
 
 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.2560-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงานบริหาร 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยท ำหน้ำที่
ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือพัฒนำจิตใจและสังคม มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงชัดเจน มีเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรทั้งภำครัฐและเอกชน 

.ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีพระรำชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๐ได้ยก
ฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนงำนบริหำรให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติและหน่วยงำนในกำรก ำกับของรัฐ ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมถูกจัดตั้งขึ้น
โดยข้อก ำหนดมหำวิทยำลัย เรื่องกำรจัดตั้งส่วนงำน พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมำ โดยมีหน่วยงำนในสังกัด จ ำนวน ๔ 
หน่วยงำน คือ  

๑.ส่วนงำนบริหำร 

๒.ส่วนธรรมนิเทศ 

๓.อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย 

๔.โรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม ด ำเนินกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้ำนท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยด ำเนินกำรตำมพันธกิจ ดังนี้ 
 จัดรำยกำรโทรทัศน์ดำวเทียมเพ่ือกำรศึกษำ ซึ่งเป็นสถำนีโทรทัศน์ที่น ำเสนอกำรศึกษำและกำรปฏิบัติ
ธรรมทำงพระพุทธศำสนำโดยบูรณำกำรเข้ำศำสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนำจิตใจและสังคมของทุกลุ่มในสังคม เพื่อ
สร้ำงสรรค์สังคมให้สันติสุขและมีคุณธรรม โดยน ำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่ให้น่ำสนใจและทันสมัยใหม่ให้
น่ำสนใจและทันสมัยในหลำกหลำยรูปแบบ ออกอำกำศผ่ำนทำงจำนดำวเทียม ระบบ C- Ban ดำวเทียม THAICOM 

๕ ที่ควำมถี่ 388๐๐ MHz, FEC ๕/๖ Service Bit Rate๒ Mbps variable bit per channel,SR ๓๐.๐๐ 
Msym/s ออกอำกำศ ๒๔ ชั่วโมง พ้ืนที่ให้บริกำรครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย, ยุโรป,ออสเตรเลีย,แอฟริกำ 
-ให้บริกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน นิสิต นักศึกษำ ข้ำรำชกำรและประชำชนทั่วไป 
-ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนบริกำรพระพุทธศำสนำแก่สังคม โดยมีกำรจัดโครงกำรวิปัสสนำกรรมฐำนแก่พระสงฆ์
และประชำชน จัดโครงกำรบริกำรครูสอนโรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
-กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีกำรจัดกำรโครงกำรสนับสนุนด้ำนศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรอนุรักษ์สืบสำน
ประเพณีไทย และพัฒนำสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระพเกียรติในโอกำสต่ำงๆ 
-ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่สังคมและชุมชน โดยจัดกำรศึกษำพระอภิธรรมแก่ พระภิกษุ 
สำมเณร แม่ชี และประชำชนทั่วไป มีกำรจัดโครงกำรมอบประกำศนียบัตร จัดโครงกำรสัมมนำครูสอนพระ
อภิธรรม จัดโครงกำรฝึกอบรมนักเผยแผ่พระอภิธรรม 
-ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่สังคมและชุมชน โดยจัดกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน ตั้งแต่ระดับ
ต้น ๑(ป.๑) ถึง ระดับสูงพิเศษ (ระดับอุดมศึกษำ) มีกำรจัดโครงกำรมอบประกำศนียบัตร วุฒิบัตรและ
ทุนกำรศึกษำ โครงกำรวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และของชำติโครงกำรสัมมนำผู้บริหำรและครูสอน
พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 



ส ำนักส่งเสริมพระพุทธสำสนำและบริกำรสังคม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยมีที่ตั้ ง ๒ 
แห่ง 

๑.เลชที่ ๓ วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ ท่ำพระจันทร์ ถนนมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๒๘๓๖, ๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖, 0-222-1867 โทรสำร 0-2221-
6950,0-22219865,0-2623-5608 

-ชั้น 1 อำคำรมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
-ชั้น 1 – 3 อำคำรอภิธรรโชติกะวิทยำลัย 

๒.เลขที่  79 หมู่  1ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่  55 ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 13170  Website : mcu.ac.th 

-ชั้น 1 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ห้อง 101 
-ชั้น 1 - 2 อำคำรหอฉัน 
-ชั้น 4 อำคำรเรียนรวม โซนซี ห้อง ซี 400 
 
ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม มีภำรกิจเกี่ยวกับงำนธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ กำร

จัดกำรเรียนกำรสอนอภิธรรม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ กำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ 
กำรบริกำรฝึกอบรม โดยมีส่วนงำนในสังกัด ดังนี้ 

๑.ส่วนงานบริหาร มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร งำนประชำสัมพันธ์และ
เผยแผ่ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศำสนำตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ผ่ำนสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียงหรือสิ่งอ่ืนๆประกอบด้วย ๒ กุ่มงำน คือ  

๑.กลุ่มงำนบริกหำร 
๒.กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ 

๒.ส่วนธรรมนิเทศ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร งำนพัฒนำศำสนำแคมป์
สน งำนมหำจุฬำอำศรม งำนบริกำรฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิชำกำรแก่สังคม ประสำนงำนกับมูลนิธิ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับบริจำคทรัพย์บ ำรุง กำรจัดกิจกรรมเผยแผ่อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนสถำนที่ กำรจัดอบรม 
สัมมนำและประชุมเกี่ยวกับกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ส่งเสริมสนับสนุน บริกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม วิปัสสนำกรรมฐำน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงำน 

๑.กลุ่มงำนธรรมวิจัย 
๒.กลุ่มงำนพัฒนำศำสนำแคมป์สน 
๓.กลุ่มงำนมหำจุฬำอำศรม 
๓.อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสูตรพระอภิธรรม 

ปฏิบัติงำนวำงแผนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร ระดับอภิธรรมบัณฑิต กำรด ำเนินกำรจัดท ำ 
พัฒนำหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงำน คือ 



๑.กลุ่มงำนบริหำร 
๒.กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรสอน 

๔.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร งำน
วิชำกำร จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมอ่ืน พัฒนำหลักสูตร จัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงำน คืน 

๑.กลุ่มงำนบริหำร 
๒.กลุ่มงำนวิชำกำรและกิจกรรม 

 
 

วิสัยทัศน ์

ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดบันานาชาติ 
VISION : INTERNATIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES 

 

พันธกิจ 

1. ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมปณิธำนกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย 
ด้วยกำรสนับสนุกกิจกำรของคณะสงฆ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ มีกำรธ ำรง
รักษำ เผยแผ่หลักค ำสอน และเป็นแกนหลักในกำรพัฒนำจิตใจ 
2.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม โดยจัดอบรมสัมมนำ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน ประชำชนทั่วไป เพ่ือได้รับกำร
พัฒนำให้มีศักยภำพในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
๓. ด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 กำรส่งเสริมเสริมสร้ำงและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เอ้ือต่อ
สำธำรณชนโดยใช้หลักกำรทำงพระพุทธศำสนำเป็นกลไกเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น
สถำบันชำติ และควำมเป็นไทย รวมทั้งกำรสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่นมำเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
4.ด้านการบริหารจัดการ 
 บริหำรจัดกำรส่วนงำน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยในทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพรวมถึงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบที่ทันสมัยเหมำะสมกับสภำวะแห่งกำรเลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบันโดยใช้กำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบที่สร้ำงสรรค์และเป็นกลำงในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของ 
มหำวิทยำลัย นิสิต ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และคณะสงฆ์ โดยรม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปรัชญา 
 เสริมสร้ำงปัญญำด้วยพระพุทธศำสนำทำงกำรศึกษำ สนับสนุนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำกิจกรรม
ของคณะสงฆ์และชำวพุทธทั่วโลก 
ปณิธาน 
 มุ่งบริกำรงำนสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนพระพุทธศำสนำและกำรเผยแผ่ธรรมะอย่ำงมีระบบสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ทำงสังคมสำมำรถเข้ำถึงพุทธศำสนิกชนในระดับชำติและนำนำชำติอย่ำงมีคุณภำพ 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งให้บริกำรสื่องอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำต่อสังคมทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือให้เข้ำใจพระพุทธศำสนำอย่ำงลึกซึ้ง ในแก่นของหลักศำสนำอย่ำงแท้จริง 
 

กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของส่วนงำนบริหำร กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ MCU TV กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
จะต้องหำ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกำส โดยน ำหลักกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ที่เป็นตัวก ำหนด
ประเด็นผลลัพธ์และหน้ำที่หลักของส่วนงำนบริหำร กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ จึงท ำให้ส่วนงำนบริหำร กลุ่มงำน
ประชำสัมพันธ์ได้รู้จักหน่วยงำนของตนเองเพ่ือน ำปัจจัยดังกล่ำวมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำงำน
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ทำงสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำและเผยแผ่ธรรม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังตำรำง
วิเครำะห์ต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง 

1.เป็นหน่วยงำนหลักของมหำวิทยำลัยที่มีพันธกิจ
ส่งเสริมทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีเครือข่ำยให้บริกำรวิชำกำรและอบรมวิปัสสนำ
กรรมฐำนหลำยแห่ง 
3. มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญท ำงำนเฉพำะด้ำน 
4.เป็นหน่วยงำนหลักท่ีท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 
ระดมทุนเพ่ือสนับสนุนกิจกำรของมหำวิทยำลัย 
5.มีสื่อกำรประชำสัมพันธ์หลำยช่องทำง 
6.ให้บริกำรด้ำนพระอภิธรรมปิฎกได้ทั่วทุกภูมิภำคท้ัง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
7.มีหน่วยงำนให้กำรศึกษำอบรมเด็กและเยำวชนทั่ว
ประเทศ 
8.ให้บริกำรภัตตำหำรแก่ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภำยใน
มหำวิทยำลัย 
9.มีเครือข่ำยให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม
ของส ำนักส่งเสริมฯ 
จำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  

จุดอ่อน 

1.งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 

2.บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมฯไม่เพียงพอต่อภำระงำน
ที่ได้รับมอบหมำย 

3.บุคลำกรส่วนใหญ่ของส ำนักส่งเสริมฯเป็นอัตรำจ้ำง 

4.ส่วนงำนในส ำนักส่งเสริมฯกระจำยอยู่หลำยอำคำร
ในมหำวิทยำลัย 

5.บุคลำกรไม่ได้รับกำรพัฒนำให้ตรงตำมต ำแหน่งที่
ได้รับมอบหมำย 

6.ขำดอุปกรณ์ในกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

7.บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมฯ ขำดทักษะทำง
ภำษำต่ำงประเทศ 
 

 



โอกาส 
1.นโยบำยในกำรส่งเสริมและให้บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับระดับโลก 

2.ประชำชน หน่วยงำน ภำครัฐและเอกชน เชื่อมั่นใน
ศักยภำพของมหำวิทยำลัย 

3.ควำมศรัทธำของพุทธศำสนิกชนที่มีต่อ
พระพุทธศำสนำ 

4.นโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมกิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ 

5.มหำวิทยำลัยมีต้นทุนทำงสังคมสูง 

 

 

อุปสรรค 
1.มหำวิทยำลัยได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลไม่
เพียงพอ 

2.ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและภำษำของพระ
นิสิตส่งผลต่อกำรสื่อสำรและให้บริกำรของส ำนัก
ส่งเสริมฯ 

3.อิทธิพลกำรเลียนแบบวัฒนธรรมต่ำงชำติในกลุ่ม
เยำวชนมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด ำเนินงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผล
ให้บุคลำกรบำงส่วนปรับตัวไม่ทัน 

 
 
 ส่วนงำนบริหำร กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ได้มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลให้เกิดควำมมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
ตำมแผนของมหำวิทยำลัย แผนของส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม โดยกำร
ประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำและเผยแผ่ธรรมะ ทำงวิทยุกระจำยเสียง พล.ม.2 ให้เป็นที่
ยอมรับในกำรเผยแผ่กำรศึกษำของคณะสงฆ์ กำรเผยแผ่ธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยต้องน ำหลักกำรดังกล่ำวมำ
ช่วยให้กำรด ำเนินงำน ของสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำและเผยแผ่ธรรมะ MCU TV ให้เป็นช่องทำงหนึ่งใน
กำรจัดท ำรำยกำรต่ำงๆเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะสงฆ์ และเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยในระดับชำติและนำนำชำติจึงจ ำเป็นต้องใช้หลักกำรเข้ำมำ
ช่วยประยุกต์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส่วนงำนบริหำร กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ ซึ่งหลักกำรที่กล่ำว
ข้ำงต้นSWOT Analysis เป็นเพียงเครื่องมือในกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำร
ด ำเนินผลกำรปฏิบัติโดยจะน ำหลักกำรของ SWOT Analysis มำเชื่อมโยงในกำรพัฒนำขององค์ประกอบทั้ง 4
มุมมองต่ำงได้ท ำหน้ำที่ประสำนกันอย่ำงเป็นระบบ 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การเชื่อมโยงการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ของส านักสง่เสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนำกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติ และ
นำนำชำติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและ 
นำนำชำติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนำกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและ 
นำนำชำติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ 
 

  
  เป้าประสงค์  Goal 

   

  
ตัวช้ีวัด  KPI 

  

  
กลยุทธ์  Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๑.๑ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

๑.๒ จ ำนวนเครือข่ำยที่เข้ำร่วมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๑.๓ จ ำนวนรำงวัลที่ส ำนักส่งเสริมฯ
ได้รับ  

๑.๑.๑.สร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

๑.๑.๒.ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำรด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.๑.๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลำกร
เข้ำร่วมประกวดในเวทีระดับชำติและ
นำนำชำติ 

๑.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 
๑.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำร
องค์กร 



๒.ผู้รับบริกำรสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่ำงถูกต้อง  

๒.๑. ร้อยละของผู้รับบริกำรที่สำมำรถ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่ำงถูกต้อง 

๒.๒ จ ำนวนครั้งที่ผู้เข้ำรับบริกำรได้รับ
เชิญไปร่วมกิจกรรมด้ำนกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑.สร้ำงกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนภำษำ 
ด้ำนกำรสื่อสำรเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 
๒.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำร
องค์กร 

๓.ผู้รับบริกำรตระหนักและเห็น
คุณค่ำของกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

๓.๑ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำรที่
มำกกว่ำ๑ครั้ง  

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้ำนกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒.สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเกี่ยวกับ
กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่ำง
องค์กร 

๑.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์ 
๒.ผู้อ ำนวยกำรส่วนธรรมนิเทศ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนธรรมนิเทศ 

๔.บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมฯ
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำร
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ  

๔.๑.จ ำนวนนวัตกรรมด้ำนกำร
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๔.๒.ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร  

๑.สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำร
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๒.สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรที่มีผลงำน
ด้ำนนวัตกรรมด้ำนกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 

 



 


