยภาพเชิงการแขงขันดานวิชาการ รวมไปจนถึงวิสัยทัศน
พันธกิจตอชุมชนและสังคม ไปสูสาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศ การมีเพียงระบบการใชอัตลักษณองคกรในรูปแบบ
ของตราสัญลักษณเพียงองคป ระกอบเดียว มหาวิทยาลัยฯก็คงไมสามารถบรรลุเปาประสงคตามเจตนารมณดังกลาวได
เพราะอัตลักษณองคกรเปน เพียงหนึ่งในองคประกอบหรือ เครื่องมือในกระบวนการสื่อสารองคกร องคประกอบอื่นๆ ไมวาจะ
เปนการกําหนดคุณลักษณะ คุณคารวม การสรางวัฒนธรรมองคกร การสรางมาตรฐานองคกร กลยุทธการสื่อสารองคกร เปน
ตน ลวนแลวแตมีความจําเปนและตองเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในสวนของประชาคมกับคณะผูบริหารองคกร การสรางความ
เขาใจภายในองคกรผานกระบวนการ กิจกรรมหรือสื่อรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องและเปนระบบ ก็จะชวยใหมหาวิทยาลัยฯ
เปนองคกรที่มสี ภาพแวดลอมแหงการเรียนรูอยางสรางสรรค สภาพแวดลอมที่เปนสุข ผานการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา
รวมกันโดยทั้งบุคลากรในอดีต ปจจุบัน และในอนาคต
เอกสารอ า งอิ ง
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