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ส่วนที๑่ 

บทน ำ 
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 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยมีที่ตั้ง 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.ส่วนงำนบริหำร 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.อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสูตรพระอภิธรรม 

ปฏิบัติงำนวำงแผนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร ระดับอภิธรรมบัณฑิต กำรด ำเนินกำรจัดท ำ 
พัฒนำหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงำน คือ 



๑.กลุ่มงำนบริหำร 
๒.กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรสอน 

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

๑.กลุ่มงำนบริหำร 
๒.กลุ่มงำนวิชำกำรและกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 



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 ให้กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนให้กำรศึกษำแก่ประชำชนทั่วไป นำนำชำติ หมำยถึง 
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

พันธกิจ 

๑. ด้ำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
๒. ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
๓. ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 



 
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 

ตำรำงวิเครำะห์ SWOT Analysis 

 
จุดแข็ง 

1.เป็นหน่วยงำนหลักของมหำวิทยำลัยที่มีพันธกิจ
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและส่งเสริมทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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 
 

 
 

โอกำส 
1.นโยบำยในกำรส่งเสริมและให้บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับระดับโลก 

2.ประชำชน หน่วยงำน ภำครัฐและเอกชน เชื่อมั่นใน
ศักยภำพของมหำวิทยำลัย 

3.ควำมศรัทธำของพุทธศำสนิกชนที่มีต่อ
พระพุทธศำสนำ 

4.นโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมกิจกรรมทำง

อุปสรรค 
1.มหำวิทยำลัยได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลไม่
เพียงพอ 

2.ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและภำษำของพระ
นิสิตส่งผลต่อกำรสื่อสำรและให้บริกำรของส ำนัก
ส่งเสริมฯ 

3.อิทธิพลกำรเลียนแบบวัฒนธรรมต่ำงชำติในกลุ่ม
เยำวชนมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด ำเนินงำนท ำนุ



พระพุทธศำสนำ 

5.มหำวิทยำลัยมีต้นทุนทำงสังคมสูง 

 

 

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 
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสังคม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

เป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
พัฒนำกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

 

๑.๑ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำมำกข้ึน  

๑.๒ ผลงำนด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมด้วยกำรส่งเสริมและเผยแผ่เป็น
ที่ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ 

๑.๓ นวัตกรรมด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่
เป็นที่ยอมรับระดับชำติ  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

๒.๑ ผู้รับบริกำรวิชำกำรได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ๒.๒. ชุมชนและสังคมได้รับกำรบริกำรวิชำกำรด้วยช่องทำงที่หลำกหลำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๒.๓ เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีเหมำะสมกับวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๒.๔  สังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพระพุทธศำสนำตำมหลักวิชำกำรอย่ำงถูกต้อง  
๒.๕ ผู้รับบริกำรน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง 



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่๓ พัฒนำกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

 

๓.๑ เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

๓.๒. ผูร้ับบริกำรสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่ำงถูกต้อง  

๓.๓. ผูร้ับบริกำรตระหนักและเห็นคุณค่ำของกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

๓.๔  บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมฯสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 

 

๔.๑ เป็นองค์กรที่บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล  

๔.๒ บุคลำกรมีจิตส ำนึกรักองค์กร  

๔.๓ บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๔.๔  กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำนภำยในส ำนักส่งเสริมฯมีประสิทธิภำพ  

๔.๕ กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์มีคุณภำพและแพร่หลำยทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  
  เป้ำประสงค์ Goal 

  

  
ตัวชี้วัด  KPI  

  
กลยุทธ์  Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับกำร
ส่งเสริมพระพุทธศำสนำมำกขึ้น  
เป็นที่ยอมรับระดับชำติและ
นำนำชำติ 

๑.๑.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
๑.๒จ ำนวนครั้งของกำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกร 
๑.๓ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรบริกำรที่เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ี
ผ่ำนมำ 
๑.๔ร้อยละของผู้รับกำรอบรมที่สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

๑.๑.๑ สนับสนุนและพัฒนำงำนส่งเสริม
พระพุทธศำสนำที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ส ำนักส่งเสริมฯ 

๑.๑.๒ สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมืองำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 

๑.๑.๓ จัดท ำสื่อส่งเสริมวิชำกำรด้ำน
พระพุทธศำสนำตำมสมัยนิยม 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนธรรมนิเทศ 
๒. ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 
ส ำนักส่งเสริมฯ 
๓.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำร
องค์กร 

๑.๒ ผลงำนด้ำนพระพุทธศำสนำ
และศิลปวัฒนธรรมได้รับกำร
ส่งเสริมและเผยแผ่เป็นที่ยอมรับ
ระดับชำติและนำนำชำติ 

1.ร้อยละของผลงำนที่ 
เผยแผ่ระดับชำติและนำนำชำติ 
2.ร้อยละของผู้ที่กดถูกใจกำรเผยแผ่ด้ำน
พระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมทำงสื่อโซเชียล
มีเดียของส ำนักส่งเสริมฯ 
3.จ ำนวนผลงำนที่ส ำนักส่งเสริมฯที่ได้รับรำงวัลใน
ระดับชำติและนำนำชำติ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริมและเผย
แผ่พระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพ 

๒. พัฒนำกำรเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมผลงำนด้ำน
พระพุทธศำสนำให้เป็นที่ยอมรับ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะทำงด้ำน
ภำษำและกำรสื่อสำร 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 
ส ำนักส่งเสริมฯ  
๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนธรรมนิเทศ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำร
องค์กร 
๑.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำร
องค์กร 



๒. พัฒนำกระบวนกำรและรูปแบบ
กำรจัดท ำสื่อกำรประชำสัมพันธ์
ทำงโซเชียลมีเดียให้ทันสมัย 

๑.๓ นวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม
และเผยแผ่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  

1.ร้อยละของนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เผยแผ่ด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
3.จ านวนรางวัลที่ส านักส่งเสริมฯที่ได้รับในระดับชาติ
และนานาชาติ  

1.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร
ให้มีทักษะในกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำร
ส่งเสริมพระพุทธศำสนำศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภำพ 
2.สนับสนุนและพัฒนำกิจกรรมกำรเผยแผ่
นวัตกรรมด้ำนพระพุทธศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม 
3สร้ำงนวัตกรรมสื่อในกำรเผยแผ่ด้ำน
พระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม 

๑.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ 
๓.ผู้อ านวยการกองสื่อสาร
องค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

  
  เป้ำประสงค์  Goal 

  

  
ตัวชี้วัด  KPI 

  

  
กลยุทธ์  Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑.ผู้รับบริกำรวิชำกำรได้รับกำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๑.๑ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร . 

๑.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงกำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 

๑.๑.๒ บูรณำกำรรูปแบบกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓.ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์ 
๑. ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำน
บริหำร 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 

๒.ชุมชนและสังคมได้รับกำรบริกำรวิชำกำร
ด้วยช่องทำงที่หลำกหลำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๒.๑ จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแผ่ 
๒.๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

๑. สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำร
สื่อสำรด้ำนกำรเผยแผ่ให้มีจ ำนวนมำก
ขึ้น 

๒. พัฒนำช่องทำงในกำรสื่อสำรด้ำนกำร
เผยแผ่ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำน
บริหำร 
๑.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำร
องค์กร 



๓.เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ี
เหมำะสมกับวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๓.๑ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำร
วิชำกำรท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลที่
ส ำนักส่งเสริมฯก ำหนด 

๑. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำร
ให้บริกำรวิชำกำรท่ีเหมำะสมแก่วัย 

๒.ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของ
โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์และ
อภิธรรมโชติกะวิทยำลัยให้มีทักษะใน
กำรให้บริกำรวิชำกำร 

๑.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์ 
๒.ผู้อ ำนวยกำรอภิธรรมโชติกะ
วิทยำลัย 
๑.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์ 
๒.ผู้อ ำนวยกำรอภิธรรมโชติกะ
วิทยำลัย 

๔.สังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
พระพุทธศำสนำตำมหลักวิชำกำรอย่ำง
ถูกต้อง  

๑.ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำรที่
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

๑.สร้ำงกิจกรรมและเครือข่ำยกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ 

๒. ส่งเสริมกำรประยุกต์หลักวิชำกำร
ด้ำนพระพุทธศำสนำกับศำสตร์สมัยใหม่ 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนธรรมนิเทศ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนธรรมนิเทศ 

๕.ผู้รับบริกำรน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้อย่ำง
ถูกต้อง ๑.ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมที่สำมำรถ

น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง  

๑. พัฒนำหลักสูตรและ
จัดท ำต ำรำเอกสำร
กำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ 

๒. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ 

๓.ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรใน
กำรสื่อสำรส ำหรับผู้รับบริกำร 

๑.ผู้อ ำนวยกำรอภิธรรมโชติกะ
วิทยำลัย 
๒.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริกำร 
๑.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำร
องค์กร 
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  เป้ำประสงค์  Goal 

   

  
ตัวชี้วัด  KPI 

  

  
กลยุทธ์  Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

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.ผู้รับบริกำรสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่ำงถูกต้อง  

๒.๑. ร้อยละของผู้รับบริกำรที่
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้อย่ำงถูกต้อง 

๒.๒ จ ำนวนครั้งที่ผู้เข้ำรับบริกำร
ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมด้ำนกำร
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๑.สร้ำงกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนภำษำ 
ด้ำนกำรสื่อสำรเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

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

๓.ผู้รับบริกำรตระหนักและเห็นคุณค่ำของกำร
ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

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 ำนักส่งเสริมฯสำมำรถสร้ำง
นวัตกรรมด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

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 
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  เป้ำประสงค์  Goal 

  

  
ตัวชี้วัด  KPI  

  
กลยุทธ์  Strategy 

  

  
ผู้รับผิดชอบ 

๑ เป็นองค์กรที่บริหำรจัดกำรด้วย
หลักธรรมำภิบำล  

๑.๑ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำร 
๑.๒.ระดับควำมส ำเร็จของกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล  

๑.๑.๑..ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรขององค์กร
ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรร
มำภิบำล 

๒.สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

๓.สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคลำกรในส่วน
งำนในสังกัดส ำนักส่งเสริมฯ 

๔.ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรตำมหลักธรรมำภิบำล 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 



๒บุคลำกรมีจิตส ำนึกรักองค์กร  
๒.๑ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมภำยในส ำนักส่งเสริม
ฯ 
๒.๒ระดับควำมสุขของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติงำน  

๑. สร้ำงกิจกรรมพัฒนำศักยภำพให้บุคลำกรมี
จิตส ำนึกรักองค์กร 

๒.พัฒนำระบบสวัสดิกำรของส ำนักส่งเสริมฯ 

๓.สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำย 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 

๓. บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  

๓.๑ร้อยละของบุคลำกรที่มี
ทักษะในกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศ 
๓.๒.จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
วัดผลภำษำอังกฤษจำกสถำบัน
ภำษำ  

๑.ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
และศึกษำดูงำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำร
สื่อสำร 

๒.สนับสนุนบุคลำกรเข้ำรับกำรสอบวัดผล
ภำษำอังกฤษจำกสถำบันภำษำหรือหน่วยงำน
ภำยนอกที่มหำวิทยำลัยรับรอง 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 



๔.กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วน
งำนภำยในส ำนักส่งเสริมฯมี
ประสิทธิภำพ  

๔.๑.จ ำนวนช่องทำงกำร
ประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำน
ภำยในส ำนัก 
๔.๒.ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อกำรประสำนงำน
ภำยในส ำนัก 

๑.พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรติดต่อ
ประสำนงำนภำยในส ำนักส่งเสริมฯให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

๒. สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือติดต่อ
ประสำนงำนภำยในส ำนักส่งเสริมฯ 

๑. ๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 
๑.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
๒.รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 

๕.กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์มี
คุณภำพและแพร่หลำยทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

๕.๑.จ ำนวนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
๕.๒.ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรสื่อประชำสัมพันธ์ทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

๑.ส่งเสริมและพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนกำร
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 

๒.ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์หลำกหลำยช่องทำงให้
เข้ำถึงทุกภำคส่วนทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

๓.พัฒนำศักยภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่
บุคลำกรภำยในส ำนักส่งเสริมฯ 

๑.ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 
๒.ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำรองค์กร 
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