
 
 

๒๔ 

 

ส่วนที่ ๗ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑   พัฒนาหลักสูตรการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์  ๑         ๑. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการด้านพระพุทธศาสนามีมาตรฐาน และเหมาะสมกับวัย 
             ๒. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีมาตรฐานและเหมาะสมกับวัย   

ตัวช้ีวัด KPI หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

     ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน/ร้อยละ  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  
     ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง จ านวน/ร้อยละ ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  
     ๓. ร้อยละของเข้ารับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวน/ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

      ๑. ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    ๒. ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    ๓. สร้างกระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการทางพุทธศาสนา และ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

พระมหาศุภชัย      ปิยธมฺมชโย    ผู้อ านวยการ 
พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
พระสมุห์โกมิน       จนฺทาโภ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
พระอภินันท์          อภินนฺโท       นักจัดการงานทั่วไป 
พระเจษฎา            จิตฺตกาโร      นักจัดการงานทั่วไป 

 



 
 

๒๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒   จัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ ๒        ๑. บุคลากร ครูสอน มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

            ๒. บุคลากรมีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
           ๓. นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

ตัวช้ีวัด KPI หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

 ๑. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จ านวน/ร้อยละ ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  

๒. จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จ านวน/ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ  

กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
    ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ นวัตกรรมด้านการให้บริการ
วิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     ๓. สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการเผยแผ่นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

พระมหาศุภชัย      ปิยธมฺมชโย    ผู้อ านวยการ 
พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
พระสมุห์โกมิน       จนฺทาโภ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
พระอภินันท์          อภินนฺโท       นักจัดการงานทั่วไป 
พระเจษฎา            จิตฺตกาโร      นักจัดการงานทั่วไป 

 



 
 

๒๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓   จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรให้สอดคล้องกับการให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก 
                                 และเยาวชนระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์  ๓      ๑. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาระยะสั้นมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับวัย และกลุ่มเป้าหมาย 
       ๒. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นมีมาตรฐานเหมาะสมกับวัยและกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด KPI  
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
      ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ จ านวน/ร้อยละ ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  
      ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ก าหนด 

จ านวน/ร้อยละ ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  

      ๓.ร้อยละของเข้ารับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวน/ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

       ๑. ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
        ๒. ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
        ๓. สร้างกระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการทางพุทธศาสนา และ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       ๔. สร้างกิจกรรมให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 

พระมหาศุภชัย      ปิยธมฺมชโย    ผู้อ านวยการ 
พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
พระสมุห์โกมิน       จนฺทาโภ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
พระอภินันท์          อภินนฺโท       นักจัดการงานทั่วไป 
พระเจษฎา            จิตฺตกาโร      นักจัดการงานทั่วไป 



 
 

๒๗ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   สร้างเครือข่ายโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์  ๔             ๑. เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                ๒. ผู้รับบริการน าความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 
                                ๓. ผู้รับบริการวิชาการได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                ๔. ผู้รับบริการตระหนักและเห็นคุณค่าของการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด KPI หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

  ๑. จ านวนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  จ านวน/ร้อยละ ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ๘๐  
๒. จ านวนผู้เข้ารับการบริการวิชาการพระพุทธสาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน จ านวน/ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ 

      ๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่เหมาะสมแก่วัย 
     ๒. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการให้บริการแก่สังคม 
     ๓. พัฒนาหลักสูตรและจัดท าต าราเอกสารการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

พระมหาศุภชัย      ปิยธมฺมชโย    ผู้อ านวยการ 
พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร.    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
พระสมุห์โกมิน       จนฺทาโภ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
พระอภินันท์          อภินนฺโท       นักจัดการงานทั่วไป 
พระเจษฎา            จิตฺตกาโร      นักจัดการงานทั่วไป 

 


