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คำนำ
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รับผิดชอบกากับดูแลพันธ กิจ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ๒.ด้านทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ และ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินการตามพันธกิจทั้ง ๒ ด้าน ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สานัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาสานักฯ โดย
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๓๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาสานักส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้ดาเนินการระดมความคิดทั้งในรูปแบบของการ
ประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ พร้อมกาหนดกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์เพื่อให้กระบวนการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์
ตามที่ได้กาหนดไว้
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น เกิดขึ้นจากการสัมมนาระดม
ความคิดของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในส่วนงานในกากับของสานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ร่วมกันดาเนินการผ่านขั้นตอ น
กระบวนการตามวิธีการจั ดทาแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักฯ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งจะใช้เป็นแผนในการ
ขับเคลื่อนสานักฯ ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ว่า “ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ ” โดย
มีแนวทางการพัฒนาสานักฯ และการร่วมดาเนินงานจากทุกส่วนงานในกากับของสานักให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ร่วมกันใน ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๗ เป้าประสงค์ ๓๖ ตัวชี้วัด และ ๔๕ กลยุทธ์ ทั้งนี้ สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ขอขอบคุณและอนุโมทนาผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
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ส่วนที๑่
บทนำ
สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทาหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนา
จิตใจและสังคม มีการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน มีเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน
ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๐ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานบริหารให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการกากับของรัฐ สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อกาหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมา โดยมีหน่วยงานในสังกัด จานวน ๔ หน่วยงาน คือ
๑.ส่วนงานบริหาร
๒.ส่วนธรรมนิเทศ
๓.อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๔.โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดาเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยดาเนินการตามพันธกิจ
ดังนี้
จัดรายการโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่นาเสนอการศึกษาและการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการ
เข้าศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมของทุกลุ่มในสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้สันติสุขและมีคุณธรรม โดยนาเสนอในรูปแบบสมัย ใหม่ให้
น่าสนใจและทันสมัยใหม่ให้น่าสนใจและทันสมัยในหลากหลายรูปแบบ ออกอากาศผ่านทางจานดาวเทียม ระบบ C- Ban ดาวเทียม THAICOM ๕ ที่ความถี่
388๐๐ MHz, FEC ๕/๖ Service Bit Rate๒ Mbps variable bit per channel,SR ๓๐.๐๐ Msym/s ออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่ให้บริการ
ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย, ยุโรป,ออสเตรเลีย,แอฟริกา
- ให้บริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
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- ให้บริการวิชาการด้านบริการพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยมีการจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์และประชาชน จัดโครงการบริการ
ครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
- การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการโครงการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ
- ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาพระอภิธรรมแก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป
มีการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตร จัดโครงการสัมมนาครูสอนพระอภิธรรม จัดโครงการฝึกอบรมนักเผยแผ่พระอภิธรรม
- ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตั้ งแต่ระดับต้น ๑(ป.๑) ถึง ระดับสูงพิเศษ
(ระดับอุดมศึกษา) มีการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรและทุนการศึกษา โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และของชาติ
โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สานักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีที่ตั้ง ๒ แห่ง
๑.เลชที่ ๓ วัดมหาธาตุยุ วราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจั นทร์ ถนนมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพ ท์
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 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 Website : mcu.ac.th
- ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี ห้อง 101
- ชั้น 1 - 2 อาคารหอฉัน
- ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โซนซี ห้อง ซี 400
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สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม การจัดการเรียน
การสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ การบริการฝึกอบรม โดยมีส่วนงานในสังกัด ดังนี้
๑.ส่วนงำนบริหำร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งอื่นๆประกอบด้วย ๒ กุ่มงาน คือ
๑.กลุ่มงานบริกหาร
๒.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
๒.ส่วนธรรมนิเทศ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานพัฒนาศาสนาแคมป์สน งานมหาจุฬาอาศรม งานบริการ
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิชาการแก่สังคม ประสานงานกับมูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับบริจาคทรัพย์บารุง การจัดกิจกรรมเผยแผ่อานวยความสะดวก
ประสานสถานที่ การจัดอบรม สัมมนาและประชุมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสนับสนุน บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริย ธรรม
วิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน
๑.กลุ่มงานธรรมวิจัย
๒.กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน
๓.กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม
๓.อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสูตรพระอภิธรรม ปฏิบัติงานวางแผนด้านการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร ระดับอภิธรรมบัณฑิต การดาเนินการจัดทา พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ
๑.กลุ่มงานบริหาร
๒.กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน
๔.โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานวิชาการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น
พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คืน
๑.กลุ่มงานบริหาร
๒.กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลำงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมระดับนำนำชำติ
VISION : INTERNATIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES

นิยำม
1.ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ หมำยถึง กำรประชำสัมพันธ์ เผยแผ่ ทะนุบำรุศิลปวัฒนธรรม
2.บริกำรสังคม หมำยถึง บริกำรวิชำกำร ให้กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนให้กำรศึกษำแก่ประชำชนทั่วไป นำนำชำติ
หมำยถึง ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
พันธกิจ

๑. ด้ำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
๒. ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
๓. ด้ำนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ด้ำนบริหำรจัดกำร
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การกาหนดวิสัยทัศน์ของสานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมได้กาหนดทิศทางการบริหารจัดการที่มุ่งสัมฤทธิ์ผล โดยมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส ได้นาหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่เป็นตัวกาหนดประเด็นผลลัพธ์และหน้าที่หลักของสานักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคมได้ รู้จักหน่วยงานของตนเองเพื่อนาปัจ จัยดังกล่า วมาช่วยในการบริหารจัด การ ส่วนงานภายใต้อสานั กส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตาราง
วิเคราะห์ต่อไปนี้

ตำรำงวิเครำะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง
1.เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริม
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มีเครือข่ายให้บริการวิชาการและอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลายแห่ง
3. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางานเฉพาะด้าน
4.เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย
5.มีสื่อการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
6.ให้บริการด้านพระอภิธรรมปิฎกได้ทั่วทุกภูมภิ าคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7.มีหน่วยงานให้การศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
8.ให้บริการภัตตาหารแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
ภายในมหาวิทยาลัย
9.มีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสานักส่งเสริมฯ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

จุดอ่อน
1.งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
2.บุคลากรของสานักส่งเสริมฯไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3.บุคลากรส่วนใหญ่ของสานักส่งเสริมฯเป็นอัตราจ้าง
4.ส่วนงานในสานักส่งเสริมฯกระจายอยู่หลายอาคารในมหาวิทยาลัย
5.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงตามตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
6.ขาดอุปกรณ์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
7.บุคลากรของสานักส่งเสริมฯ ขาดทักษะทางภาษาต่างประเทศ
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โอกำส
1.นโยบายในการส่งเสริมและให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับระดับโลก
2.ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
3.ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา
4.นโยบายของรัฐบาลทีส่ ่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
5.มหาวิทยาลัยมีต้นทุนทางสังคมสูง

อุปสรรค
1.มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ
2.ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของพระนิสิตส่งผลต่อการสื่อสารและให้บริการ
ของสานักส่งเสริมฯ
3.อิทธิพลการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบด้านลบต่อการ
ดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้บุคลากรบางส่วนปรับตัวไม่ทัน

สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนของมหาวิทยาลัย แผนของ
ส่วนงานบริหาร สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดยการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ ทาง
วิทยุกระจายเสียง พล.ม.2 ให้เป็นที่ยอมรับในการเผยแผ่การศึกษาของคณะสงฆ์ การเผยแผ่ธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยต้องนาหลักการดังกล่าวมาช่วยให้
การดาเนินงาน ของสานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมในการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะสงฆ์ และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติจึงจาเป็นต้องใช้หลักการเข้ามาช่วย
ประยุกต์ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมซึ่งหลักการที่กล่าวข้างต้น SWOT Analysis เป็นเพียงเครื่องมือ
ในการวางแผนอย่างเป็นระบบในการกาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนินผลการปฏิบัติโดยจะนาหลักการของ SWOT Analysis มาเชื่อมโยงในการพัฒนาของ
องค์ประกอบทั้ง 4 มุมมองต่างได้ทาหน้าที่ประสานกันอย่างเป็นระบบ
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แผนที่ยุทธศำสตร์ Strategy Map สำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลำงกำรศึกษำส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมในระดับชำติและนำนำชำติ

ประสิทธิผล

เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรให้ บ ริ ก ำร
วิ ช ำกำรที่ เ หมำะสมกั บ วั ย
อย่ำงมีคุณภำพ

คุณภำพกำรให้บริกำร

ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับ
กำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
มำกขึ้น

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

ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิกำร

กำรพัฒนำองค์กร

ผู้ รั บ บริ ก ำรวิ ช ำกำรได้ รั บ
บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

นวัตกรรมด้ำนพระพุทธศำสนำและ
บุค ลำกรของสำนัก ส่ งเสริ มสมำรถสร้ำ ง
ำ นกำรทะนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ ำ งมี
ศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่เป็นวันตทีกรรมด้
่
ระดับชำติและนำนำชำติ

ประสิทธิภำพประสิทธิภำพ

ผลงำนด้ำนพระพุทธศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรส่งเสริม
และเผยแผ่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

สั ง คมมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ
ด้ ำ นพระพุ ท ธศำสนำตำม
หลักวิชำกำรอย่ำงถูกต้อง

เป็ น ศู น ย์ ก ลำงแลกเปลี่ ย น
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

ผู้ รั บ บริ ก ำรน ำควำมรู ไ ป
ถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง

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

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

กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วน
งำนภำยในส ำนั ก ส่ ง เสริ ม ฯมี
ประสิทธิภำพ

เป็นองค์กรที่บริหำรจัดกำรด้วย
หลักธรรมำภิบำล

บุ ค ล ำ ก ร มี ทั ก ษ ะ ก ำ ร ใ ช้
ภ ำ ษ ำ ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ

บุคลำกรมีจิตสำนึกรักองค์กร
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ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ สานักส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสั งคม
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
๑.๑ผู้รับบริกำรให้กำรยอมรับกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำมำกขึ้น

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑
พัฒนาการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๑.๒ ผลงำนด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมด้วยกำรส่งเสริม
และเผยแผ่เป็นที่ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ
๑.๓ นวัตกรรมด้ำนพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรส่งเสริม
และเผยแผ่เป็นที่ยอมรับระดับชำติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๒.๑ ผู้รับบริกำรวิชำกำรได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๒. ชุมชนและสังคมได้รับกำรบริกำรวิชำกำรด้วยช่องทำงที่
หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๓ เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรที่เหมำะสมกับวัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒.๔ สังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพระพุทธศำสนำตำมหลักวิชำกำร
อย่ำงถูกต้อง
๒.๕ ผู้รับบริกำรนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่๓
พัฒนาการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๓.๑ เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๒. ผู้รับบริกำรสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่ำงถูกต้อง
๓.๓. ผู้รับบริกำรตระหนักและเห็นคุณค่ำของกำรทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
๓.๔ บุคลำกรของสำนักส่งเสริมฯสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำร
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๔.๑ เป็นองค์กรที่บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล
๔.๒ บุคลำกรมีจิตสำนึกรักองค์กร
๔.๓ บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔.๔ กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำนภำยในสำนักส่งเสริมฯมี
ประสิทธิภำพ
๔.๕ กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์มีคุณภำพและแพร่หลำยทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
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วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
เป้ำประสงค์ Goal

ตัวชี้วัด KPI

กลยุทธ์ Strategy

๑.๑.๑ สนับสนุนและพัฒนางาน
๑.๑ผู้รับบริการให้การยอมรับ ๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สะท้อนอัต
การส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา ๑.๒ จานวนครั้งของการได้รับเชิญเป็นวิทยากร ลักษณ์ของสานักส่งเสริมฯ
มากขึ้นเป็นที่ยอมรับระดับชาติ ๑.๓ ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการที่เพิ่มขึ้น
และนานาชาติ
จากปีที่ผ่านมา
๑.๑.๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
๑.๔ ร้อยละของผู้รับการอบรมที่สามารถนา
ร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้ง
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ

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 ล ป วั ฒน ธ ร รม ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่ ง เสริ ม และ เผยแ ผ่ เ ป็ น ที่
ย อ ม รั บ ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ

๑.๑.๓ จัดทาสื่อส่งเสริมวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาตามสมัยนิยม
1.ร้อยละของผลงานที่
1.และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ
ด้านการส่งเสริมและเผยแผ่
2.ร้อยละของผู้ที่กดถูกใจการเผยแผ่ด้าน
พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทางสื่อ
2.พัฒนาการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม
โซเชียลมีเดียของสานักส่งเสริมฯ
และส่งเสริมผลงานด้าน
3.จานวนผลงานที่สานักส่งเสริมฯที่ได้รับรางวัล พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
3.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้าน

ผู้รับผิดชอบ
๑.ผู้อานวยการส่วนธรรม
นิเทศ
๒. ผู้อานวยการส่วนงาน
บริหาร สานักส่งเสริมฯ
๓.ผู้อานวยการกองสื่อสาร
องค์กร
๑.ผู้อานวยการส่วนงาน
บริหาร สานักส่งเสริมฯ
2..ผู้อานวยการส่วนธรรม
นิเทศ
3.ผู้อานวยการกองสื่อสาร

12
ภาษาและการสื่อสาร
องค์กร
4.พัฒนากระบวนการและรูปแบบการ
จัดทาสื่อการประชาสัมพันธ์ทาง
โซเชียลมีเดียให้ทันสมัย
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 ล ป วั ฒน ธ ร รม ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่ ง เสริ ม และ เผยแ ผ่ เ ป็ น ที่
ยอมรับระดับชาติ

1.ร้อยละของนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมที่เผยแผ่ระดับชาติและ
นานาชาติ
2.จานวนนวัตกรรมที่นามาใช้เผยแผ่ด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3.จานวนรางวัลที่สานักส่งเสริมฯที่ได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

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

๑.ผู้อานวยการส่วนงาน
บริหาร

๑.ผู้อานวยการโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์
1.ผู้อานวยการกองสื่อสาร
องค์กร
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วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
เป้ำประสงค์ Goal

ตัวชี้วัด KPI

กลยุทธ์ Strategy

๑.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
๑.ผู้รับบริการวิชาการได้รับการบริการอย่างมี ๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของ ความร่วมมือทางการให้บริการ
ประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการ
วิชาการแก่สังคม
๑.๑.๒ บูรณาการรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑.๓.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๒.๑ จานวนช่องทางในการ ๑. สร้างและพัฒนาช่องทางในการ
๒.ชุม ชนและสัง คมได้ รับการบริก ารวิช าการ เผยแผ่
สื่อสารด้านการเผยแผ่ให้มีจานวน
ด้วยช่องทางที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจ
มากขึ้น
ของผู้รับบริการ
๒. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารด้าน
การเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์
๑. ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
๑. ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
๑.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
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๓.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
๓.เป็ น ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ผู้รับบริการ
ที่เหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลที่สานัก
ส่งเสริมฯกาหนด

๑. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการ
ให้บริการวิชาการที่เหมาะสมแก่วัย

๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
๒.ผู้อานวยการอภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัย
๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และ วันอาทิตย์
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยให้มีทักษะใน ๒.ผู้อานวยการอภิธรรมโชติกะ
การให้บริการวิชาการ
วิทยาลัย
๑.สร้างกิจกรรมและเครือข่ายการ
๑.ผู้อานวยการส่วนธรรมนิเทศ
๔ .สั ง ค ม มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ด้ า น ๑.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ที่สามารถนาความรู้ไปใช้ใน ๒. ส่งเสริมการประยุกต์หลักวิชาการ
ชีวิตประจาวันได้
ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่
๕.ผู้ รั บ บริ ก ารน าความรู้ไ ปถ่ ายทอดได้ อ ย่ า ง
1.พัฒนาหลักสูตรและจัดทาตารา
๑.ผู้อานวยการอภิธรรมโชติกะ
๑.ร้
อ
ยละผู
เ
้
ข้
า
รั
บ
การอบรมที
่
ถูกต้อง
เอกสารการสอนให้มีประสิทธิภาพ๒. วิทยาลัย
สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอด พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการ
๒.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
ได้อย่างถูกต้อง
ถ่ายทอดความรู้
วันอาทิตย์
๓.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการใน 3.ผู้อานวยการส่วนงานบริการ
การสื่อสารสาหรับผู้รับบริการ
4.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
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วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคณ
ุ ภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
เป้ำประสงค์ Goal

ตัวชี้วัด KPI

กลยุทธ์ Strategy

๑.๑.๑.สร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑.๒.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะการสื่อสารด้าน
๑.๓ จานวนรางวัลที่สานัก
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมฯได้รับ
๑.๑.๓. สนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
ประกวดในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
๒.ผู้รับบริก ารสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ๒.๑. ร้ อ ยละของผู้ รั บ บริ ก ารที่ ๑.สร้างกระบวนการ
ด้ า น ก า ร ท ะ นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ได้อย่างถูกต้อง
การทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การทะนุบารุง
ได้อย่างถูกต้อง
ศิลปวัฒนธรรม
๒.๒ จานวนครั้งที่ผู้เข้ารับบริการ
ได้ รั บ เชิ ญ ไปร่ ว มกิ จ กรรมด้ า น ๒. พัฒนาบุคลากรให้มี
การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทักษะด้านภาษา ด้านการ
๑. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
ท ะ นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อ ย่ า ง มี ผู้รับบริการ
ประสิทธิภาพ
๑.๒ จานวนเครือข่ายที่เข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์
๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร

๑.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร

๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์
๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
๒.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
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สื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๓.ผู้รั บบริก ารตระหนัก และเห็น คุณค่า ของ ๓.๑ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของ ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับบริการ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
อาทิตย์
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่ กิจกรรมด้านการ
มากกว่า๑ครั้ง
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.ผู้อานวยการส่วนธรรมนิเทศ
๒.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างองค์กร
๔.บุคลากรของสานักส่งเสริมฯสามารถสร้าง ๔.๑.จ านวนนวั ต กรรมด้ า นการ ๑.สนับสนุนและพัฒนา
๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
นวัตกรรมด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรให้มีความรู้ในการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของ สร้างนวัตกรรมด้านการ
ผู้รับบริการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.สร้างแรงจูงใจให้
๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
บุคลากรที่มีผลงานด้าน
นวัตกรรมด้านการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระดับนานาชาติ
VISION: INTERNTIONAL CENTER FOR PROMOTION OF BUDDHISM AND SOCIAL SERVICES

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
เป้ำประสงค์ Goal

ตัวชี้วัด KPI

๑. เป็นองค์กรที่บริหารจัดการ ๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการ
๑.๒.ระดับความสาเร็จของการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล

กลยุทธ์ Strategy

ผู้รับผิดชอบ

๑.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้วย ๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
หลักธรรมาภิบาล
๒.สร้างระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและ ๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
ตรวจสอบได้
๓.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
ในส่วนงานในสังกัดสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๔.กากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิ ๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม
บาล
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๒บุคลากรมีจิตสานึกรักองค์กร ๒.๑ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมภายในสานัก
ส่งเสริมฯ
๒.๒ระดับความสุขของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน

๑. สร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้
บุคลากรมีจิตสานึกรักองค์กร

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม

๒.พัฒนาระบบสวัสดิการของสานัก
ส่งเสริมฯ

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม

๓.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๑.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับการ
อบรมและศึกษาดูงานการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม
๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม

๑.พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดต่อ
ประสานงานภายในสานักส่งเสริมฯให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อติดต่อ
ประสานงานภายในสานักส่งเสริมฯ

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม

๓. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ ๓.๑ร้อยละของบุคลากรที่มี
ภาษาต่ า งประเทศอย่ า งมี ทักษะในการใช้
ประสิทธิภาพ
ภาษาต่างประเทศ
๓.๒.จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
วัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบัน ๒.สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการสอบ
๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
ภาษา
วัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาหรือ ๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม
หน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยรับรอง
๔.การประสานงานระหว่ า ง ๔.๑.จานวนช่องทางการ
ส่วนงานภายในสานักส่งเสริมฯ ประสานงานระหว่างส่วนงาน
มีประสิทธิภาพ
ภายในสานัก
๔.๒.ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการประสานงาน
ภายในสานักฯ

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม
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๕.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มี
คุ ณ ภาพและแพร่ ห ลายทั้ ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

๕.๑.จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๕.๒.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสื่อประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

๑.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน ๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
๒.ผูอ้ านวยการกองสื่อสารองค์กร
๒.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทางให้เข้าถึงทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
๒.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร

๓.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
ให้แก่บุคลากรภายในสานักส่งเสริมฯ
๒.ผูอ้ านวยการกองสื่อสารองค์กร
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ส่วนที่ 4
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด KPI

หน่วยนับ

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๑.๒ จานวนครั้งของการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
๑.๓ ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
๑.๔ ร้อยละของผู้รับการอบรมที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
1.ร้อยละของผลงานที่
เผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ
2.ร้อยละของผู้ที่กดถูกใจการเผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมทางสื่อโซเชียลมีเดียของสานักส่งเสริมฯ
3.จานวนผลงานที่สานักส่งเสริมฯที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.ร้อยละของนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่
เผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ
2.จานวนนวัตกรรมที่นามาใช้เผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
3.จานวนรางวัลที่สานักส่งเสริมฯที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ

ระดับความพึงพอใจ

ค่ำเป้ำหมำย
2560 2561 2562 2563 2564
80
80
80
80
80

ระดับความพึงพอใจ

80

80

80

80

80

ระดับความพึงพอใจ

80

80

80

80

80
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กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ
๑.๑.๑ สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สะท้อนอัต ๑.ผู้อานวยการส่วนธรรมนิเทศ
ลักษณ์ของสานักส่งเสริมฯ
๑.๑.๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริม
๒. ผูอ้ านวยการส่วนงานบริหาร สานักส่งเสริมฯ
พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๑.๑.๓ จัดทาสื่อส่งเสริมวิชาการด้านพระพุทธศาสนาตามสมัยนิยม ๓.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
1.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
2.พัฒนาการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมผลงานด้าน
พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับ
3.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร
4.พัฒนากระบวนการและรูปแบบการจัดทาสื่อการประชาสัมพันธ์
ทางโซเชียลมีเดียให้ทันสมัย
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ
2.สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการเผยแผ่นวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3สร้างนวัตกรรมสื่อในการเผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร สานักส่งเสริมฯ
2..ผู้อานวยการส่วนธรรมนิเทศ
3.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
2.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด KPI
๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๑.จานวนช่องทางในการเผยแผ่
๒.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่
สานักส่งเสริมฯกาหนด
๑.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๑.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง
กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

ค่ำเป้ำหมำย
2560 2561 2562 2563 2564
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

ระดับความพึงพอใจ

80

80

80

80

80

ระดับความพึงพอใจ

80

80

80

80

80

ระดับความพึงพอใจ

80

80

80

80

80

กลยุทธ์
๑.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
๒.บูรณาการรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๓.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

3.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร

2. ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
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๑. สร้างและพัฒนาช่องทางในการสื่อสารด้านการเผยแผ่ให้มีจานวน ๑. ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
มากขึ้น
๒. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารด้านการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๑. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่เหมาะสมแก่
วัย
๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยให้มีทักษะในการให้บริการวิชาการ
๑.สร้างกิจกรรมและเครือข่ายการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมการประยุกต์หลักวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่
1.พัฒนาหลักสูตรและจัดทาตาราเอกสารการสอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
๓.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการสื่อสารสาหรับผู้รับบริการ

2.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒.ผู้อานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒.ผู้อานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๑.ผู้อานวยการส่วนธรรมนิเทศ

๑.ผู้อานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๒.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริการ
๑.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคณ
ุ ภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด KPI
๑.๑ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๑.๒ จานวนเครือข่ายที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.๓ จานวนรางวัลที่สานักส่งเสริมฯได้รับ

หน่วยนับ
ระดับความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
๒.๑. ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ จานวนครั้งที่ผู้เข้ารับบริการได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมด้านการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๔.๑.จานวนช่องทางการประสานงานระหว่างส่วนงานภายใน
ระดับความพึงพอใจ
สานัก
๔.๒.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการประสานงาน
ภายในสานัก
๓.๑ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจ
๓.๒ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มากกว่า๑ครั้ง
๔.๑.จานวนนวัตกรรมด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจ
๔.๒.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ
๑.๑.๑.สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทะนุบารุง
๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๑.๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการสื่อสาร ๑.ผูอ้ านวยการส่วนงานบริหาร
ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑.๓. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มประกวดในเวที ๑.ผูอ้ านวยการกองสื่อสารองค์กร
ระดับชาติและนานาชาติ
๑.สร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา ด้านการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
๒.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๑.ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒.ผู้อานวยการส่วนธรรมนิเทศ

๒.สร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ๑.ผู้อานวยการส่วนธรรมนิเทศ
ระหว่างองค์กร
๑.สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมด้าน ๑.ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมฯ
การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีผลงานด้านนวัตกรรมด้านการ
๑.ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมฯ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด KPI

หน่วยนับ

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระดับความพึงพอใจ
๑.๒. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่ำเป้ำหมำย
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๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในสานักส่งเสริมฯ
ระดับความพึงพอใจ
๒.๒ ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
๓.๑ ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ระดับความพึงพอใจ
๓.๒. จานวนบุคลากรที่ผ่านการวัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา
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กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ
๑.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ด้านการบริหาร ๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.สร้างระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๓.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในส่วนงานในสังกัดสานัก ๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๔.กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลัก ๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
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ธรรมาภิบาล

๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม

๑. สร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมีจิตสานึกรักองค์กร

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม

๒.พัฒนาระบบสวัสดิการของสานักส่งเสริมฯ

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม

๓.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๑.ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
๒.รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม
๑.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
๒.ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๒.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางให้เข้าถึงทุกภาคส่วนทั้ง ๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๒.ผูอ้ านวยการกองสื่อสารองค์กร
๓.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรภายในสานัก ๑.ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
ส่งเสริมฯ
๒.ผูอ้ านวยการกองสื่อสารองค์กร
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กลไกกำรปรับแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรติดตำมประเมินผล
กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามผลประเมินแผนและผลการดาเนินงาน เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่มุ่งรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
คุณภาพและปริมาณ เสนอให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นระยะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงได้กาหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและติดตามการประเมินผลนามาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปทั้งนี้เพื่อให้มีการพัฒนาปรั บปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของ
กิจกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นส่วนงานบริหาร สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมจาเป็นต้องสรุปโครงการกิจกรรมต่างๆ จั ดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเป้าหมายหมายของส่วนงานในปีต่อไป
3.1 กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์
3.1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนศำสตร์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
1) กลุ่มงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอต่อผู้บริหารส่วนงาน สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเพื่อที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อกองแผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ
2) กลุ่มงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจาปี
3) จัดประชุมการจัดทาแผนด้านแผนทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม/แผนด้านบริการวิชาการแก่สังคม/แผนปฏิบัติการประจาปี โดยให้ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมแนวความคิด เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจาปีที่มีประสิทธิภาพและนามาปฏิบัติตามนโยบา ยของ
มหาวิทยาลัย
3.1.2 กำรปรับแผนยุทธศำสตร์
การดาเนินการขออนุมัติ ปรับเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาปี จะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีความจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีให้ดาเนินการดังนี้
1) การเสนอขอเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม โดยการขอยกเลิกโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีเ ดิมของส่วนงาน ทั้งในกรณีที่มี
โครงการ/กิจกรรมใหม่มาทดแทน และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม่ จะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เสนอต่อ
ผู้บริหารส่วนงาน สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม หรือ คณะกรรมการ ผู้บริหารมีมติเห็นชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ของส่วนงาน
บริหาร สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ให้ความเห็นชอบ
2) การขอเพิ่มโครงการการบรรจุแผนปฏิบัติการประจาปี โดยไม่ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ผู้บริหาร
ส่วนงานบริหาร สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสัง คม ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
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จะต้องนาเสนอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่มีคาสั่งแต่งตั้งจากส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดาเนินการปรับแผนได้และเสนอ ต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป
3) การขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีแล้ว โดยไม่เพิ่มขอจากมหาวิทยาลัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ผู้บริหารส่วนงานบริหาร สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากจะต้อง
ของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยจะต้องนาเสนอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่มีคาสั่งแต่งตั้งจากส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
ดาเนินการปรับแผนได้และเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2 กำรบริหำรแผนและกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
3.2.1 กำรบริหำรแผน
1) การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
2) รวบรวมจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
3) วิเคราะห์แผนงาน/แผนปฏิบัติการ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการกากับนโยบายและแผนงาน/แผนยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและบริการสังคม
3.2.2 กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
1) ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนส่วนงาน /แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานแต่
ละโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ตามแผนให้คณะกรรมการกากับนโยบายและแผนของสานักส่งเสริมพุทธศาสนาและบริการสังคม หรือ คณะกรรมการที่มีคาสั่งแต่งตั้งทราบทุก
ไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) โดยใช้แบบฟอร์มของการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2) การดาเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดเก็บเป็นเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามของแต่ละโครงการเก็บไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนต่อไป
3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนงานต่างๆ ที่จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จะต้องสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีและ
ผลงานอื่นที่กาหนดนอกแผน จัดทารายงานประจาปีของส่วนงานพร้อมจัดส่งให้กองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นรายงานประจาปีเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารชนให้ทราบต่อไป

30

