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ค ำน ำ 
แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมจัดท าแผนระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการวางแผน ถ่ายทอด

มาจากแผนงานหรือแผนกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างเต็มความสามารถแ ละสนองนโยบาย
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

การจัดท ายุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เล่มนี้ ผู้บริหาร คณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
บริการวิชาการแก่สังคม บุคลากรในส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมการ ได้น าไปใช้เป็นแนวทาง การ วางแผน  การเขียน
โครงการ การจัดกิจกรรม งบประมาณให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

คณะผู้จัดท า 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

 

 

 



3 
 

สำรบัญ 

  ส่วนที่                หน้ำ 

  ส่วนที่ ๑ 
  ยุทธศาสตร์แผนการบริการวิชาการแก่สังคม           ๑ 

  บทน า ข้อมูลทั่วไป             ๒-๔ 

  ส่วนที่ ๒              ๕ 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ             ๕ 

  การวิเคราะห์ SWOT Analysis            ๖-๗ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์          ๘-๑๕ 

ส่วนที่ ๓              ๑๖  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย             ๑๖-๒2 

 ส่วนที่ ๔              ๒2 

การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลหารด าเนินงาน         ๒2  

ภำคผนวก 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ข้อมูลทั่วไป 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท าหน้าที่บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม มีการ

จัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน มีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการทั้งภาครัฐและเอกชนในปีส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท าหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม มีการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ด าเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน 

.ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๐ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนงานบริหารให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการก ากับของรัฐ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมถู กจัดตั้งขึ้นโดย
ข้อก 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 
 จัดรายการโทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่น าเสนอการศึกษาและการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการเข้าศ าสตร์
สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมของทุกลุ่มในสังคม เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้สันติสุขและมีคุณธรรม โดยน าเสนอในรูปแบบสมัยใหม่ให้น่าสนใจและทันสมัยใหม่ให้
น่าสนใจและทันสมัยในหลากหลายรูปแบบ 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 พ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย, ยุโรป,ออสเตรเลีย,แอฟริกา 

- ให้บริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
- ให้บริการวิชาการด้านบริการพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยมีการจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์และประชาชน จัดโครงการบริการครูสอนโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
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- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการโครงการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิ มพระ
พเกียรติในโอกาสต่างๆ 

- ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาพระอภิธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป มีการจัดโครงการ
มอบประกาศนียบัตร จัดโครงการสัมมนาครูสอนพระอภิธรรม จัดโครงการฝึกอบรมนักเผยแผ่พระอภิธรรม 

- ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับต้น ๑(ป.๑) ถึง ระดับสูงพิเศษ (ระดับอุดมศึกษา) 
มีการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรและทุนการศึกษา โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และของชาติโครงการสัมมนาผู้บริหารและครูส อน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ส านักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีที่ตั้ง ๒ แห่ง 

๑.เลชที่ 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 หลักกิโลเมตรที่ 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 
 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม การจัดการเรียนการ สอนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ การบริการฝึกอบรม โดยมีส่วนงานในสังกัด ดังนี้ 

๑.ส่วนงำนบริหำร มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งอ่ืนๆประกอบด้วย ๒ กุ่มงาน คือ  
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๑.กลุ่มงานบริกหาร 
๒.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

๒.ส่วนธรรมนิเทศ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานพัฒนาศาสนาแคมป์สน งานมหาจุฬาอาศรม งานบริการฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิชาการแก่สังคม ประสานงานกับมูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับบริจาคทรัพย์บ ารุง การจัดกิจกรรมเผยแผ่อ านวยความสะดวก ประสานสถานที่ การจัดอบรม 
สัมมนาและประชุมเก่ียวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสนับสนุน บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน 

๑.กลุ่มงานธรรมวิจัย 
๒.กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน 
๓.กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 
๓.อภิธรรมโชติกะวิทยำลัย มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสูตรพระอภิธรรม ปฏิบัติงานวางแผนด้านการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

ระดับอภิธรรมบัณฑิต การด าเนินการจัดท า พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ 
๑.กลุ่มงานบริหาร 
๒.กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

๔.โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานวิชาการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คนื 

๑.กลุ่มงานบริหาร 
๒.กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน ์
ศูนย์กลำงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมระดบันำนำชำติ 

 
พันธกิจ 
๑. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมระดับชาติและ นานาชาติ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ระดับชาติและ นานาชาติ  
๓. สร้างนวัตกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมด้านพระพุทธศาสนา ระดับชาติและนานาชาติ  
๔. บริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคมด้านพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ 
  

การก าหนดวิสัยทัศน์ของส่วนงานบริหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ MCU TV การจัดท าแผนปฏิบัติการจะต้องหา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส โดยน า
หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่เป็นตัวก าหนดประเด็นผลลัพธ์และหน้าที่หลักของส่วนงานบริหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จึงท าให้ส่วนงานบริหาร กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ได้รู้จักหน่วยงานของตนเองเพ่ือน าปัจจัยดังกล่าวมาช่วยในการบริหารจัดการ การพัฒนางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผย
แผ่ธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตารางวิเคราะห์ต่อไปนี้ 
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพ SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง 
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา     
2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา 
3.มจร มีต้นทุนทางสังคมสูง 
4.เป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริการแก่สังคม 
5.ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการให้บริการแก่สังคม 
6.มีองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
7.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับส่วนงานให้รับบริการ 
 
 
 

จุดอ่อน 
1. ขาดการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม  
2. ขาดแผนงานที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม  
3. ขาดเครือข่ายในการประสานงาน  
4. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เป็นรูปธรรม  
5. โครงการที่จัดท าไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์  
6. ขาดการเชื่อมโยงของทีมงานที่เป็นระบบ  
7. จ านวนโครงการมากเกินไปจนขาดการน าไปบูรณาการ  
8. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานที่  
9. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
10. บุคลากรพัฒนาไม่ทันเทคโนโลย ี 
11. ขาดแคลนบุคลากร 

โอกำส 
1. มีหน่วยงานสนับสนุน ปปส โรงเรียน ส่วนราชการ  
2. มีสถานที่ให้บริการเพ่ิมมากข้ึน  
3. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ  
4. การสื่อสารทันสมัย  
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมีการเกื้อกูลซึ่งและกัน  
6. พระสงฆ์มีต้นทุนทางสังคมเป็นที่ตั้ง  
7. รัฐบาลมีนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจน 
 

อุปสรรค 
1. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว บุคลากรปรับตัวไม่ทัน  
2. งบประมาณสนับสนุนน้อย  
3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี 
4. การเดินทางรับบริการไม่สะดวก  
5. เศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่สินค้าราคาต้นทุนสูง 
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การก าหนดวิสัยทัศน์ของการบริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้น าหลักยุทธศาสตร์แผนของมหาวิทยาลัย แผนยุทธ ศาสตร์ของ
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งการปฏิบัติงานตามแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านทางสถานยีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรม MCU TV รวมถึงการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ
โดยการน า SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนอย่างเป็นระบบในการก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินผลงานการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเชื่อมโยงในการ
พัฒนาขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้านต่างท าหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเป็นมืออำชีพด้ำนกำรบริกำร วิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติ
และนำนำชำติ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒   
พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓   
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่ระดับชำติและ นำนำชำติ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร  ด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและ
นำนำชำติ   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำกับกำรเรียนกำรสอนระดับชำติและนำนำชำติ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสรมิพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็น มืออาชีพด้านการ
บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาระดับชาติและ นานาชาติ 

๑.๑ บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
๑.๒ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา
ระดับชาติและ นานาชาติ 

๒.๑ รูปแบบการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้รับการ
พัฒนาให้มีความหลากหลายและทันสมัย เข้าใจ ง่าย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพสู่ระดับชาติและ 
นานาชาติ 

๓.๑ ผู้รับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้าถึงข้อมูลได้หลาย
ช่องทาง ๓.๒ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาทันสมัยพร้อมใช้งาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความ ร่วมมือในการบริการ
วิชาการด้าน พระพุทธศาสนาระดับชาติและ นานาชาติ 

๔.๑ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามา
เป็นเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือในการ บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้าน พระพุทธศาสนากับการ
เรียนการสอน ระดับชาติและนานาชาติ 

๕.๑ การบูรณาการการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัยได้รับการยอมรับ  ระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสรมิพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรบริกำรวิชำกำนด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ”  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่1 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเป็นมืออำชีพด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและ นำนำชำต ิ
 

เป้าประสงค์Goal ตัวชี้วัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑. บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบใน การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

๑.๑ จ านวนรางวัลหรือ ประกาศ
เกียรติคุณที่บุคลากร ด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่ สังคมได้รับ 

๑.๑.๑ พัฒนาศักยภาพให้ บุคลากร
เรียนรู้การบริการ วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา 
๑.๑.๒ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ 
บุคลากรด้านการบริการ วิชาการ 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริมฯ 
ผู้อ านวยการสถาบัน วิปัสสนาธุระ 
ผู้อ านวยการส านัก วิชาการวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ ์

๒. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ ความรู้
ด้านพระพุทธศาสนาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑ จ านวนผลงานทาง วิชาการด้าน
บริการวิชาการ แก่สังคมหรือบุคลากร
ที่ได้รับ ต าแหน่งทางวิชาการและ 
ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 
๒.๒ จ านวนบุคลากรที่ได้รับ รางวัล
หรือประกาศเกียรติ คุณจาก
หน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
บุคลากรมีผลงานทาง วิชาการเป็นที่
ยอมรับ 
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมการ
ให้บริการทาง วิชาการหรือวิชาชีพที่ 
ขับเคลื่อน และตอบสนองต่อ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม ความต้องการ
ของสังคมอย่างมี ส่วนร่วม 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริมฯ 
ผู้อ านวยการส า นัก วิชาการวทิยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสรมิพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ”  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 

 
เป้าประสงค์Goal ตัวชี้วัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 

๑.รูปแบบการให้บริการวิชาการ ด้าน
พระพุทธศาสนาได้รับการ พัฒนาให้มี
ความหลากหลายและ ทันสมัยเข้าใจ
ง่าย 

๑.๑ จ านวนคู่มือให้บริการ วชิาการ
ด้าน พระพุทธศาสนา 
 ๑.๒ จ านวนกิจกรรมบริการ วิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนา  
๑.๓ จ านวนหลักสูตรที ่ให้บริการ
วิชาการด้าน พระพุทธศาสนาบูรณา
การ เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่และ 
บริการวิชาการแก่สังคม 

๑.๑.๑ จัดท าและเผยแพร่คู่มือ จาก
ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่ สังคมสู่บุคลากร
ทุกระดับ 
 ๑.๑.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนา
เชิงรุกให้แก่ สังคม  
๑.๑.๓. ส่งเสริมและสนับสนุน การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ บุคลากร
งานบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาแก่สังคม 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนาและ บริการสังคม 
ผู้อ านวยการส านัก วิชาการวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสรมิพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

 
เป้าประสงค์Goal ตัวชี้วัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 

๒. นวัตกรรมด้านการบริการ วิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาต 

๒.๑ จ านวนนวัตกรรมที่เกิด จากการ
ให้บริการวิชาการ ด้าน
พระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ จ านวนรางวลัหรือใบ ประกาศ
เกียรติคุณที่ได้รับ  
๒.๓ จ านวนหนว่ยงานที่น านวัตกรรม
ด้านการบริการ วิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาไปใช้ ประโยชน์ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสร้าง แรงจูงใจการ
ผลิตนวัตกรรมการ บริการวิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนา 
 ๒.๑.๒ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมที่เกิด จากการให้บริการ
วิชาการด้าน พระพุทธศาสนา 
 ๒.๑.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 
นวัตกรรมที่เกิดจากการ ให้บริการ
วิชาการด้าน พระพุทธศาสนากับ 
สถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา และบริการสังคม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสรมิพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรบริกำรวิชำกำนด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่ระดับชำติและนำนำชำติ 
 

เป้ำประสงค์Goal ตัวช้ีวัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑ ผู้รับบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาเข้าถึงข้อมูลได้ หลาย
ช่องทาง 

๑.๑. ระดับความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนา  
๑.๒ ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล สามารถ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 

๑.๑.๑ จัดท าคู่มือการเข้าใช้ งาน
ระบบฐานข้อมูล 
 ๑.๑.๒ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่การบริการวิชาการ ด้าน
พระพุทธศาสนาผ่านช่อง ทางการ
สื่อสาร 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา และบริการสังคม 
ผู้อ านวยการส านัก วิชาการวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ ์

๒ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาทันสมัยพร้อมใช้ งาน 

๒.๑ ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศการ บริการ
วิชาการด้าน พระพุทธศาสนา 

๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูล
บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนา
เพ่ือเป็น ศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล  
๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากร
พัฒนาความรู้ด้านการ จัดฐานข้อมูล 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา และบริการสังคม 
ผู้อ านวยการส านัก วิชาการวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสรมิพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรบริกำรวิชำกำนด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ”  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติ และนำนำชำติ 
 

เป้ำประสงค์Goal ตัวช้ีวัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทั่วไป เข้ามา เป็น
เครือข่ายและพัฒนาความ ร่วมมือใน
การบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาระดับชาติและ 
นานาชาติ 

๑.๑ จ านวนหนว่ยงานและ องค์กรที่
เข้าร่วมเป็น เครือข่ายความร่วมมือ
การ บริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนา  
๑.๒ จ านวนโครงการการ ให้บริการ
วิชาการด้าน พระพุทธศาสนาที่
เครือข่าย ด าเนินงานร่วมกัน 

๑.๑.๑ สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ
การบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ  
๑.๑.๒ ส่งเสริมความร่วมมือ การ
บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนา
กับองค์กร นานาชาติ 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา และบริการสังคม 
ผู้อ านวยการ ส านักงานวิชาการ 
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ์

 
 
 
 
 
 
 

 



18 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 
วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรบริกำรวิชำกำนด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ”  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ บูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำกับกำรเรียนกำรสอนระดับชำติและนำนำชำติ 
 

เป้ำประสงค์Goal ตัวช้ีวัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑. การบูรณาการการบริการวิชาการ 
ด้านพระพุทธศาสนากับการเรียนการ 
สอนหรือการวิจัยได้รับการยอมรับ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

๑.๑ จ านวนโครงการ บริการวิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนาที่น าไป บูรณา
การเข้ากับการเรียน การสอนหรือการ
วิจัย  
๑.๒ จ านวนโครงการ บริการวิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนาที่ หน่วยงาน
ภายนอกทั้งใน ประเทศและ
ต่างประเทศ น าไปบูรณาการเข้ากับ
การ เรียนการสอนหรือการวิจัย 

๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้น า
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร                
ด้านพระพุทธศาสนาที่น าไป บูรณา
การเข้ากับการเรียนการ สอนหรือการ
วิจัย  
๑.๑.๒ สนับสนุนการ ศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนา กระบวนการบริการวิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนาในเชิงบูรณาการ  
๑.๑.๓. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ร่วมกับ
องค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยและ
ต่างประเทศ 

ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม 
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการวิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆ ์
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ส่วนที่ ๓ 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเป็น มืออำชีพด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน พระพุทธศำสนำระดับชำติและ นำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ จ านวนรางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณที่บุคลากร ด้านการให้บริการ
วิชาการแก่ สังคมได้รับ 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ 
 

 

๘๐ ๘๐ 

๒.๑ จ านวนผลงานทาง วิชาการด้านบริการวิชาการ แก่สังคมหรือบุคลากร
ที่ได้รับ ต าแหน่งทางวิชาการและ ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 
๒.๒ จ านวนบุคลากรที่ได้รับ รางวัลหรือประกาศเกียรติ คุณจากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ พัฒนาศักยภาพให้ บุคลากรเรียนรู้การบริการ วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา 
๑.๑.๒ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรด้านการบริการ วิชาการ 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริมฯ ผู้อ านวยการสถาบัน วิปัสสนาธุระ ผู้อ านวยการส านัก 
วิชาการวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรมีผลงานทาง วิชาการเป็นที่ยอมรับ 
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมการให้บริการทาง วิชาการหรือวิชาชีพที่ 
ขับเคลื่อน และตอบสนองต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม ความต้องการของ
สังคมอย่างมี ส่วนร่วม 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริมฯ ผู้อ านวยการส า นัก วิชาการวทิยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ จ านวนคู่มือให้บริการ วชิาการด้าน พระพุทธศาสนา 
๑.๒ จ านวนกิจกรรมบริการ วิชาการด้าน พระพุทธศาสนา  
๑.๓ จ านวนหลักสูตรที ่ให้บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาบูรณาการ 
เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่และ บริการวิชาการแก่สังคม 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ 
 

 

๘๐ ๘๐ 

๒.๑ จ านวนนวัตกรรมที่เกิด จากการให้บริการวิชาการ ด้าน
พระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ จ านวนรางวลัหรือใบ ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ  
๒.๓ จ านวนหนว่ยงานที่น านวัตกรรมด้านการบริการ วิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาไปใช้ ประโยชน์ 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ จัดท าและเผยแพร่คู่มือ จากผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่ สังคมสู่บุคลากรทุกระดับ 
 ๑.๑.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ให้แก่ สังคม  
๑.๑.๓. ส่งเสริมและสนับสนุน การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ บุคลากรงาน
บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาแก่สังคม 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม พระพุทธศาสนาและ บริการสังคม ผู้อ านวยการส านัก 
วิชาการวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสร้าง แรงจูงใจการผลิตนวัตกรรมการ บริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนา 
 ๒.๑.๒ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมที่เกิด จากการให้บริการ

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และบริการสังคม 
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วิชาการด้าน พระพุทธศาสนา 
 ๒.๑.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน นวัตกรรมที่เกิดจากการ ให้บริการวิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนากับ สถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่ระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑. ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนา  
๑.๒ ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ 
 

 

๘๐ ๘๐ 

๒.๑ ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศการ บริการวิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนา 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๑ จัดท าคู่มือการเข้าใช้ งานระบบฐานข้อมูล 
 ๑.๑.๒ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การบริการวิชาการ ด้าน
พระพุทธศาสนาผ่านช่อง ทางการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และบริการสังคม ผู้อ านวยการส านัก 
วิชาการวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ์

๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลบริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนา
เพ่ือเป็น ศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล  
๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรพัฒนาความรู้ด้านการ จัดฐานข้อมูล 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และบริการสังคม ผู้อ านวยการส านัก 
วิชาการวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติ และนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด KPI หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ จ านวนหนว่ยงานและ องค์กรที่เข้า
ร่วมเป็น เครือข่ายความร่วมมือการ 
บริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนา  
๑.๒ จ านวนโครงการการ ให้บริการ
วิชาการด้าน พระพุทธศาสนาที่เครือข่าย 
ด าเนินงานร่วมกัน 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือการบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ  
๑.๑.๒ ส่งเสริมความร่วมมือ การบริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนากับ
องค์กร นานาชาติ 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และบริการสังคม 
ผู้อ านวยการ ส านักงานวิชาการ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ บูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำกับกำรเรียนกำรสอนระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด KPI หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย  
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ จ านวนโครงการ บริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาที่น าไปบูรณาการ
เข้ากับการเรียน การสอนหรือการวิจัย  
๑.๒ จ านวนโครงการ บริการวิชาการ
ด้ านพระ พุทธศาสนาที่ ห น่ ว ย ง าน
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
น าไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

ระดับความพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 
กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้น าโครงการบริการวิชาการ                
ด้านพระพุทธศาสนาที่น าไป บูรณาการเข้ากับการเรียนการ สอนหรือการ
วิจัย  
๑.๑.๒ สนับสนุนการ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา กระบวนการบริการวิชาการ
ด้าน พระพุทธศาสนาในเชิงบูรณาการ  
๑.๑.๓. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ร่วมกับองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยและ
ต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการส านัก ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และบริการสังคม 
ผู้อ านวยการ ส านักงานวิชาการ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
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ส่วนที่ ๔ 

กำรบริหำรแผนและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 
1.กำรบริหำรแผน 

1)การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดแผน/แผนปฏิบัติการ 
2)รวบรวมจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 
3)วิเคราะห์แผนงาน/แผนปฏิบัติการ 
4)แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทะศาสนาและบริการสังคม 

2.กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนิน 
1) ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนส่วนงาน /แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานแต่ละ

โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนให้
คณะกรรมการก ากับนโยบายและแผนของส่วนงานบริหาร หรือ คณะกรรมการที่มีค าสั่งแต่งตั้งทราบทุกไตรมาส (3  เดือน/ครั้ง) โดยใช้แบบฟอร์มของ
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2) การด าเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดเก็บเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามของแต่ละโครงการเก็บไว้เป็น
หลักฐาน เพ่ือประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนต่อไป 

3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนงานต่างๆ ที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้องสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลงาน
อ่ืนที่ก าหนดนอกแผน จัดท ารายงานประจ าปีของส่วนงานพร้อมจัดส่งให้กองแผนงาน เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารชนให้ทราบต่อไป 
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