
  
 

๒๐ 
 

ส่วนที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด ( KPI) กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ   

       พัฒนาหลักสูตร
การให้บริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนระดับชาติ
และนานาชาต ิ

   ๑. หลักสูตรการ
เรียนการสอนมี
มาตรฐานและ
เหมาะสมกับวัย 
 

    ๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
๒. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการ
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
    ๓. ร้อยละของเข้ารับบริการ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

    ๑.๑ จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการสอน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    ๑.๒. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการสอน
วิชาการด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ 
    ๒.๑ สร้างกระบวนการการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิชาการทางพุทธศาสนา และ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
     ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. พระมหาศุภชัย    ปิยธมฺมชโย      
    ผู้อ านวยการ 
๒. พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.     
    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๓.พระสมุห์โกมิน    จนฺทาโภ        
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔.พระอภินันท์   อภินนฺโท     
   นักจัดการงานท่ัวไป 
๕.พระเจษฎา     จิตฺตกาโร     
   นักจัดการงานท่ัวไป 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 



  
 

๒๑ 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด ( KPI) กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          จัดการเรียน
การสอนด้าน
พระพุทธศาสนาและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนระดับชาติ
และนานาชาต ิ

   ๑. บุคลากร ครูสอน มี
ความรู้ความสามารถและมี
ทักษะในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านพระพุทธให้แก่เด็ก
และเยาวชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒. บุคลากรมีความสามารถ
ในการผลติสื่อนวัตกรรมด้าน
การให้บริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.นวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
ส่งเสริมและเผยแผเ่ป็นที่
ยอมรับระดับชาต ิ

    ๑. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการพระพุทธศาสนา
และศลิปวัฒนธรรม 
 
    
 ๒. จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เผย
แผ่ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 

   ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการให้บริการ
วิชาการพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาต ิ
 
    ๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพการผลติสื่อ นวัตกรรม
ด้านการให้บริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
     ๒.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุน
บุคลากรใหส้ามารถผลิตนวัตกรรม  
ด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๑. พระมหาศุภชัย    ปิยธมฺมชโย  
    ผู้อ านวยการ 
๒.พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.     
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๓. พระสมุห์โกมิน    จนฺทาโภ        
    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔.พระอภินันท์   อภินนฺโท     
   นักจัดการงานท่ัวไป 
๕.พระเจษฎา     จิตฺตกาโร     
   นักจัดการงานท่ัวไป 

 



  
 

๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด ( KPI) กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

    จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการให้บริการ
วิชาการ
พระพุทธศาสนาและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนระดับชาติ
และนานาชาต ิ

    ๑. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ    
       
 
 

๑. จ านวนกิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่ด าเนินการ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 
     ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
   
       

     ๑. จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ    
     ๒. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้และ
ความสามารถในการจดักิจกรรม
เสรมิหลักสูตร ให้เป็นท่ียอมรบัใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
 
        
 

๑.พระมหาศุภชัย    ปิยธมฺมชโย      
   ผู้อ านวยการ 
๒.พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.     
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๓.พระสมุห์โกมิน    จนฺทาโภ        
   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔.พระอภินันท์   อภินนฺโท     
   นักจัดการงานท่ัวไป 
๕.พระเจษฎา     จิตฺตกาโร     
    นักจัดการงานท่ัวไป 

 



  
 

๒๓ 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด ( KPI) กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาการให้บริการจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         สร้างเครือข่าย
โรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

    ๑.โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ เป็นศูนย์กลางการ
ใหบ้ริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

  ๑. จ านวนเครือข่ายโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ    
 
 
 
 
   
 
     

     ๑.๑ สร้างเครือข่าย โรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ใน
ประเทศและตา่งประเทศ  
     ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้มคีวามรู้และ
ความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย 
 
 
 

๑.พระมหาศุภชัย    ปิยธมฺมชโย    
   ผู้อ านวยการ 
๒.พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.     
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๓.พระสมุห์โกมิน    จนฺทาโภ        
    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔.พระอภินันท์   อภินนฺโท     
   นักจัดการงานท่ัวไป 
๕.พระเจษฎา     จิตฺตกาโร     
   นักจัดการงานท่ัวไป 

 


