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ค ำน ำ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รับผิดชอบก ากับดูแลพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ๒.ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ และ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ 
เพื่อให้การด าเนินการตามพันธกิจท้ัง ๒ ด้าน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาส านักฯ โดย
ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๑๓๓๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้ด าเนินการระดมความคิดท้ังในรูปแบบของการ
ประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ พร้อมก าหนดกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์เพื่อให้กระบวนการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น เกิดขึ้นจากการสัมมนาระดม
ความคิดของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ทุกระดับในส่วนงานในก ากับของส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ร่วมกันด าเนินการผ่านขั้นตอ น
กระบวนการตามวิธีการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักฯ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งจะใช้เป็นแผนในการ
ขับเคล่ือนส านักฯ ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีได้ร่วมกันก าหนดไว้ว่า “ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ” โดย
มีแนวทางการพัฒนาส านักฯ และการร่วมด าเนินงานจากทุกส่วนงานในก ากับของส านักให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ร่วมกันใน ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๗ เป้าประสงค์ ๓๖ ตัวชี้วัด และ ๔๕ กลยุทธ์ ท้ังนี้ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ขอขอบคุณและอนุโมทนาผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องท่ีร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. 
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ส่วนที๑่ 
 บทน ำ  

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนา
จิตใจและสังคม มีการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน มีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๐ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานบริหารให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการก ากับของรัฐ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อก าหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมา โดยมีหน่วยงานในสังกัด จ านวน ๔ หน่วยงาน คือ  

๑.ส่วนงานบริหาร 

๒.ส่วนธรรมนิเทศ 

๓.อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 

๔.โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ด าเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยด าเนินการตามพันธกิจ 

ดังนี้ 
 จัดรายการโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีน าเสนอการศึกษาและการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการ
เข้าศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมของทุกลุ่มในสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้สันติสุขและมีคุณธรรม โดยน าเสนอในรูปแบบสมัย ใหม่ให้
น่าสนใจและทันสมัยใหม่ให้น่าสนใจและทันสมัยในหลากหลายรูปแบบ ออกอากาศผ่านทางจานดาวเทียม ระบบ C- Ban ดาวเทียม THAICOM ๕ ท่ีความถี่ 
388๐๐ MHz, FEC ๕/๖ Service Bit Rate๒ Mbps variable bit per channel,SR ๓๐.๐๐ Msym/s ออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง พื้นท่ีให้บริการ
ครอบคลุมท้ังทวปีเอเชีย, ยุโรป,ออสเตรเลีย,แอฟริกา 

- ให้บริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนท่ัวไป 
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- ให้บริการวิชาการด้านบริการพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยมีการจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์และประชาชน จัดโครงการบริการ
ครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการโครงการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ 
- ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาพระอภิธรรมแก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนท่ัวไป     
มีการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตร จัดโครงการสัมมนาครูสอนพระอภิธรรม จัดโครงการฝึกอบรมนักเผยแผ่พระอภิธรรม 
- ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับต้น ๑(ป.๑) ถึง ระดับสูงพิเศษ 
(ระดับอุดมศึกษา) มีการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรและทุนการศึกษา โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และของชาติ
โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ส านักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีท่ีตั้ง ๒ แห่ง 

๑.เลชท่ี ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ ถนนมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์           
๐-๒๒๒๒-๒๘๓๖, ๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖, 0-222-1867 โทรสาร 0-2221-6950,0-22219865,0-2623-5608 

- ชั้น 1 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ชั้น 1 – 3 อาคารอภิธรรโชติกะวิทยาลัย 

๒.เลขที่ 79 หมู่ 1ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรท่ี 55 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  Website : mcu.ac.th 

- ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี ห้อง 101 
- ชั้น 1 - 2 อาคารหอฉัน 
- ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โซนซี ห้อง ซี 400 
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ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม การจัดการเรียน
การสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ การบริการฝึกอบรม โดยมีส่วนงานในสังกัด ดังนี้ 

๑.ส่วนงำนบริหำร มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือส่ิงอื่นๆประกอบด้วย ๒ กุ่มงาน คือ  

๑.กลุ่มงานบริกหาร 
๒.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
๒.ส่วนธรรมนิเทศ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานพัฒนาศาสนาแคมป์สน งานมหาจุฬาอาศรม งานบริการ

ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิชาการแก่สังคม ประสานงานกับมูลนิธิ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับบริจาคทรัพย์บ ารุง การจัดกิจกรรมเผยแผ่อ านวยความสะดวก 
ประสานสถานท่ี การจัดอบรม สัมมนาและประชุมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสนับสนุน บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริย ธรรม 
วิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน 

๑.กลุ่มงานธรรมวิจัย 
๒.กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน 
๓.กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 
๓.อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสูตรพระอภิธรรม ปฏิบัติงานวางแผนด้านการจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตร ระดับอภิธรรมบัณฑิต การด าเนินการจัดท า พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ 
๑.กลุ่มงานบริหาร 
๒.กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 
๔.โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานวิชาการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น 

พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คืน 
๑.กลุ่มงานบริหาร 
๒.กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม 
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ส่วนท่ี 2 

วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลำงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมระดับนำนำชำติ 

VISION : INTERNATIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES 

นิยำม 

1.ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ หมำยถึง กำรประชำสัมพันธ์ เผยแผ่ ทะนุบ ำรุศิลปวัฒนธรรม 

2.บริกำรสังคม หมำยถึง บริกำรวิชำกำร ให้กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนให้กำรศึกษำแก่ประชำชนท่ัวไป นำนำชำติ 
หมำยถึง ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

พันธกิจ 

๑. ด้ำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
๒. ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
๓. ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
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การก าหนดวิสัยทัศน์ของส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมได้ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการท่ีมุ่งสัมฤทธิ์ผล โดยมีการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส ได้น าหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ท่ีเป็นตัวก าหนดประเด็นผลลัพธ์และหน้าท่ีหลักของส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคมได้รู้จักหน่วยงานของตนเองเพื่อน าปัจจัยดังกล่าวมาช่วยในการบริหารจัดการ ส่วนงานภายใต้อส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตาราง 

วิเคราะห์ต่อไปนี้ 
ตำรำงวิเครำะห์ SWOT Analysis 

จุดแข็ง 
 

จุดอ่อน 
 

1.เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริม
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีเครือข่ายให้บริการวิชาการและอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลายแห่ง 
3. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญท างานเฉพาะด้าน 
4.เป็นหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลยั 
5.มีสื่อการประชาสัมพันธ์หลายชอ่งทาง 
6.ให้บริการด้านพระอภิธรรมปฎิกได้ทั่วทุกภูมภิาคทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
7.มีหน่วยงานให้การศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ 
8.ให้บริการภัตตาหารแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหสัถ์ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
9.มีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของส านักส่งเสริมฯ 
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

1.งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรไม่เพยีงพอ 
2.บุคลากรของส านักส่งเสริมฯไมเ่พียงพอต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3.บุคลากรส่วนใหญ่ของส านักส่งเสริมฯเป็นอัตราจ้าง 
4.ส่วนงานในส านักส่งเสริมฯกระจายอยู่หลายอาคารในมหาวิทยาลยั 
5.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงตามต าแหน่งที่ไดร้ับมอบหมาย 
6.ขาดอุปกรณ์ในการผลติสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
7.บุคลากรของส านักส่งเสริมฯ ขาดทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
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โอกำส อุปสรรค 

1.นโยบายในการส่งเสริมและให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเปน็ท่ียอมรับระดับโลก 
2.ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลยั 
3.ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
4.นโยบายของรัฐบาลทีส่่งเสริมกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 
5.มหาวิทยาลัยมีต้นทุนทางสังคมสูง 
 
 

1.มหาวิทยาลัยไดร้ับการสนับสนนุจากรัฐบาลไมเ่พียงพอ 
2.ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของพระนิสิตส่งผลต่อการสื่อสารและให้บริการ
ของส านักส่งเสริมฯ 
3.อิทธิพลการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบด้านลบต่อการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
4.การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยสี่งผลให้บุคลากรบางส่วนปรับตัวไม่ทัน 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้มุ่งเน้นสัมฤทธ์ิผลให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนของมหาวิทยาลัย แผนของ
ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดยการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ ทาง
วิทยุกระจายเสียง พล.ม.2 ให้เป็นท่ียอมรับในการเผยแผ่การศึกษาของคณะสงฆ์ การเผยแผ่ธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยต้องน าหลักการดังกล่าวมาช่วยให้
การด าเนินงาน ของส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมในการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะสงฆ์ และเป็นท่ียอมรับอย่าง
กว้างขวาง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติจึงจ าเป็นต้องใช้หลักการเข้ามาช่วย
ประยุกต์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมซึ่งหลักการท่ีกล่าวข้างต้น SWOT Analysis เป็นเพียงเครื่องมือ
ในการวางแผนอย่างเป็นระบบในการก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินผลการปฏิบัติโดยจะน าหลักการของ SWOT Analysis มาเชื่อมโยงในการพัฒนาของ
องค์ประกอบท้ัง 4 มุมมองต่างได้ท าหน้าท่ีประสานกันอย่างเป็นระบบ 
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แผนท่ียุทธศำสตร์ Strategy Map ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลำงกำรศึกษำส่งเสรมิพระพทุธศำสนำและบริกำรสงัคมในระดับชำติและนำนำชำติ 

 
 

 
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร
วิชำกำรที่ เหมำะสมกับวั ย
อย่ำงมีคุณภำพ 

ผลงำนด้ำนพระพุทธศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรส่งเสริม
และเผยแผ่ เป็นที่ ยอมรับ ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ เป็นศูนย์ กลำงแลกเปลี่ ยน

เ รี ย น รู้ ด้ ำ น ท ะ นุ บ ำ รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

 ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับ
กำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
มำกขึ้น 

ผู้รับบริกำรวิชำกำรได้รับ
บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนพระพุทธศำสนำตำม
หลักวิชำกำรอย่ำงถูกต้อง 

ผู้ รับบริกำรน ำควำมรูไป
ถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง 

ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร ส ำ ม ำ ร ถ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่ำงถูกต้อง 

ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร ส ำ ม ำ ร ถ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่ำงถูกต้อง 

ชุมชนและสังคมได้รับกำรบริกำร
วิ ช ำ ก ำ ร ด้ ว ย ช่ อ ง ท ำ ง ท่ี
หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วน
งำนภำยในส ำนักส่งเสริมฯมี
ประสิทธิภำพ 

นวัตกรรมด้ำนพระพุทธศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่เป็นที่

ระดับชำติและนำนำชำติ 

บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมสมำรถสร้ำง
นวัตกรรมด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิภำพ 

เป็นองค์กรท่ีบริหำรจัดกำรด้วย 
หลักธรรมำภิบำล 

  บุ ค ล ำ ก ร มี ทั ก ษ ะ ก ำ ร ใ ช้
ภ ำ ษำ ต่ ำ งป ระ เท ศ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

บุคลำกรมีจิตส ำนึกรักองค์กร 

คุณภำพกำรให้บริกำร 

   ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิกำร 

กำรพัฒนำองค์กร 
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ส่วนท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสังคม 

 
 

ยุทธศำสตร ์
 

เป้ำประสงค ์

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

๑.๑ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำมำกขึ้น  

๑.๒ ผลงำนด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมด้วยกำรส่งเสริม
และเผยแผ่เป็นที่ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ 

๑.๓ นวัตกรรมด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรส่งเสริม
และเผยแผ่เป็นที่ยอมรับระดับชำติ  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๒.๑ ผู้รับบริกำรวิชำกำรได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ๒.๒. ชุมชนและสังคมได้รับกำรบริกำรวิชำกำรด้วยช่องทำงท่ี
หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๒.๓ เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรที่เหมำะสมกับวัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๒.๔  สังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพระพุทธศำสนำตำมหลักวิชำกำร
อย่ำงถูกต้อง  
๒.๕ ผู้รับบริกำรน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ 
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่๓ 
พัฒนาการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

๓.๑ เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

๓.๒. ผู้รับบริกำรสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่ำงถูกต้อง  

๓.๓. ผู้รับบริกำรตระหนักและเห็นคุณค่ำของกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

๓.๔  บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมฯสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำร
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

๔.๑ เป็นองค์กรที่บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล  
๔.๒ บุคลำกรมีจิตส ำนึกรักองค์กร  
๔.๓ บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๔.๔  กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำนภำยในส ำนักส่งเสริมฯมี
ประสิทธิภำพ  
๔.๕ กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์มีคุณภำพและแพร่หลำยทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำกำรส่งเสรมิพระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

  
  เป้ำประสงค ์Goal 

  

  
ตัวชี้วัด  KPI  

  
กลยุทธ ์ Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

 
๑.๑ผู้รับบริการให้การยอมรับ
การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
มากขึ้นเป็นท่ียอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ 

 
๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๑.๒ จ านวนคร้ังของการได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
๑.๓ ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการท่ีเพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา 
๑.๔ ร้อยละของผู้รับการอบรมท่ีสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑.๑.๑ สนับสนุนและพัฒนางาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาท่ีสะท้อนอัต
ลักษณ์ของส านักส่งเสริมฯ 
 
๑.๑.๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนาท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
๑.๑.๓ จัดท าส่ือส่งเสริมวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาตามสมัยนิยม 

๑.ผู้อ านวยการส่วนธรรม
นิเทศ 
 
 
๒. ผู้อ านวยการส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมฯ 
 
 
๓.ผู้อ านวยการกองสื่อสาร
องค์กร 

1 . 2 ผ ล ง า น ด้ า น
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
ศิ ลป วัฒนธ ร รม ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่ ง เ สริ ม และ เผยแผ่ เ ป็ น ท่ี
ย อ ม รั บ ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 

1.ร้อยละของผลงานท่ี 
เผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.ร้อยละของผู้ท่ีกดถูกใจการเผยแผ่ด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทางสื่อ
โซเชียลมีเดียของส านักส่งเสริมฯ 
3.จ านวนผลงานท่ีส านักส่งเสริมฯที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาติ  

1.และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการส่งเสริมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 
2.พัฒนาการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมผลงานด้าน
พระพุทธศาสนาให้เป็นท่ียอมรับ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้าน

๑.ผู้อ านวยการส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมฯ  
 
2..ผู้อ านวยการส่วนธรรม
นิเทศ 
 
3.ผู้อ านวยการกองสื่อสาร

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ 
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES 
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ภาษาและการสื่อสาร 
4.พัฒนากระบวนการและรูปแบบการ
จัดท าสื่อการประชาสัมพันธ์ทาง
โซเชียลมีเดียให้ทันสมัย 

องค์กร 
 

๑ . ๓  น วั ต ก ร ร ม ด้ า น
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
ศิ ลป วัฒนธ ร รม ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่ ง เ สริ ม และ เผยแผ่ เ ป็ น ท่ี
ยอมรับระดับชาติ  

 
1.ร้อยละของนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแผ่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.จ านวนนวัตกรรมท่ีน ามาใช้เผยแผ่ด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
3.จ านวนรางวัลท่ีส านักส่งเสริมฯที่ได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ 
2.สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการ
เผยแผ่นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
3สร้างนวัตกรรมส่ือในการเผยแผ่ด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงาน
บริหาร 
 
 
 
๑.ผู้อ านวยการโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
1.ผู้อ านวยการกองสื่อสาร
องค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่๒ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

  
  เป้ำประสงค ์ Goal 

  

  
ตัวชี้วัด  KPI 

  

  
กลยุทธ ์ Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑.ผู้รับบริการวิชาการได้รับการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

๑.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
๑.๑.๒ บูรณาการรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๑.๓.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ 
 
๑. ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

๒.ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ
ด้วยช่องทางท่ีหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๑ จ านวนช่องทางในการ
เผยแผ่ 
๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

๑. สร้างและพัฒนาช่องทางในการ
สื่อสารด้านการเผยแผ่ให้มีจ านวน
มากขึ้น 
๒. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารด้าน
การเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑. ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 
 
๑.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ 
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๓ .เป็นศูนย์ กลางการให้บริการวิ ชาการ          
ท่ีเหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินผลท่ีส านัก
ส่งเสริมฯก าหนด 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการ
ให้บริการวิชาการท่ีเหมาะสมแก่วัย 
 
 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และ
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยให้มีทักษะใน
การให้บริการวิชาการ 

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 
๒.ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัย 
๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 
๒.ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัย 

๔ .สั ง ค ม มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ด้ า น
พระพุทธศาสนาตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง  

๑.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ
ท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๑.สร้างกิจกรรมและเครือข่ายการ
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมการประยุกต์หลักวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ 

๑.ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 

๕.ผู้รับบริการน าความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง ๑.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมท่ี

สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอด
ได้อย่างถูกต้อง  

1.พัฒนาหลักสูตรและจัดท าต ารา
เอกสารการสอนให้มีประสิทธิภาพ๒. 
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
๓.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการใน
การสื่อสารส าหรับผู้รับบริการ 

๑.ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัย 
๒.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 
3.ผู้อ านวยการส่วนงานบริการ 
4.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่๓ พัฒนำกำรทะนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรมใหม้ีคณุภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

  
  เป้ำประสงค ์ Goal 

   

  
ตัวชี้วัด  KPI 

  

  
กลยุทธ ์ Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ท ะ นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๑.๒ จ านวนเครือข่ายที่เข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๑.๓ จ านวนรางวัลท่ีส านัก
ส่งเสริมฯได้รับ  

๑.๑.๑.สร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
๑.๑.๒.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะการสื่อสารด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๑.๓. สนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
ประกวดในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 
 
 
๑.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

๒.ผู้รับบริการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ า น ก า ร ท ะ นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ได้อย่างถูกต้อง  

๒.๑. ร้อยละของผู้รับบริการท่ี
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ จ านวนครั้งท่ีผู้เข้ารับบริการ
ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมด้าน
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.สร้างกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะด้านภาษา ด้านการ

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 
 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ 
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สื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๓.ผู้รับบริการตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๓.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ารับบริการท่ี
มากกว่า๑ครั้ง  

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๒.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างองค์กร 

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 
 
 
๒.ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 
 
 

๔.บุคลากรของส านักส่งเสริมฯสามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๑.จ านวนนวัตกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔.๒.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

๑.สนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ในการ
สร้างนวัตกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒.สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรท่ีมีผลงานด้าน
นวัตกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมฯ 
 
 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่๔  พัฒนำกำรบริหำรจดักำรให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

  
  เป้ำประสงค ์ Goal 

  

  
ตัวชี้วัด  KPI  

  
กลยุทธ ์ Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เป็นองค์กรท่ีบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการ 
๑.๒.ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล  

๑.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

๒.สร้างระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

๓.สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร
ในส่วนงานในสังกัดส านักส่งเสริมฯ 

๔.ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ 
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES 
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๒บุคลากรมีจิตส านึกรักองค์กร  ๒.๑ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมภายในส านัก
ส่งเสริมฯ 
๒.๒ระดับความสุขของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน  

๑. สร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้
บุคลากรมีจิตส านึกรักองค์กร 
 
๒.พัฒนาระบบสวัสดิการของส านัก
ส่งเสริมฯ 
 
๓.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 

๓. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้
ภาษาต่ า งประ เทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
  

๓.๑ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
๓.๒.จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการ
วัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ภาษา  

๑.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับการ
อบรมและศึกษาดูงานการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 
๒.สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการสอบ
วัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาหรือ
หน่วยงานภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 

๔ .การประสานงานระหว่าง
ส่วนงานภายในส านักส่งเสริมฯ
มีประสิทธิภาพ  

๔.๑.จ านวนช่องทางการ
ประสานงานระหว่างส่วนงาน
ภายในส านัก 
๔.๒.ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการประสานงาน
ภายในส านักฯ 

๑.พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดต่อ
ประสานงานภายในส านักส่งเสริมฯให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อติดต่อ
ประสานงานภายในส านักส่งเสริมฯ 

๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
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๕.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มี
คุณภาพและแพร่หลาย ท้ั ง
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ  

๕.๑.จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๕.๒.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสื่อประชาสัมพันธ์
ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

๑.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
๒.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทางให้เข้าถึงทุกภาคส่วนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
๓.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากรภายในส านักส่งเสริมฯ 

๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
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ส่วนท่ี 4 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำกำรส่งเสรมิพระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๑.๒ จ านวนคร้ังของการได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
๑.๓ ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการท่ีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
๑.๔ ร้อยละของผู้รับการอบรมท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

1.ร้อยละของผลงานท่ี 
เผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.ร้อยละของผู้ท่ีกดถูกใจการเผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมทางสื่อโซเชียลมีเดียของส านักส่งเสริมฯ 
3.จ านวนผลงานท่ีส านักส่งเสริมฯที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

1.ร้อยละของนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ี
เผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.จ านวนนวัตกรรมท่ีน ามาใช้เผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
3.จ านวนรางวัลท่ีส านักส่งเสริมฯที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 
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กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๑ สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาท่ีสะท้อนอัต
ลักษณ์ของส านักส่งเสริมฯ 
๑.๑.๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
๑.๑.๓ จัดท าสื่อส่งเสริมวิชาการด้านพระพุทธศาสนาตามสมัยนิยม 

๑.ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 
 
๒. ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ 
 
๓.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

1.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 
2.พัฒนาการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมผลงานด้าน
พระพุทธศาสนาให้เป็นท่ียอมรับ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร 
4.พัฒนากระบวนการและรูปแบบการจัดท าส่ือการประชาสัมพันธ์
ทางโซเชียลมีเดียให้ทันสมัย 

๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ  
 
2..ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 
 
3.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ 
2.สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการเผยแผ่นวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
3สร้างนวัตกรรมส่ือในการเผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 
 
2.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
๓.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่๒ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 
๑.จ านวนช่องทางในการเผยแผ่ 
๒.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ี
ส านักส่งเสริมฯก าหนด 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๑.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๑.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมท่ีสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
๒.บูรณาการรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๓.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
2. ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 
 
3.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
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๑. สร้างและพัฒนาช่องทางในการสื่อสารด้านการเผยแผ่ให้มีจ านวน
มากขึ้น 

 
๑. ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 

๒. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารด้านการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการให้บริการวิชาการท่ีเหมาะสมแก่
วัย 

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
๒.ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
 

๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยให้มีทักษะในการให้บริการวิชาการ 

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
๒.ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 

๑.สร้างกิจกรรมและเครือข่ายการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมการประยุกต์หลักวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ 

๑.ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 

1.พัฒนาหลักสูตรและจัดท าต าราเอกสารการสอนให้มีประสิทธิภาพ ๑.ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
๒.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริการ 
๓.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการสื่อสารส าหรับผู้รับบริการ ๑.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่๓ พัฒนำกำรทะนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรมใหม้ีคณุภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๑.๒ จ านวนเครือข่ายที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๑.๓ จ านวนรางวัลท่ีส านักส่งเสริมฯได้รับ 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๒.๑. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ จ านวนครั้งท่ีผู้เข้ารับบริการได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๔.๑.จ านวนช่องทางการประสานงานระหว่างส่วนงานภายใน
ส านัก 
๔.๒.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการประสานงาน
ภายในส านัก 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๓.๑ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ารับบริการท่ีมากกว่า๑ครั้ง 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๔.๑.จ านวนนวัตกรรมด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔.๒.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 
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กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๑.สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
๑.๑.๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการสื่อสาร
ด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๑.๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมประกวดในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 
๑.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
 

๑.สร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา ด้านการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๒.สร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างองค์กร 

๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
๒.ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ 

๑.สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมด้าน
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท่ีมีผลงานด้านนวัตกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำกำรบริหำรจดักำรให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการ 
๑.๒. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๒.๑ ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมภายในส านักส่งเสริมฯ 
๒.๒ ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

๓.๑ ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
๓.๒. จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการวัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา 

ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 

 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
๒.สร้างระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
๓.สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรในส่วนงานในสังกัดส านัก
ส่งเสริมฯ 
๔.ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลัก

๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
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ธรรมาภิบาล ๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 

๑. สร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมีจิตส านึกรักองค์กร 
 
 
๒.พัฒนาระบบสวัสดิการของส านักส่งเสริมฯ 
 
 
๓.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
 
๑.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 

๑.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
 
๒.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางให้เข้าถึงทุกภาคส่วนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
๓.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรภายในส านัก
ส่งเสริมฯ 

๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
 
๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๒.ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
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กลไกกำรปรับแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรติดตำมประเมินผล 

กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามผลประเมินแผนและผลการด าเนินงาน เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญท่ีมุ่งรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง
คุณภาพและปริมาณ เสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นระยะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงได้ก าหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและติดตามการประเมินผลน ามาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปท้ังนี้เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของ
กิจกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมจ าเป็นต้องสรุปโครงการกิจกรรมต่างๆ จั ดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเป้าหมายหมายของส่วนงานในปีต่อไป 

3.1 กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร ์
3.1.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนศำสตร์ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
1) กลุ่มงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอต่อผู้บริหารส่วนงาน ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเพื่อท่ีจะด าเนินการใน

ปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อกองแผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ 
 2) กลุ่มงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3) จัดประชุมการจัดท าแผนด้านแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/แผนด้านบริการวิชาการแก่สังคม/แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี ทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมแนวความคิด เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีประสิทธิภาพและน ามาปฏิบัติตามนโยบา ยของ
มหาวิทยาลัย 

3.1.2 กำรปรับแผนยุทธศำสตร์ 
การด าเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปี จะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ด าเนินการดังนี้ 
 1) การเสนอขอเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม โดยการขอยกเลิกโครงการท่ีได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเ ดิมของส่วนงาน ท้ังในกรณีท่ีมี
โครงการ/กิจกรรมใหม่มาทดแทน และในกรณีท่ีเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม่ จะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอต่อ
ผู้บริหารส่วนงาน ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม หรือ คณะกรรมการ ผู้บริหารมีมติเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ให้ความเห็นชอบ 
 2) การขอเพิ่มโครงการการบรรจุแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยไม่ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีผู้บริหาร
ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
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จะต้องน าเสนอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งจากส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินการปรับแผนได้และเสนอ ต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 3) การขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการท่ีได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว โดยไม่เพิ่มขอจากมหาวิทยาลัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีผู้บริหารส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากจะต้อง
ของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยจะต้องน าเสนอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งจากส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะ
ด าเนินการปรับแผนได้และเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

3.2 กำรบริหำรแผนและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
3.2.1 กำรบริหำรแผน 

 1) การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติการ 
 2) รวบรวมจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 
 3) วิเคราะห์แผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับนโยบายและแผนงาน/แผนยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและบริการสังคม 
3.2.2 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

1) ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนส่วนงาน /แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานแต่
ละโครงการท่ีได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
ตามแผนให้คณะกรรมการก ากับนโยบายและแผนของส านักส่งเสริมพุทธศาสนาและบริการสังคม หรือ คณะกรรมการท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งทราบทุก
ไตรมาส (3 เดือน/คร้ัง) โดยใช้แบบฟอร์มของการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2) การด าเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดเก็บเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามของแต่ละโครงการเก็บไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนต่อไป 

3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนงานต่างๆ ท่ีจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้องสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ผลงานอื่นท่ีก าหนดนอกแผน จัดท ารายงานประจ าปีของส่วนงานพร้อมจัดส่งให้กองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารชนให้ทราบต่อไป
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