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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ข้อมูลทั่วไป 
ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยท ำหน้ำที่บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือพัฒนำจิตใจและสังคม มีกำร

จัดสรรงบประมำณอย่ำงชัดเจน มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรทั้งภำครัฐและเอกชนในปีส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยท ำหน้ำที่ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือพัฒนำจิตใจและสังคม มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงชัดเจน มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินกำรทั้งภำครัฐและเอกชน 

.ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีพระรำชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๐ได้ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐได้มีกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงส่วนงำนบริหำรให้เหมำะสม สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติและหน่วยงำนในกำรก ำกับของรัฐ ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมถูกจัดตั้งขึ้ นโดย
ข้อก 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 ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยด ำเนินกำรตำมพันธกิจ ดังนี้ 
 จัดรำยกำรโทรทัศน์ดำวเทียมเพ่ือกำรศึกษำ ซึ่งเป็นสถำนี โทรทัศน์ที่น ำเสนอกำรศึกษำและกำรปฏิบัติธรรมทำงพระพุทธศำสนำโดยบูรณำกำรเข้ำศำสตร์
สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนำจิตใจและสังคมของทุกลุ่มในสังคม เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมให้สันติสุขและมีคุณธรรม โดยน ำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่ให้น่ำ สนใจและทันสมัยใหม่ให้
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 โดยมีกำรจัดโครงกำรวิปัสสนำกรรมฐำนแก่พระสงฆ์และประชำชน จัดโครงกำรบริกำรครูสอนโรงเรียน

พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
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- กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีกำรจัดกำรโครงกำรสนับสนุนด้ำนศิลปวัฒนธรรมจัดโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีไทย และพัฒนำสิ่งแวดล้อมเฉลิมพร ะ
พเกียรติในโอกำสต่ำงๆ 

- ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่สังคมและชุมชน โดยจัดกำรศึกษำพระอภิธรรมแก่  พระภิกษุ สำมเณร แม่ชี และประชำชนทั่วไป มีกำรจัดโครงกำร
มอบประกำศนียบัตร จัดโครงกำรสัมมนำครูสอนพระอภิธรรม จัดโครงกำรฝึกอบรมนักเผยแผ่พระอภิธรรม 

- ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่สังคมและชุมชน โดยจัดกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน ตั้งแต่ระดับต้น ๑(ป.๑) ถึง ระดับสูงพิเศษ (ระดับอุดมศึกษำ) 
มีกำรจัดโครงกำรมอบประกำศนียบัตร วุฒิบัตรและทุนกำรศึกษำ 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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอภิธรรม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนพุทธ

ศำสนำวันอำทิตย์ กำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ กำรบริกำรฝึกอบรม โดยมีส่วนงำนในสังกัด ดังนี้ 

๑.ส่วนงำนบริหำร มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร งำนประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่
พระพุทธศำสนำตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียงหรือสิ่งอ่ืนๆประกอบด้วย ๒ กุ่มงำน คือ  
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๑.กลุ่มงำนบริกหำร 
๒.กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ 

๒.ส่วนธรรมนิเทศ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร งำนพัฒนำศำสนำแคมป์สน งำนมหำจุฬำอำศรม งำนบริกำรฝึกอบรม ปฏิบัติกำร
วิชำกำรแก่สังคม ประสำนงำนกับมูลนิธิ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับบริจำคทรัพย์บ ำรุง กำรจัดกิจกรรมเผยแผ่อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนสถ ำนที่ กำรจัดอบรม 
สัมมนำและประชุมเก่ียวกับกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 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 ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร งำนวิชำกำร จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมอ่ืน พัฒนำหลักสูตร 
จัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงำน คืน 

๑.กลุ่มงำนบริหำร 
๒.กลุ่มงำนวิชำกำรและกิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลำงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมระดับนำนำชำติ 

 
พันธกิจ 
๑. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่คณะสงฆ์และสังคมระดับชำติและ นำนำชำติ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับชำติและ นำนำชำติ  
3.. บริหำรจัดกำรงำนบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชำติและนำนำชำติ 
  

กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมจ ำเป็นจะต้องหำ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกำส โดยน ำหลักกำรวิเครำะห์ SWOT 
Analysis ที่เป็นตัวก ำหนดประเด็นผลลัพธ์และหน้ำที่หลักของของส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมได้รู้จักหน่วยงำนของตนเองเพ่ือน ำปัจจัยดังกล่ำวมำ
ช่วยในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรเผยแผ่กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังตำรำงวิเครำะห์ต่อไปนี้ 
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จุดแข็ง 
STRENGTH 

จุดอ่อน 
WEAKNESS 

1.บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำ     
2.บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
3.มจร มีต้นทุนทำงสังคมสูงในกำรส่งเสริมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4.เป็นมหำวิทยำลัยที่สนับสนุนและส่งเสริมกำรบริกำรด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5.ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรแก่สังคมและ
อ ำนวยนวยควำมสะดวกในกำรส่งเสริมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6.มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำ 
7.ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกับส่วนงำนให้รับบริกำร 

1. ขำดกำรน ำผลงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรบริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
2. ขำดแผนงำนที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม  
3. ขำดเครือข่ำยในกำรประสำนงำน  
4. ขำดกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรที่เป็นรูปธรรม  
5. โครงกำรที่จัดท ำไม่ตอบโจทย์ยุทธศำสตร์  
6. ขำดกำรเชื่อมโยงของทีมงำนที่เป็นระบบ  
7. จ ำนวนโครงกำรมำกเกินไปจนขำดกำรน ำไปบูรณำกำร  
8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรสถำนที่  
9. ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  
10. บุคลำกรพัฒนำไม่ทันเทคโนโลย ี 
11. ขำดแคลนบุคลำกร 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพ SWOT Analysis 
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โอกำส 
Opportunity 

อุปสรรค 
Threats 

1. มีสถำนที่ให้บริกำรเพ่ิมมำกข้ึน  
2. รัฐบำลสนับสนุนงบประมำณ  
3. กำรสื่อสำรทันสมัย  
4. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมีกำรเกื้อกูลซึ่งและกัน  
5. พระสงฆ์มีต้นทุนทำงสังคมเป็นที่ตั้ง  
6. รัฐบำลมีนโยบำยทำงกำรศึกษำที่ชัดเจน 

 

1. สภำพสังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว บุคลำกรปรับตัวไม่ทัน  
2. งบประมำณสนับสนุนน้อย  
3. กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลย ี 
4. กำรเดินทำงรับบริกำรไม่สะดวก  
5. เศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่สินค้ำรำคำต้นทุนสูง 

 

 
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของกำรบริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมน ำหลักยุทธศำสตร์แผนของมหำวิทยำลัยแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริม

พระพุทธศำสนำและบริกำรสังคมมำปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พันธกิจ วิสยัทัศน ์ ของมหำวิทยำลัยเพื่อมุ่งกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำและเผยแผ่ธรรม MCU TV รวมถึงกำรจัดโครงกำร
กิจกรรมต่ำงๆโดยกำรน ำ SWOT Analysis มำเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินผลงำนกำรบริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑ พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเป็นมืออำชีพด้ำนกำรบริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
พระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรให้บริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่ระดับชำติและ นำนำชำติ  
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
พระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ   
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕ บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนระดับชำติและ
นำนำชำติ  

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเป็นมืออำชีพด้ำนกำร
บริกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ  
 

๑.๑ บุคลำกรเป็นบุคคลต้นแบบในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
และเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ  
๑.๒ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำและด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรให้บริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ  
 

๒.๑ รูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมหลำกหลำยและทันสมัย เข้ำใจ ง่ำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่ระดับชำติและ 
นำนำชำติ  
 

๓.๑ ผู้รับบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ ขนบธรรมเนียบประเพณีเข้ำถึงข้อมูลได้หลำย
ช่องทำง  
๓.๒ ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำทันสมัยพร้อมใช้งำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ   
 

๔.๑ คณะสงฆ์ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและประชำชนทั่วไป เข้ำมำ
เป็นเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำร บริกำรวิชำกำรด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำระดับชำติและ
นำนำชำติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๕ บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนระดับชำติและนำนำชำติ  
 

๕.๑ กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัยได้รับกำรยอมรับ 
ระดับชำติและนำนำชำติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ”  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่1 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเป็นมืออำชีพด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 
 

เป้ำประสงค์Goal ตัวชี้วัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑. บุคลำกรเป็นบุคคลต้นแบบใน กำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติ 

๑.๑ จ ำนวนรำงวัลหรือ ประกำศเกียรติ
คุณที่บุคลำกร ด้ำนกำรให้บริกำรด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้รับ 

๑.๑.๑ พัฒนำศักยภำพให้ บุคลำกร
เรียนรู้กำรบริกำร วิชำกำรด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำ 
๑.๑.๒ เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ บุคลำกร
ด้ำนกำรบริกำร กำรส่งเสริมด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริมฯ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน วิปัสสนำธุระ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก วิชำกำรวิทยำเขต 
วิทยำลัยสงฆ ์

๒. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ ควำมรู้ด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒.๑ จ ำนวนผลงำนทำงด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือบุคลำกรที่
ได้รับ ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ 
ต ำแหน่งทำงวิชำชีพที่สูงขึ้น 
๒.๒ จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ รำงวัลหรือ
ประกำศเกียรติ คุณจำกหน่วยงำน
ภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
บุคลำกรมีผลงำนทำง วิชำกำรเป็นที่
ยอมรับ 
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมกำร
ให้บริกำรทำง วิชำกำรหรือวิชำชีพที่ 
ขับเคลื่อน และตอบสนองต่อ กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตตำม ควำมต้องกำร
ของสังคมอย่ำงมี ส่วนร่วม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริมฯ  
ผู้อ ำนวยกำรส นัก วิทยำเขต วิทยำลัย
สงฆ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒กำรให้บริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ  

 
เป้ำประสงค์Goal ตัวชี้วัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 

๑.รูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำร ด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำได้รับกำร พัฒนำให้มี
ควำมหลำกหลำยและ ทันสมัยมำก
ยิ่งขึ้น 

๑.๑ จ ำนวนคู่มือให้บริกำร วชิำกำรด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำง
พระพุทธศำสนำ 
 ๑.๒ จ ำนวนกิจกรรมบริกำร ด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ  
๑.๓ จ ำนวนกำรบริกำรด้ำนกำรท ำนุ
บ ำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท ำ ง
พระพุทธศำสนำบู รณำกำร เข้ ำกับ
ศำสตร์สมัยใหมแ่ละพัฒนำสืบทอดอย่ำง
ยั่งยืน 

๑.๑.๑ จัดท ำและเผยแพร่คู่มือ จำก
ผู้เชี่ยวชำญกำรให้บริกำร ด้ำนกำรท ำนุ
บ ำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท ำ ง
พระพุทธศำสนำแก่ สังคมสู่บุคลำกรทุก
ระดับ 
 ๑.๑.๒ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม บริกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง 
พระพุทธศำสนำเชิงรุกให้แก ่สังคม  
๑.๑.๓. ส่งเสริมและสนับสนุน กำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ บุคลำกรงำน
บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำแก่
สังคม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม 
พระพุทธศำสนำและ บริกำรสังคม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก วิชำกำรวิทยำเขต 
วิทยำลัยสงฆ ์
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เป้ำประสงค์Goal ตัวชี้วัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๒. นวัตกรรมด้ำนกำรบริกำร วิชำกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุ งศิลปวัฒนธรรม
พระพุทธศำสนำ ได้รับกำรยอมรับใน
ระดับชำติ และนำนำชำติ 

๒.๑ จ ำนวนนวัตกรรมที่เกิด จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงด้ำนพระพุทธศำสนำ 
 ๒.๒ จ ำนวนรำงวลัหรือใบ ประกำศ
เกียรติคุณที่ได้รับ  
๒.๓ จ ำนวนหนว่ยงำนที่น ำนวัตกรรม
ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำไป
ใช้ ประโยชน์ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสร้ำง แรงจูงใจกำร
ผลิตนวัตกรรมกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๒.๑.๒ เผยแพร่และ ประชำสัมพันธ์
นวัตกรรมที่เกิด จำกกำรให้บริกำร
วิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศำสนำ 
 ๒.๑.๓ ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน 
นวัตกรรมที่เกิดจำกกำร ให้บริกำร
วิชำกำรด้ำน กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำกับ 
สถำบันอุดมศึกษำภำยนอก 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม 
พระพุทธศำสนำ และบริกำรสังคม 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

12 



 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่ระดับชำติและ นำนำชำติ  
 

เป้ำประสงค์Goal ตัวช้ีวัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑  ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ด้ ำ น 
พระพุทธศำสนำเข้ำถึงข้อมูลได้หลำย
ช่องทำง 

๑.๑. ระดับควำมพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำ 
 ๑.๒ ผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูล สำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง 

๑.๑.๑ จัดท ำคู่มือกำรเข้ำใช้ งำนระบบ
ฐำนข้อมูล 
 ๑.๑.๒ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนกำร
ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
พระพุทธศำสนำผ่ำนช่อง ทำงกำร
สื่อสำร 

ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ส ำ นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก วิชำกำร วิทยำเขต 
วิทยำลัยสงฆ ์

๒ ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำ
ทันสมัยพร้อมใช้ งำน 

๒.๑ ระดับควำมพึงพอใจของ ผู้ใช้
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำร บริกำร
วิ ช ำ ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือ
เป็น ศูนย์กลำงกำรรวบรวมข้อมูล  
๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลำกร
พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร จัดฐำนข้อมูล 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม 
พระพุทธศำสนำ และบริกำรสังคม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก วิชำกำรวิทยำเขต 
วิทยำลัยสงฆ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสรมิพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ   
 

เป้ำประสงค์Goal ตัวช้ีวัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑ คณะสงฆ์ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
และประชำชนทั่วไป เข้ำมำ เป็น
เครือข่ำยและพัฒนำควำม ร่วมมือใน
กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
ระดับชำติและ นำนำชำติ 

๑.๑ จ ำนวนหนว่ยงำนและ องค์กรที่เข้ำ
ร่วมเป็น เครือข่ำยควำมร่วมมือกำร 
บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศำสนำ  
๑.๒ จ ำนวนโครงกำรกำร ให้บริกำร
วิชำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
พระพุทธศำสนำที่เครือข่ำย ด ำเนินงำน
ร่วมกัน 

๑.๑.๑ สร้ำงเครือข่ำยควำม ร่วมมือกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศำสนำแบบ
บูรณำกำร  
๑.๑.๒ ส่งเสริมควำมร่วมมือ กำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำกับ
องค์กร นำนำชำติ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม 
พระพุทธศำสนำ และบริกำรสังคม 
ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนวิชำกำร วิทยำ
เขต วิทยำลัยสงฆ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 
วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนระดับชำติและนำนำชำติ  
 

เป้ำประสงค์Goal ตัวช้ีวัด KPI กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑. กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำง
พระพุทธศำสนำกับกำรเรียนกำร สอน
ห รื อ ก ำ ร วิ จั ย ไ ด้ รั บ ก ำ ร ย อ ม รั บ 
ระดับชำติและนำนำชำติ 

๑.๑ จ ำนวนโครงกำร บริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง 
พระพุทธศำสนำที่น ำไป บูรณำกำรเข้ำ
กับกำรเรียน กำรสอนหรือกำรวิจัย  
๑.๒ จ ำนวนโครงกำร บริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง 
พระพุทธศำสนำที่ หน่วยงำนภำยนอก
ทั้งใน ประเทศและต่ำงประเทศ น ำไป
บูรณำกำรเข้ำกับกำร เรียนกำรสอนหรือ
กำรวิจัย 

๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้น ำ
โ ค ร ง ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร                
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำที่น ำไป บูรณำกำรเข้ำ
กับกำรเรียนกำร สอนหรือกำรวิจัย  
๑.๑.๒ สนับสนุนกำร ศึกษำวิจัยเพ่ือ
พัฒนำ กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุ งศิลปวัฒนธรรมทำง 
พระพุทธศำสนำในเชิงบูรณำกำร  
๑.๑.๓. ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย ร่วมกับ
องค์กรภำยนอก มหำวิทยำลัยและ
ต่ำงประเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม 
พระพุทธศำสนำและ บริกำรสังคม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน วิชำกำรวิทยำ
เขต วิทยำลัยสงฆ์ 
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ส่วนที่ 3 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

 
วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ”  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่1 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและเป็นมืออำชีพด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 
 

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4 

๑.๑ จ ำนวนรำงวัลหรือ ประกำศเกียรติคุณที่บุคลำกร ด้ำนกำรให้บริกำร
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้รับ 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ 

 

๘๐ 

 
 

๘๐ ๘๐ 

๒.๑ จ ำนวนผลงำนทำงด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือบุคลำกรที่
ได้รับ ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ ต ำแหน่งทำงวิชำชีพที่สูงขึ้น 
๒.๒ จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ รำงวัลหรือประกำศเกียรติ คุณจำกหน่วยงำน
ภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒.๒ จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ รำงวัลหรือประกำศเกียรติ คุณจำกหน่วยงำน
ภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ พัฒนำศักยภำพให้ บุคลำกรเรียนรู้กำรบริกำร วิชำกำรด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำ 
๑.๑.๒ เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ บุคลำกรด้ำนกำรบริกำร กำรส่งเสริมด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริมฯ ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน วิปัสสนำธุระ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก วิชำกำรวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ ์

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลำกรมีผลงำนทำง วิชำกำรเป็นที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริมฯ  
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ยอมรับ 
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมกำรให้บริกำรทำง วิชำกำรหรือวิชำชีพที่ 
ขับเคลื่อน และตอบสนองต่อ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำม ควำมต้องกำร
ของสังคมอย่ำงมี ส่วนร่วม 

ผู้อ ำนวยกำรส นัก วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ ์
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วิสัยทัศน์ : “มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒กำรให้บริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 
  

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4 

๑.๑ จ ำนวนคู่มือให้บริกำร วชิำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำง
พระพุทธศำสนำ 
๑.๒ จ ำนวนกิจกรรมบริกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ  
๑.๓  จ ำนวนกำรบริ กำ รด้ ำนกำรท ำนุ บ ำ รุ งศิ ลปวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์สมัยใหม่และพัฒนำสืบทอดอย่ำง
ยั่งยืน 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ 

 

๘๐ 

 
 

๘๐ ๘๐ 

๒.๑ จ ำนวนนวัตกรรมที่เกิด จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงด้ำนพระพุทธศำสนำ 
๒.๒ จ ำนวนรำงวัลหรือใบ ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับ  
๒.๓ จ ำนวนหนว่ยงำนที่น ำนวัตกรรมด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำไปใช้ ประโยชน์ 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ จัดท ำและเผยแพร่คู่มือ จำกผู้เชี่ยวชำญกำรให้บริกำร ด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำแก่ สังคมสู่บุคลำกรทุกระดับ 
 ๑.๑.๒ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม บริกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำง พระพุทธศำสนำเชิงรุกให้แก ่สังคม  
๑.๑.๓. ส่งเสริมและสนับสนุน กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ บุคลำกรงำน
บริกำรวิชำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำแก่สังคม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม พระพุทธศำสนำและ บริกำรสังคม ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก วิชำกำรวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ ์
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๒.๑.๑ ส่งเสริมและสร้ำง แรงจูงใจกำรผลิตนวัตกรรมกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๒.๑.๒ เผยแพร่และ ประชำสัมพันธ์นวัตกรรมที่เกิด จำกกำรให้บริกำร
วิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศำสนำ 
 ๒.๑.๓ ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน นวัตกรรมที่เกิดจำกกำร ให้บริกำรวิชำกำร
ด้ำน กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำกับ 
สถำบันอุดมศึกษำภำยนอก 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ และบริกำรสังคม 
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วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่ระดับชำติและ นำนำชำติ  
 

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4 

๑.๑. ระดับควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำ 
 ๑.๒ ผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูล สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ 

 

๘๐ 

 
 

๘๐ ๘๐ 

๒.๑ ระดับควำมพึงพอใจของ ผู้ใช้ฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำร บริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำ 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 
กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๑ จัดท ำคู่มือกำรเข้ำใช้ งำนระบบฐำนข้อมูล 
 ๑.๑.๒ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่กำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำผ่ำนช่อง ทำงกำรสื่อสำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก วิชำกำร วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมกำรจัดท ำฐำนข้อมูลบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือเป็น ศูนย์กลำงกำรรวบรวมข้อมูล  
๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลำกรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร จัดฐำนข้อมูล 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ และบริกำรสังคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
วิชำกำรวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ ์

 
 
 
 
 

20 



 
 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ   
 

ตัวช้ีวัด KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4 

๑.๑ จ ำนวนหนว่ยงำนและ องค์กรที่เข้ำร่วมเป็น เครือข่ำยควำมร่วมมือกำร 
บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศำสนำ  
๑.๒ จ ำนวนโครงกำรกำร ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
พระพุทธศำสนำที่เครือข่ำย ด ำเนินงำนร่วมกัน 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ 

 

๘๐ 

 
 

๘๐ ๘๐ 

 
กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๑ สร้ำงเครือข่ำยควำม ร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศำสนำแบบบูรณำกำร  
๑.๑.๒ ส่งเสริมควำมร่วมมือ กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำกับองค์กร นำนำชำติ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ และบริกำรสังคม ผู้อ ำนวยกำร ส ำ
นักงำนวิชำกำร วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ ์
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วิสัยทัศน์ : “มหำวิทยำลัยแห่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนระดับชำติและนำนำชำติ  
 

ตัวชี้วัด  KPI หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4 

๑.๑ จ ำนวนโครงกำร บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง 
พระพุทธศำสนำที่น ำไป บูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียน กำรสอนหรือกำรวิจัย  
๑.๒ จ ำนวนโครงกำร บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง 
พระพุทธศำสนำที่ หน่วยงำนภำยนอกทั้งใน ประเทศและต่ำงประเทศ น ำไป
บูรณำกำรเข้ำกับกำร เรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย 

ระดับควำมพึงพอใจ ๘๐ 

 

๘๐ 

 
 

๘๐ ๘๐ 

 
กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ Strategy ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้น ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร                
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่น ำไป บูรณำกำร
เข้ำกับกำรเรียนกำร สอนหรือกำรวิจัย  
๑.๑.๒ สนับสนุนกำร ศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำ กระบวนกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทำง พระพุทธศำสนำในเชิงบูรณำกำร  
๑.๑.๓. ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย ร่วมกับองค์กรภำยนอก มหำวิทยำลัยและ
ต่ำงประเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่งเสริม พระพุทธศำสนำและ บริกำรสังคม ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน วิชำกำรวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ ์
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ส่วนที่ 4 

กำรบริหำรแผนและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 
1.กำรบริหำรแผน 

1)กำรจัดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดแผน 
2)รวบรวมจัดท ำแผนงำน 
3)วิเครำะห์แผนงำน 
4)แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสริมพระพุทะศำสนำและบริกำรสังคม 

2.กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
1) ส่วนงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแต่ละ

โครงกำรที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรจะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมแผนให้
คณะกรรมกำรก ำกับนโยบำยและแผนของส่วนงำนบริหำร หรือ คณะกรรมกำรที่มีค ำสั่งแต่งตั้งทรำบทุกไตรมำส (3เดือน/ครั้ง) โดยใช้แบบฟอร์มของกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

2) กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือแผนของมหำวิทยำลัยจะต้องจัดเก็บเป็นเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมของแต่ละโครงกำรเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
เพ่ือประกอบกำรติดตำม ตรวจสอบ หรือใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรวำงแผนต่อไป 

3) เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ส่วนงำนต่ำงๆ ที่จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จะต้องสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและผลงำนอ่ืนที่
ก ำหนดนอกแผน จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส่วนงำนพร้อมจัดส่งให้กองแผนงำน เพ่ือรวบรวมจัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อมหำวิทยำลัยและจัดพิมพ์
เผยแพร่ต่อสำธำรชนให้ทรำบต่อไป 
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