


คํานํา 

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี ได จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ขึ้นใชเปนแผนปฏิบัติการในระยะ ๑ ป เพื่อขับเคล่ือนงาน “โครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน” ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ดําเนินไปอยางสอดคลองกับพันธกิจ

มหาวิทยาลัย “สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม” อีกท้ังยังเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย     

 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จะสอดคลองกับแผนแมบท

สํานักงานพระสอนศีลธรรม ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ 

(๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรท่ี ๓ “พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ” โดยมีสาระสําคัญประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณดําเนินการ พรอมท้ังเปาหมายตัวชี้วัด และแนวทางการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาวนั้น     

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม หวังวา แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ นี้ จะสรางความ

เขาใจในสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเปาหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังกลไก

การติดตามประเมินผลใหกับผูปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ 

 

 

(พระศรีธรรมภาณี) 

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม 

๒๒๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



 
 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

บทสรุป 

สารบัญ 

สวนที่ ๑ บทนํา 

 ๑.๑ ความเปนมา ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค ๒ 

 ๑.๓ เปาหมาย ๒ 

 ๑.๔ ขั้นตอนทําแผนของสวนงาน ๒ 

สวนที่ ๒ การประเมินสภาพแวดลอม  ๓ 

 ๒.๑ สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการดําเนินงาน ๓ 

  ๒.๑.๑ นโยบายภาครัฐ ๓ 

  ๒.๑.๒ นโยบายคณะสงฆ ๔ 

  ๒.๑.๓ นโยบายมหาวิทยาลัย ๕ 

  ๒.๑.๔ นโยบายอธิการบดี ๕ 

  ๒.๑.๕ นโยบายภาคีเครือขาย ๕ 

  ๒.๑.๖ เปาหมายประจําป ของสวนงาน ๗  

 ๒.๒ การประเมินความเส่ียง ๘  

  ๒.๓ โครงสรางการบริหาร ๑๐  

 ๒.๔ สายโซคุณคา สํานักงานพระสอนศีลธรรม ๑๑ 

สวนที่ ๓ แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ ๒๕๖๒ ๑๓ 

 ๓.๑ แผนงบประมาณ  ๑๓ 

  ๓.๑.๑ ท่ีมาของงบประมาณ ๒๕๖๒  ๑๓ 

  ๓.๑.๒ แผนงานและประมาณการใชจายงบประมาณ  ๑๓ 



  ๓.๑.๓ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๒  ๑๔ 

 ๓.๒ แผนปฏิบัติการ  ๑๕ 

  ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒  ๑๖ 

สวนที่ ๔ การบริหารแผนสูการปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล ๓๓  

  ๔.๑ การบริหารแผนสูการปฏิบัติ                                                          ๓๓ 

  ๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ              ๓๓ 

  ๔.๑.๒ ปจจัยความสําเร็จ                                     ๓๓ 

 ๔.๒ กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ              ๓๔ 

 ๔.๓ การติดตามประเมินผล            ๓๕ 

            

ภาคผนวก  ๓๗   

 ๑. คณะผูจัดทํา ๓๘ 

 ๒. ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ๓๙ 

 ๓. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔๐ 

 ๔. คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๔๗ 

 ๕. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๕๐ 

 ๖. ผูบริหาร/บุคลากรสํานักงานพระสอนศีลธรรม   ๕๔ 

 ๗. ผูประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําจังหวัด สวนกลาง       ๕๗ 

  

  

 



บทสรุปผูบริหาร แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม มจร 

 

บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม 
 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม ตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ใหไป

ศึกษา วิเคราะห ประเมินสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการดําเนินงาน กําหนดเปาหมาย และวางแผนการ

ปฏิบัติงานประจําป พรอมท้ังแนวทางติดตามประเมินผล 

 คณะทํางานจึงไดศึกษาวิเคราะห ประเมินสภาพแวดลอมของการทํางานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอก มีขอบเขตเนื้อหาขอมูลท่ีทําการศึกษาวิเคราะหปรากฏดังแผนผังความเชื่อมโยงกรอบแนวคิดการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒  
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แผนภาพความเชื่อมโยงกรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

นโยบายมหาวิทยาลัย   

(แผนพัฒนาระยะท่ี ๑๒, การบริการวิชาการ) 

แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

นโยบายหนวยงานภาคีเครือขาย  

(มมร./สพฐ./กรมการศาสนา/ ป.ป.ส./ ป.ป.ช.) 

นโยบายอธิการบดี 

 (ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ) 

ประเมินความเสี่ยง (RM) 

วิเคราะห / สังเคราะห 

ปจจัยสภาพแวดลอมท้ังภายใน/ภายนอก  

โดยคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ปจจัย/กระบวนการภายในท่ีสําคัญ 

จัดการความรู (KM) 

พัฒนาบุคลากร (HR) 

ระบบสารสนเทศ (IT) 

 

 

  
เปาหมายประจาํป ๖๒ สวนงาน 

สํารวจผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

การมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

 

นโยบายภาครัฐ  

(การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน) 

นโยบายคณะสงฆ, สนง.พุทธศาสนาแหงชาต ิ 

(เผยแผพระพุทธศาสนา/ศึกษาสงเคราะห) 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 



บทสรุปผูบริหาร แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม มจร 
 

แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงสัมพันธระบบการบริหารและการปฏิบัติงานตามกลไกคุณภาพ (PDCA) 

“กระบวนงานหลัก กระบวนงานสนับสนุน สูเปาหมายประจําป ๒๕๖๒”  
 

ระบบสรรหา 

พระสอนศีลธรรม 

พัฒนาสมรรถนะ 

พระสอนศีลธรรม 

ติดตามประเมินผลการสอน 

ของพระสอนศีลธรรม 

๑.มีพระสอนศีลธรรม จํานวน ๑๘,๐๐๐ รูป 

๒.ความสําเร็จในการเบิก จายนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ๙๕ % 

๓.พระสอนศีลธรรมมีสมรรถนะสูงผานการประเมินระดับเชี่ยวชาญ ๗๖ รูป 

๔.นักเรียนไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ๗๗ คน  

๕.สถานศึกษามีระบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา ๘๐ โรง 

๖.รอยละ ๘๐ ของกระบวนการภายใน ไดรับการปรับปรุง 

๗.รอยละ ๘๐ ของบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมภายใน (IC) 

ระบบสารสนเทศ (IT) / เสริมสรางพัฒนาเครือขาย (Network) 

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร (HR) / การจัดการความรู (KM) 

แผนงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ / การบริหารความเส่ียง (RM) 

งานแผน (แผนงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ /งานบริหารความเส่ียง)  

 - มีแผนปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไวใหชัดเจน เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณ และแผนบริหารความเสี่ยง  

 - ปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจเปนภาวะคุกคาม (risk) ใหการบริหารและปฏิบัติงานไมบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว ไดรับการควบคุม 

 - กระบวนการทํางานตลอดสาย ดําเนินไปตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว (Do) และไดรับการติดตามประเมินผล (Check) ปรับปรุงพัฒนาให
เหมาะสมกับสถานการณในหวงเวลานั้น ๆ (Act) 
งานจัดการความรู  

 - มีองคความรูสําคัญและจําเปนตอการบริหารและปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และวิสัยทัศนในแผนพัฒนา ท่ีพรอมใชงาน 

งานพัฒนาบุคลากร (บุคลากรสํานักงาน / พระสอนศีลธรรม)  

 - บุคลากรสวนงานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะท่ีสูงในการปฏิบัติงาน 

 - พระสอนศีลธรรมไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเชี่ยวชาญ 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 - ผูบริหารมีขอมูลประกอบการบริหาร ตัดสินใจ (ถูกตอง เปนจริง ครบถวน รวดเร็ว) 



บทสรุปผูบริหาร แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม มจร 
 

 - บุคลากรมีขอมูลประกอบการปฏิบัติงาน (สั้น กระชับ งาย ปฏิบัติไดทันที)  

 - ผูมีสวนเก่ียวของหรือผูสนใจท่ัวไป เขาถึง และสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก ครบถวน รวดเร็ว  

ระบบกลไกการประกันคุณภาพ ประจําป  

 - แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะจากผลการประเมิน



บทสรุปผูบริหาร แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม มจร 
 

รายละเอียดเปาหมายแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒  

งบประมาณ  

ตัวชี้วัด : คาเปาหมาย :

1. มีพระสอนศีลธรรมสอนพระพุทธศาสนาแกนักเรียนในสถานศึกษา 18,000 รูป

2. พระสอนศีลธรรมมีสมรรถนะสูงผานการประเมินระดับเชี่ยวชาญ 80 รูป

3. ความสําเร็จในการเบิก จายนิตยภัตพระสอนศีลธรรม 100% (407,511,000 บาท)

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคตามเกณฑสถานศึกษา 77 คน

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาตามระบบกลไกวิถีพุทธ 100 โรงเรียน

6. กระบวนการทํางานไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 100%

7. บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น 100%

หนวยงานรับผิดชอบรวม : วิทยาเขต, วิทยาลัย, หองเรียน และหนวยวิทยบริการ

หนวยงานรับผิดชอบรอง : ที่เปนศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานพระสอนศีลธรรม

รอยละของกระบวนการทํางานที่ไดรับการปรับปรุง 80%

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 80%

จํานวนนักเรียนที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรม 100%

จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมินอัตลักษณวิถีพุทธ 80% (80 โรงเรียน)

รอยละความสําเร็จ 95% (387,135,450 บาท)

เปาหมาย : คาความสําเร็จ :

จํานวนพระสอนศีลธรรม 100%

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ 500,509,240       บาท

วิสัยทัศนสวนงาน : เปนพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในโรงเรียน วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

แผนงานพื้นฐาน : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา

แผนงาน และแผนงบประมาณรายจาย

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําป 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จํานวนพระสอนศีลธรรม 95% (76 รูป)
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นอกงบ

(เงินสะสม)

เงินอุดหนุน

กรมการศาสนา

54,800,000     3,200,000   

23,777,794    

23,777,794    -             

-                  -             

-                  -             

-                  -             

-                  -             

31,022,206     3,200,000   

2,938,426       -             

-                  -             

-                  -             

-                  -             

400,000          -             

6,983,780       -                4.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น Active Learning 8,016,220             15,000,000           

   4.4 โครงการจัดการความรู และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร -                        400,000                

   4.3 ประชุมเจาหนาที่ ผูประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และประชุมพิเศษอื่น ๆ 1,040,000             1,040,000             

   4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

(คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการอํานวยการ)

1,000,000             1,000,000             

   4.1 จัดประชุมปฐมนิเทศ และรับสมัครพระสอนศีลธรรมประจําป ทุกศูนย (จํานวน 18,000 รูป คูณหัวละ 220 บาท) 3,960,000             3,960,000             

งบบริหาร สวนกลาง 232,660                3,171,086             

4. คาดําเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงการฯ 19,448,880           53,671,086           

3. คาใชสอย สาธารณูปโภค และวัสดุ  (จํานวนพระสอนศีลธรรม x หัวละ 200) 3,600,000             3,600,000             

   2.2 จนท.ประจําศูนยฯ สวนภูมิภาค 5,400,000             5,400,000             

   2.1 จนท.สนง.พระสอนศีลธรรม สวนกลาง 6,549,360             6,549,360             

2. เงินเดือน จนท.โครงการฯ (จํานวน 53 รูป/คน ในสํานักงานพระสอนศีลธรรม และศูนยอํานวยการฯ สวนภูมิภาค) 11,949,360           11,949,360           

   1.2 คาตอบแทนพิเศษพื้นที่สูง (35 รูป) และพื้นที่เสี่ยงภัย (151 รูป) (รวม 186 รูป ๆ ละ 10 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท) 2,511,000             2,511,000             

   1.1 คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม (จํานวน 18,000 รูป ๆ 10 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท {ยกเวนเดือนเมษายนและตุลาคม  405,000,000         428,777,794        

500,509,240         

1. คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม (จํานวน 18,000 รูป) 407,511,000         431,288,794         

รวม

เปนเงินทั้งสิ้น
แผนงบประมาณรายจาย 2562

ในงบ

(เงินอุดหนุนจากรัฐ)

งบประมาณทั้งสิ้น (งปม. 61 / เงินสะสม / งปม.นอก) 442,509,240         
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-                  -             

-                  -             

-                  -             

-                  -             

300,000          -             

-                  -             

15,000,000     -             

-                  3,200,000   

5,000,000       

400,000             4.16 โครงการวิจัย -                        400,000                

   4.15 โครงการประชารัฐรวมใจพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับสูคุณธรรมแหงชาติ -                        5,000,000             

   4.14 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ ๓ -                        3,200,000             

   4.13 โครงการมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ -                        15,000,000           

   4.12 โครงการศึกษาผลกระทบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เกิดประโยชน สรางคุณคาแกสังคมและชุมชน 300,000                300,000                

   4.11 โครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ รุนที่ ๓ และติดตามประเมินผลโครงงานคุณธรรมฯ รุนที่ ๒ 700,000                1,000,000             

   4.10 อุดหนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา 1,200,000             1,200,000             

   4.9 โครงการผลิตสื่อโทรทัศน "รายการอาสาตามหาคนด"ี 1,000,000             1,000,000             

   4.8 โครงการประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรม รวมกับพระนักเทศนและพระนักเผยแผ 1,000,000             1,000,000             

   4.7 โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม 1,000,000             1,000,000             
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 กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 

 ๑. สื่อสาร สรางความเขาใจทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

 ๒. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังผูรับผิดชอบหลัก 

ผูรับผิดชอบรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 ๓. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายตามวัตถุประสงค 

 ๔. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

 ๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยาง เปนรูปธรรม โดย

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว และการประเมินผล เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

 ๖. รวมรวบ บันทึก จัดเก็บ ผลการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พรอมท้ัง

รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว   

  

 การกํากับติดตาม โดยคณะทํางานกํากับติดตามประเมินผล กลุมงานแผนงานและประเมินผล 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม กํากับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

และนําเสนอตอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข จุดท่ีควรพัฒนา และสงเสริม

สนับสนุนจุดแข็ง   

 การประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จะดําเนินการโดย

ใชกระบวนการตามกลไกในองคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ ตัวบงชี้ท่ี 

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 

 

 ปจจัยความสําเร็จ 

 ๑. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน บริหารจัดการโดย

เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. สํานักงานพระสอนศีลธรรม ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทุกแหง 

ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ และทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 ๓. หนวยงานเครือขาย หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 



แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑ 

สวนท่ี  ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมา 

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความสําคัญตอการผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
“พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” เนนกลุมโรงเรียน
ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการเปนเปาหมาย อีกสวนหนึ่ง 
เปนความคาดหวังของสังคมในระดับสูง ท้ังภาคคณะสงฆ คือ การชวยสงเสริมงานดานการเผยแผ และ
การศึกษาสงเคราะห บอก เปดเผย แสดงหลักธรรม คําสอนทางพระพุทธศาสนาสูเด็ก และเยาวชนของชาติ ให
เปนคนมีความรูดีในพระธรรม นอมนําไปประพฤติ ปฏิบัติใหเกิดผลดีตอตัวเอง สังคม ประเทศชาติ และเปน
ความคาดหวังของภาครัฐในการชวยสั่งสอน อบรมปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กในชาติเปนคน
ดี มีศีล มีธรรม รูหนาท่ี เปนพลเมืองท่ีดี นําพาประเทศชาติไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
 ในการขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางเอาไว 
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน ๒ ชุด เพ่ือกํากับ ควบคุม ดูแลการดําเนินโครงการฯ คือ  
  ๑) คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีอธิการบดีเปนประธาน 
  ๒) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีรองอธิการบดีฝายบริหาร 
เปนประธาน  
 ในการบริหารโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยไดแบงภาระงาน
พรอมท้ังงบประมาณใหกับหนวยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขต วิทยาลัย หองเรียน หนวยวิทย
บริการ รับไปดําเนินการโครงการฯ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน และใหแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนอีก ๑ ชุด 
เรียกวา “คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําวิทยาเขต วิทยาลัย หองเรียน 
หรือหนวยวิทยบริการ” เพ่ือกํากับ ดูแลการบริหารโครงการฯ ในพ้ืนท่ี 
 สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี ในฐานะเปนเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีพันธกิจสําคัญ ๔ ประการ คือ  
  ๑) สรรหาคัดเลือกพระสงฆท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดกําหนดไว และมีความตองการเปนพระสอนศีลธรรมใหเขาสูกระบวนการ 
ระบบกลไกการสรรหาคัดเลือกท่ีมีเกณฑมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน  
  ๒) พัฒนาสรรถนะพระสอนศีลธรรม ใหมีขีดความสามารถท่ีสูง เปนผูมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และจัดการฝกอบรม ขัดเกลาพฤติกรรมเชิงพุทธ สรางเสริมให
นักเรียนเปนคนดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  ๓) ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม เพ่ือทบทวนสรางความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีการเปนพระสอนศีลธรรม คนหารวบรวมผลผลิตผลลัพธท่ีสรางประโยชนและคุณคาให
เกิดข้ึนแกสังคม  ถอดเอาองคความรูท่ีเปนเทคนิค วิธีการสอนพระพุทธศาสนาจัดเก็บเปนแนววิธีปฏิบัติดาน
การสอนศีลธรรมตนแบบ  
  ๔) บริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
  และภาระกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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๒ 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดีตามภาระกิจท่ีไดรับมอบหมาย สํานักงานพระสอนศีลธรรม ได
ตระหนักถึงประสิทธิภาพ ความคุมทุนอยางสูงสุดตองบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมา และใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูรับบริการในการสงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมแกนักเรียนในสถานศึกษา 
ฉะนั้น เพ่ือกําหนดทิศทางการทํางานใหมีเปาหมายท่ีชัดเจน และแกไขปญหาท่ีเกิดมีข้ึน หรือปองกันปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต อีกท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ ตามแผนแมบท
สํานักงานพระสอนศีลธรรม สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ ทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
 

๑.๓ เปาหมาย  
 สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ ท่ีกําหนดเปาหมายชัดเจน เชื่อมโยง
กับแผนบริหารงบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง โดยมุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ดังนี้  
 ๑) มีพระสอนศีลธรรม จํานวน ๑๘,๐๐๐ รูป 

๒) ความสําเร็จในการเบิก จายนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ๙๕ % 

๓) พระสอนศีลธรรมมีสมรรถนะสูงผานการประเมินระดับเชีย่วชาญ ๗๖ รูป 

๔) นักเรียนไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ๗๗ คน  

๕) สถานศึกษามีระบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา ๘๐ โรง 

๖) รอยละ ๘๐ ของกระบวนการภายใน ไดรบัการปรับปรุง 

 ๗) รอยละ ๘๐ ของบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ   
 

๑.๔ ข้ันตอนทําแผนของสวนงาน 
 ๑. ประมวลผล สรุป วิเคราะหผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมา 

 ๒. จัดทําคําของบประมาณรายจายประจาํป 
 ๓. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน 

 ๔. สํารวจ ประเมินสภาพแวดลอม  
 ๕. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีได จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

 ๖. นําเสนอ (ราง) แผนฯ ตอท่ีประชุมประจําสวนงานเพ่ือรวมพิจารณาใหความเห็น 
 ๗. สงแผนฯ ใหกับกองแผนงานเพ่ือรวบรวมจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในภาพรวมมหาวิทยาลัย  
 ๘. นําแผนไปสูการปฏิบัติ กํากับติดตามผล  
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๓ 

 
สวนท่ี ๒ 

การประเมินสภาพแวดลอม 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีขอมูลนโยบาย เอกสารท่ี
เชื่อมโยงเก่ียวของและนํามาทบทวนการจัดทําแผน ดังนี้ 
 ๒.๑ สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินงาน  
  ๒.๑.๑ นโยบายภาครัฐ  
  ๒.๑.๒ นโยบายคณะสงฆ (การจัดทําฐานขอมูลพระภิกษุ สามเณร / MOU ศธ. กับ แมกอง
ธรรม)   
  ๒.๑.๓ นโยบายมหาวิทยาลัย   
  ๒.๑.๔ นโยบายอธิการบดี  
  ๒.๑.๕ นโยบายหนวยงานภาคีเครือขาย (สพฐ. ขอความรวมมือใหดูแลพระ)  
  ๒.๑.๖ เปาหมายของหนวยงาน 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพสวนงาน ปการศึกษา ๒๕๖๒   
 ๒.๓ การประเมินความเสี่ยง 
 ๒.๔ โครงสรางการบริหาร  
 ๒.๕ สายโซคุณคาสํานักงานพระสอนศีลธรรม 
 

๒.๑ สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินงาน  
 ๒.๑.๑ นโยบายภาครัฐ 

รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีแนวนโยบายหลักในการขับเคลื่อนประเทศไปสูความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยื่น ดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ และขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย เนนใหคนในชาติ
มีความรูควบคูคุณธรรม มีความอดทน อดกล้ัน อดออม ดํารงไวซ่ึงความซ่ือสัตยสุจริต ใหความสําคัญใน
เรื่องการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกคนในชาติ เพ่ือใหเกิดเปนสังคมท่ีเข็มแข็งอยางมีคุณภาพ และ
คุณธรรมควบคูกันโดยสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน0

๑ โดยยึดหลัก
คานิยม ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

 
๑พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรตีอสภานิติบัญญัตแิหงชาติ เมื่อวัน

ศุกรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
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๔ 

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะ
ขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

ซ่ึงการปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดความสําเร็จนั้น ภาครัฐไดสงเสริมใหศาสนามีบทบาทเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนาคุณธรรมแก ผูปกครอง ครู อาจารยใหเปนตนแบบ เปนแบบอยางท่ีดี การผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ ให
มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบตอสังคมและมีการผลิตสื่อทางดานคุณธรรมออกเผยแพรอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย อีกท้ังมีการศึกษาวิจัยประชุมสัมนา เพ่ือหาแนวทางและนวัตกรรมใหม ๆ 
วิธีดําเนินการท่ีเหมาะสม ทันสมัยมาใชในการสงเสริมคุณธรรม 

การวางรากฐานดานคุณธรรมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหคนในสังคมมีคุณธรรม รูผิด รูชอบ 
อันจะนําไปสูสังคมท่ีมีคุณธรรมอยางยั่งยืน ประเทศชาติมีความม่ันคงสถาพรประชาชนอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีความรักความสามัคคีตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 

๒.๑.๒ นโยบายคณะสงฆ  
 กิจการคณะสงฆมีอยูดวยกัน ๖ ดาน ไดแก ๑) ดานการศึกษา ๒) ดานการปกครอง ๓) ดานการ
เผยแผ ๔) ดานสาธารณูปการ ๕) ดานการศึกษาสงเคราะห ๖) ดานสาธารณสงเคราะห  
 งานของสํานักงานพระสอนศีลธรรมท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมสนับสนุนถวายความสะดวกใหกับพระ
สอนศีลธรรม เพ่ือเขาไปปฏิบัติหนาท่ีจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. และหลักสูตรธรรมศึกษา ของแมกองธรรมสนามหลวง 
ซ่ึงสอดคลองกับงานคณะสงฆดานการเผยแผพระพุทธศาสนา และการศึกษาสงเคราะห เปนไปตามระเบียบ
ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 
หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น เลขานุการเจาคณะจังหวัด เลขานุการเจาคณะอําเภอ พระธรรมทูต พระ
นักเทศน พระวิปสสนาจารย พระจริยานิเทศก พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปรยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครู
สอนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา1

๒ 
 การเผยแผพระพุทธศาสนา การเผยแผพุทธศาสนา เปนหนาท่ีหรือบทบาทท่ีพระสงฆหรือพระ
สังฆาธิการจักตองกระทํา โดยการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอน ประชาชน ให เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา และตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย 
(ชวง วรปฺโญ) กําหนดหนาท่ีหรือบทบาทท่ีวัดตาง ๆ เจาคณะตําบล คณะสงฆอําเภอ และคณะสงฆจังหวัด 
เก่ียวกับการเผยแผ ไวดังนี้ 
 ๑. หาอุบายวิธีใหไดยินไดฟงโอวาท คําสั่งสอนหรือขอแนะนําท่ีเปนประโยชน 
 ๒. แนะนํา สั่งสอน อบรม ประชาชนใหเขาใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 

 
๒ ระเบียบระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐   
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๕ 

 ๓. เทศนาสั่งสอนประชาชนใหตั้งอยูในศีลธรรมและใหไดยินไดฟงเก่ียวกับพระศาสนาโดยถูกตอง2

๓

 การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือหรือการ
ชวยเหลือเก้ือกูล หรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู
กําลังศึกษาเลาเรียนคณะสงฆไดกําหนดการศึกษาสงเคราะหเปนกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ การศึกษา
สงเคราะหนั้นวาโดยลักษณะ ควรแยกเปน ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาท่ีพระสงฆดําเนินการเพ่ือการสงเคราะหประชาชน 
หรือพระภิกษุสามเณร  
 ๒. การสงเคราะหเก้ือกูลแกการศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผูกําลังศึกษา 
  

 ๒.๑.๓ นโยบาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มุงพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองคความรู
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน มีพันธกิจท่ีสํานักงานพระสอน
ศีลธรรมตองดําเนินการสงมอบผลผลิตใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 
๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือดําเนินการ
สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม ใหบริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการ
บริการหรือบริหารเพ่ือพัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ใหบริการ
วิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและสังคม สงเสริมการเรียนรู  ความรวมมืออันดีระหวาง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ  
 ๒.๑.๔ นโยบายอธิการบดี 
 
 
 
 
 
  

 ๒.๑.๕ นโยบายหนวยงานภาคีเครือขาย 
 ก. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) 
 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในกํากับของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) 
ดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือสนองงานของรัฐบาลและคณะสงฆ เชนเดียวกับ
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มีพระสอนศีลธรรมในกํากับรับผิดชอบ จํานวน ๖,๔๐๐ รูป โดยไดกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานโครงการฯ 
ไว ดังนี้  
 ๑. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนใหเกิดความ
สัมฤทธิ์ผลในการสรางสังคมไทยสูความเปนสังคมวิถีพุทธ 
 ๒. มีผลงานวิจัยเพ่ือแสวงหาองคความรูในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มีระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับใชเปนขอมูลอางอิงในการบริหารจัดการ 

 
๓ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺุโญ), คูมือพระสงัฆาธิการวาดวยเรื่อง การคณะสงฆ และการพระ

ศาสนาในทวี พลรัตน (บรรณาธิการ), (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๑๔ -๑๕๕. 
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๖ 

 ๔. พระสอนศีลธรรมบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทุก
ระดับท่ัวประเทศ และสงเสริมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ 
 ๕. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  

 ข. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 เปนองคกรภาครัฐ องคกรหลักในการสนองงานกิจการคณะสงฆ ขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให
เขมแข็ง มีความม่ันคง ยั่งยืน และสังคมมีความสุขดวยหลักพุทธธรรม โดยมีพันธกิจ คือ  
 ๑.เสริมสรางใหสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน 
 ๒.สนับสนุนนสงเสริมและจัดการการศึกษาคณะสงฆและการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาให
มีความรูคูคุณธรรม 
 ๓.จัดการศึกษาสงฆเพ่ือผลิต และพัฒนาศาสนทายาทท่ีเปยมปญญาพุทธธรรมเผยแผทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม และรวมสรางสังคมพุทธธรรมท่ีมีความเข็มแข็ง 
 ๔.ดําเนินการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
 ๕.พัฒนาดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติใหเปนประโยชนตอพระพุทธศาสนาและสังคม 
  

 ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การสรางและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของ
ประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  
 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายมุงสรางพลเมืองดี ท่ีตื่นตัว และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได (เกง ดี มี
คุณภาพ คือ เกงดวยหลักวิชามีความรูตามเนื้อหาท่ีศึกษาเลาเรียน ประกอบสัมมาอาชีพ มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต 
มีจิตอาสา และอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข) และทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม 3

๔ 
รวมท้ังปญหาการคอรรัปชั่น การดําเนินงานสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา สรางคน สรางสังคม 
และสรางชาติใหตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
  

 ฆ. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
 สํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยประสานนโยบายและแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดย
มีบทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็ง และสนับสนุนชุมชน องคกรภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนใน
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จึงไดรวมมือเปนภาคีเครือขายกับ
สํานักงานพระสอนศีลธรรมใหการสนับสนุนขอมูล ขาวสาร และวิชาการตลอดถึงพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือปฏิบัติงานรวมกับพระสอนศีลธรรมในการเสริมสรางภูมิคุมกันให
นักเรียนตระหนักรูในโทษภัยของยาเสพติด ใชชีวิตใหหางไกลจากยาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
  

 ง. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

 
๓ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
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๗ 

 สํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีหลักในการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตโดย
การเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลเขามามีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนใหมีการ

สรางเสริมคานิยมสุจริตและตอตานการทุจริตอยางกวางขวาง สรางเสริม (ปลุก-ปลูก) จิตสํานึกใหทุกภาคสวน

ของสังคมมีคานิยมสุจริตเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน ความมีระเบียบวินัย ใชการศึกษาและศาสนา

เปนเครื่องมือในการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริต ใหแกเด็ก/เยาวชน ตลอดจนนอม

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตของประชาชน4

๕ 

 จ. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 กรมการศาสนา มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐดานศาสนา โดยการทํานุบํารุงสงเสริมและ
ใหการอุปถัมภคุมครองกิจการดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง ตลอดจนสงเสริม
พัฒนาความรูคูคุณธรรม สงเสริมความเขาใจอันดี และสรางความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา 
รวมท้ังดําเนินการเพ่ือใหคนไทยนําหลักธรรมของศาสนามาปรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเปนคนดีมี
คุณธรรม  
 กรมการศาสนา ไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานศาสนา ตามประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมสืบสานปลูกฝงจิตวิญญาณใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย5๖ กรมการศาสนา เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการกระตุนสงเสริมใหองคกรเครือขาย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูวิถีปฏิบัต ิโดยใหประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักใน
ความเปนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซ่ึงกรมการศาสนามุงสงเสริมสืบสาน ปลูกฝงจิตวิญญาณใหเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 
  

 ๒.๑.๖ เปาหมายประจําป ของสวนงาน 
 ในชวงปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือใหการดําเนินงานมีทิศทางท่ีชัดเจน สํานักงานพระสอนศีลธรรม
จึงไดกําหนดเปาหมายท่ีตองการบรรลุไว ดังนี้  

๑.มีพระสอนศีลธรรม จํานวน ๑๘,๐๐๐ รูป 

๒.ความสําเร็จในการเบิก จายนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ๙๕ % 

๓.พระสอนศีลธรรมมีสมรรถนะสูงผานการประเมินระดับเชีย่วชาญ ๗๖ รูป 

๔.นักเรียนไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ๗๗ คน  

๕.สถานศึกษามีระบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา ๘๐ โรง 

๖.รอยละ ๘๐ ของกระบวนการภายใน ไดรบัการปรับปรุง 

    ๗.รอยละ ๘๐ ของบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

 
 

 
๕ https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1650&filename=index วันท่ี ๑๐ ต.ค.๒๕๕๙  
3 แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) กรมการศาสนา 

https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1650&filename=index
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๘ 

๒.๒ การประเมินความเส่ียง 
เพ่ือใหแนใจวา เปาหมายท่ีกําหนดไว สวนงานจะสามารถดําเนินการใหบรรลุได จึงมีความจําเปนท่ี

จะตองประเมินความเสี่ยง เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางถูกตอง ทันตอเหตุการณ ซ่ึงในรอบ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ความเสี่ยงท่ีสํานักงานพระสอนศีลธรรม คาดการณวาตองเผชิญ ดังนี้ 

๑) นโยบายรัฐบาล (Policy) มีแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการ สวนท่ีสนับสนุนพันธกิจ
ของสวนงานก็มีมาก แตบางอยางก็อาจเปนภัยคุกคามหรือความเสี่ยงตอการบริหาร ปฏิบัติงาน เชน การ
กําหนดแนวทางในจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม ซ่ึงสวนงานตองมีมาตรการรองรับเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
สงมอบผลผลิตไดตรงตามเปาหมายของนโยบายภาครัฐ และสามารถปฏิบัติตามระบบกลไกท่ีรัฐบาลกําหนดไว   

๒) สภาพแวดลอมภายในสวนงานและองคกร (Context) ในสวนงาน สภาพบรรยากาศการทํางานยัง

หางไกลความเปนองคกรแหงการเรียนรู อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมกันคิด รวมกันแสดง

ความเห็น รวมกันทํา แตยังขาดกระบวนการสําคัญในการบันทึกจัดเก็บองคความรูสําคัญท่ีเกิดข้ึนสงผลใหการ

บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากรกาวหนาอยางชา ๆ ในระดับองคกร ดวยโครงสรางการบริหารและการ

ปฏิบัติงานท่ีกวางมีภาระงานประจํา พรอมท้ังงบประมาณกระจายอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 

หองเรียน หนวยวิทยบริการ ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๗๗ จังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงในการปฏิบัติแตละแหงจะมีแนววิธีท่ี

เปนแบบเฉพาะ จึงทําใหขาดความเปนเอกภาพสงผลใหการควบคุม และการติดตามประเมินผลทําไดยาก 

๓) ดานพระสอนศีลธรรม ดวยจํานวนพระสงฆท่ีมีแนวโนมลดจํานวนลง และแรงจูงใจในการเขาเปน

พระสอนศีลธรรมนั้น ก็มีนอยมากดวยคาตอบแทนท่ีนอยนิด และระบบกลไกตาง ๆ ของทางราชการ ท่ี

พระสงฆตองปฏิบัติตามคอนขางมีความยุงยาก อาจทําใหพระสงฆลด หรือหมดความตองการเปนพระสอน

ศีลธรรมในกํากับของมหาวิทยาลัย อีกปจจัยหนึ่ง แมวาสวนงานจะมีฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมท่ีสามารถ

คํานวนคาดการณ วางแผนการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมได แตยังขาดหลักสูตรเฉพาะสําหรับการ

พัฒนาในระยะตน และมาตรการเพ่ิมแรงจูงใจใหพระสอนศีลธรรมอยากตองการพัฒนาตนเองในระดับ หรือ

ระยะตอ ๆ ไป 

๔) ดานงบประมาณ และการเงิน (Money) สถานะของงบประมาณเปนประเภทเงินอุดหนุน ซ่ึงมี

สภาพไมม่ันคง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารงบประมาณภายในยังขาด

ระบบกลไกในการบริหารและการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เปนอุปสรรคตอระบบการเงินและบัญชีในข้ันตอน

ของการปฏิบัติการ ทําใหการจัดทํางบการเงินลาชา ผูบริหารขาดสารสนเทศดานการเงินประกอบการบริหาร

และตัดสินใจ ทําใหประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณลดลง 

๕) ดานการปฏิบัติงาน (Operation) มุงหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน องคความรูท่ีจําเปนและ
สําคัญตอการบรรลุเปาหมายของสวนงาน ดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) กระบวนการทํางานประจําของสวนงานหลาย ๆ ข้ันตอน ยัง
ขาดความชัดเจน กอใหเกิดความขัดของในข้ันตอนของการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันดวยความเขาใจในขอบเขต
ภาระงานของกันและกันของผูรับผิดชอบหลัก และผูเก่ียวของ และการปฏิบัติงานในทุก ๆ กิจกรรม ทุก
ข้ันตอนควรดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกคนมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ดวย
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๙ 

กระบวนการวงจรคุณภาพ วางแผน ดําเนินการ ติดตาม ปรับปรุงแกไข ซ่ึงตองอาศัยกระบวนทางการจัดการ
ความรู (KM) และความสามารถทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เขามาชวยสนับสนุน  

๖) ดานบุคลากร (Man) การบริหารกําลังคน คนเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกท่ีจะขับเคลื่อนงานทุก
ชนิดใหสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมาย ในเชิงบริหารจะทําอยางไร ใหบุคลากรทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอสวนงาน 
และองคกรมีความตองการผลิตผลงานออกมาใหไดตามท่ีสวนงานและองคกรตองการ มีความรู และทักษะท่ี
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพียบพรอมดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากเรื่องคุณสมบัติ
ของบุคลากรท่ีตองพัฒนาแลว ยังมีปจจัยเสี่ยงท่ีสวนงานตองเผชิญ และบริหารจัดการยาก คือ การสูญเสีย
บุคลากรสําคัญ ๆ เนื่องจากการลาสิกขาของพระภิกษุ การยายสวนงานของบุคลากร เพราะทานเหลานั้นไมได
ไปแตเพียงตัว แตยังนําเอาองคความรูท่ีจําเปนและสําคัญติดตามไปดวย  
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๑๐ 

๒.๓ โครงสรางการบริหาร  
๑) โครงสรางองคกร สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสรางการบริหารงาน สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

กลุมงานแผนงานและประเมินผล กลุมงานบริหาร กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

มหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม 

บุคลากร กลุมงานบริหาร 

 

บุคลากร กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

บุคลากร กลุมงานแผนงานและประเมินผล 

สํานักงานอธิการบดี 

ศูนยอํานวยการโครงการฯ สวนภมูิภาค 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูบริหารและบุคลากร ประจําศูนยอํานวยการโครงการฯ สวนภูมภิาค 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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๑๑ 

๒.๔ สายโซคุณคา สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

กระบวนการบริหารจดัการภายใน ท้ังกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน เปนปจจัยสําคัญท่ี
ชวยสงเสริมสวนงานบรรลุวิสัยทัศน หรือเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังมีสวนผลักดันใหองคกร หรือมหาวิทยาลัย
ไดรับมอบผลผลิตท่ีมีคุณคาจากหนวยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) งานแผน (แผนงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ /งานบริหารความเส่ียง)  
 - มีแผนปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไวใหชัดเจน เชื่อมโยงกับ
แผนงบประมาณ และแผนบริหารความเสี่ยง  
 - ปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจเปนภาวะคุกคาม (risk) ใหการบริหารและปฏิบัติงานไมบรรลุวิสัยทัศนหรือ
เปาหมายท่ีกําหนดไว ไดรับการควบคุม 
 - กระบวนการทํางานตลอดสาย ดําเนินไปตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว (Do) 
และไดรับการติดตามประเมินผล (Check) ปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณในหวงเวลานั้น ๆ (Act) 
๒) งานจัดการความรู  
 - มีองคความรูสําคัญและจําเปนตอการบริหารและปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ และวิสัยทัศนในแผนพัฒนา ท่ีพรอมใชงาน 
๓) งานพัฒนาบุคลากร (บุคลากรสํานักงาน / พระสอนศีลธรรม)  
 - บุคลากรสวนงานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะท่ีสูงในการปฏิบัติงาน 
 - พระสอนศีลธรรมไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเชี่ยวชาญ  
๔) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 - ผูบริหารมีขอมูลประกอบการบริหาร ตัดสินใจ (ถูกตอง เปนจริง ครบถวน รวดเร็ว) 
 - บุคลากรมีขอมูลประกอบการปฏิบัติงาน (สั้น กระชับ งาย ปฏิบัติไดทันที)  
 - ผูมีสวนเก่ียวของหรือผูสนใจท่ัวไป เขาถึง และสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก ครบถวน รวดเร็ว  
๕) ระบบกลไกการประกันคุณภาพ ประจําป  
 - แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

 
 

ระบบสรรหา 

พระสอนศีลธรรม 

พัฒนาสมรรถนะ 

พระสอนศีลธรรม 

ติดตามผลการสอน 

ของพระสอนศีลธรรม 

การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมภายใน (IC) 

 ระบบสารสนเทศ (IT) / เสริมสรางพัฒนาเครือขาย (Network) 

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร (HR) / การจัดการความรู (KM) 

 แผนงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ / การบริหารความเส่ียง (RM) 

 วิสัยทัศนของสวนงาน 
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๑๒ 

บทสรุป 
กรอบแนวคิดความเช่ือมโยงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายมหาวิทยาลัย   

(แผนพัฒนาระยะท่ี ๑๒, บริการวิชาการ) 

แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

นโยบายหนวยงานภาคีเครือขาย  

(มมร./สพฐ./กรมการศาสนา/ ป.ป.ส./ ป.ป.ช.) 

นโยบายอธิการบดี 

 (ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ) 

ประเมินความเสี่ยง (RM) 

วิเคราะห / สังเคราะห 

ปจจัยสภาพแวดลอมท้ังภายใน/ภายนอก  

โดยคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ปจจัย/กระบวนการภายในท่ีสําคัญ 

จัดการความรู (KM) 

พัฒนาบุคลากร (HR) 

ระบบสารสนเทศ (IT) 

 

 

  

การมีสวนรวมในทุกภาคสวน เปาหมายประจาํป ๖๒ สวนงาน 

สํารวจผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

นโยบายภาครัฐ  

(การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน) 

นโยบายคณะสงฆ, สนง.พุทธศาสนาแหงชาต ิ 

(เผยแผศาสนา/ศึกษาสงเคราะห) 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑๓ 

สวนท่ี ๓ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓.๑ ท่ีมาของงบประมาณ แผนงานและประมาณการใชจายงบประมาณ 

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน คราวประชุมครั้งท่ี 

๒ / ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สํานักงานพระสอนศีลธรรม จึงรวมกับกองแผนงาน จัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ สําหรับดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเปนไปตาม

พันธกิจ และยุทธศาสตร เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ปรากฏรายละเอียดดังตาราง 

๓.๑.๑ ท่ีมาของงบประมาณ 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ 442,50๙,๒๔0 

๒ เงินงบประมาณสะสมโครงการ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ ๕๔,๘๐๐,๐๐0 

๓ เงินอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน (งปม. นอก) 3,200,000 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๕๐๐,๕๐๙,๒๔๐ 
 

๓.๑.๒ แผนงบประมาณรายจาย 

นอกงบ

(เงินสะสม)

เงินอุดหนุน

กรมการศาสนา

54,800,000   3,200,000   

23,777,794  

23,777,794  -             

-                -             

-                -             

-                -             

-                -             

31,022,206   3,200,000   

2,938,426     -             

-                -             

-                -             

-                -             

400,000        -             

6,983,780     -             

-                -             

-                -             

-                -             

-                -             

300,000        -             

-                -             

15,000,000   -             

-                3,200,000   

5,000,000     

400,000           4.16 โครงการวิจัย -                  400,000          

   4.15 โครงการประชารัฐรวมใจพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับสูคุณธรรมแหงชาติ -                  5,000,000        

   4.14 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ ๓ -                  3,200,000        

   4.13 โครงการมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ -                  15,000,000      

   4.12 โครงการศึกษาผลกระทบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เกิดประโยชน สรางคุณคาแกสังคมและชุมชน 300,000          300,000          

   4.11 โครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ รุนที่ ๓ และติดตามประเมินผลโครงงานคุณธรรมฯ รุนที่ ๒ 700,000          1,000,000        

   4.10 อุดหนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา 1,200,000       1,200,000        

   4.9 โครงการผลิตสื่อโทรทัศน "รายการอาสาตามหาคนด"ี 1,000,000       1,000,000        

   4.8 โครงการประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรม รวมกับพระนักเทศนและพระนักเผยแผ 1,000,000       1,000,000        

   4.7 โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม 1,000,000       1,000,000        

   4.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น Active Learning 8,016,220       15,000,000      

   4.4 โครงการจัดการความรู และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร -                  400,000          

   4.3 ประชุมเจาหนาที่ ผูประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และประชุมพิเศษอื่น ๆ 1,040,000       1,040,000        

   4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

(คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการอํานวยการ)

1,000,000       1,000,000        

   4.1 จัดประชุมปฐมนิเทศ และรับสมัครพระสอนศีลธรรมประจําป ทุกศูนย (จํานวน 18,000 รูป คูณหัวละ 220 บาท) 3,960,000       3,960,000        

งบบริหาร สวนกลาง 232,660          3,171,086       

4. คาดําเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงการฯ 19,448,880     53,671,086     

3. คาใชสอย สาธารณูปโภค และวัสดุ  (จํานวนพระสอนศีลธรรม x หัวละ 200) 3,600,000       3,600,000        

   2.2 จนท.ประจําศูนยฯ สวนภูมิภาค 5,400,000       5,400,000        

   2.1 จนท.สนง.พระสอนศีลธรรม สวนกลาง 6,549,360       6,549,360        

2. เงินเดือน จนท.โครงการฯ (จํานวน 53 รูป/คน ในสํานักงานพระสอนศีลธรรม และศูนยอํานวยการฯ สวนภูมิภาค) 11,949,360     11,949,360      

   1.2 คาตอบแทนพิเศษพื้นที่สูง (35 รูป) และพื้นที่เสี่ยงภัย (151 รูป) (รวม 186 รูป ๆ ละ 10 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท) 2,511,000       2,511,000        

   1.1 คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม (จํานวน 18,000 รูป ๆ 10 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท {ยกเวนเดือนเมษายนและตุลาคม  405,000,000   428,777,794   

500,509,240    

1. คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม (จํานวน 18,000 รูป) 407,511,000   431,288,794   

รวม

เปนเงินทั้งสิ้น
แผนงบประมาณรายจาย 2562

ในงบ

(เงินอุดหนุนจากรัฐ)

งบประมาณทั้งสิ้น (งปม. 61 / เงินสะสม / งปม.นอก) 442,509,240   

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑๔ 

๓.๑.๓ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๒0

๑ 

ปกติ พิเศษ

 ใชสอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

 จัด

โครงการ

ปฐมนิเทศ

 งบบริหาร

กลาง

1 สวนกลาง 4,177 93,982,500 6,549,360 835,400 918,940 73,488,880 175,775,080 

2 วิทยาเขตหนองคาย 944 21,240,000 360,000 188,800 207,680 21,996,480 

3 วิทยาเขตขอนแกน 1,497 33,682,500 360,000 299,400 329,340 34,671,240 

4 วิทยาเขตนครราชสีมา 598 13,455,000 180,000 119,600 131,560 13,886,160 

5 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 420 9,450,000 180,000 84,000 92,400 9,806,400 

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี 609 13,702,500 180,000 121,800 133,980 14,138,280 

7 วิทยาเขตพะเยา 239 5,377,500 180,000 47,800 52,580 5,657,880 

8 วิทยาเขตสุรินทร 428 9,630,000 180,000 85,600 94,160 9,989,760 

9 วิทยาเขตแพร 250 5,625,000 180,000 50,000 55,000 5,910,000 

10 วิทยาเขตเชียงใหม 550 12,375,000 472,500 180,000 110,000 121,000 13,258,500 

11 วิทยาเขตนครสวรรค 620 13,950,000 180,000 124,000 136,400 14,390,400 

12 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 770 17,325,000 180,000 154,000 169,400 17,828,400 

13 วิทยาลัยสงฆลําพูน 240 5,400,000 180,000 48,000 52,800 5,680,800 

14 วิทยาลัยสงฆเลย 417 9,382,500 180,000 83,400 91,740 9,737,640 

15 วิทยาลัยสงฆนครพนม 478 10,755,000 180,000 95,600 105,160 11,135,760 

16 วิทยาลัยสงฆปตตานี 151 3,397,500 2,038,500 180,000 30,200 33,220 5,679,420 

17 วิทยาลัยสงฆราชบุรี 694 15,615,000 180,000 138,800 152,680 16,086,480 

18 หองเรียนสุราษฎรธานี 228 5,130,000 180,000 45,600 50,160 5,405,760 

19 หนวยวิทยบริการ สงขลา 323 7,267,500 180,000 64,600 71,060 7,583,160 

20 วิทยาลัยสงฆนครนาน 271 6,097,500 180,000 54,200 59,620 6,391,320 

21 วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 250 5,625,000 180,000 50,000 55,000 5,910,000 

22 วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 275 6,187,500 180,000 55,000 60,500 6,483,000 

23 วิทยาลัยสงฆเชียงราย 385 8,662,500 180,000 77,000 84,700 9,004,200 

24 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 711 15,997,500 180,000 142,200 156,420 16,476,120 

25 วิทยาลัยสงฆพุทธปญญศรีทวารวดี 1,111 24,997,500 360,000 222,200 244,420 25,824,120 

26 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 482 10,845,000 180,000 96,400 106,040 11,227,440 

27 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 432 9,720,000 180,000 86,400 95,040 10,081,440 

28 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 450 10,125,000 180,000 90,000 99,000 10,494,000 

18,000 405,000,000 2,511,000 11,949,360 3,600,000 3,960,000 73,488,880 500,509,240 รวม

กรอบจัดสรรงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ 2562

คาตอบแทน
 

คาตอบแทน

เจาหนาที่

คาดําเนินงาน

ที่ สวนงาน จํานวน

กรอบจัดสรรงบประมาณ 2562

รวมงบประมาณ

 
 

๑กรอบจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕62 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน คราวประชุมคร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑๕ 

๓.๒ แผนปฏิบัติการ  

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “เปนพลังขับเคล่ือนศีลธรรมในโรงเรียน” ท่ีมุงสงเสริม การเสริมสรางพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนในสถานศึกษา ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

ของพระสอนศีลธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรธรรมศึกษา รวมท้ังหลักสูตรเสริมอ่ืน ๆ 

ของหนวยงานเครือขาย เชน หลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา (ป.ป.ช.), หลักสูตรการ

เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ป.ป.ส.)  

ดังนั้น ป ๒๕๖๒ นี้ เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานใหบรรลุวิสัยทัศนนั้นใหได จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการ

ประจําป ตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม ท้ัง ๔ ดาน คือ  

๑.สงเสริมภาคีเครือขาย   

๒.ขยายองคความรูใหพรอมใชงาน 

 ๓.พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 

 ๔.เสริมสรางการบริหารงานแบบมืออาชีพ 
 

แผนภาพแสดงแผนท่ียุทธศาสตรแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑๖ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัด : คาเปาหมาย :

1. มีพระสอนศีลธรรมสอนพระพุทธศาสนาแกนักเรียนในสถานศึกษา 18,000 รูป

2. พระสอนศีลธรรมมีสมรรถนะสูงผานการประเมินระดับเชี่ยวชาญ 80 รูป

3. ความสําเร็จในการเบิก จายนิตยภัตพระสอนศีลธรรม 100% (407,511,000 บาท)

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคตามเกณฑสถานศึกษา 77 คน

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาตามระบบกลไกวิถีพุทธ 100 โรงเรียน

6. กระบวนการทํางานไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 100%

7. บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น 100%

หนวยงานรับผิดชอบรวม : วิทยาเขต, วิทยาลัย, หองเรียน และหนวยวิทยบริการ

หนวยงานรับผิดชอบรอง : ที่เปนศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานพระสอนศีลธรรม

รอยละของกระบวนการทํางานที่ไดรับการปรับปรุง 80%

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 80%

จํานวนนักเรียนที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรม 100%

จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมินอัตลักษณวิถีพุทธ 80% (80 โรงเรียน)

รอยละความสําเร็จ 95% (387,135,450 บา

เปาหมาย : คาความสําเร็จ :

จํานวนพระสอนศีลธรรม 100%

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ 500,509,240       บาท

วิสัยทัศนสวนงาน : เปนพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในโรงเรียน วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

แผนงานพื้นฐาน : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา

แผนงาน และแผนงบประมาณรายจาย

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําป 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จํานวนพระสอนศีลธรรม 95% (76 รูป)

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑๗ 

นอกงบ

(เงินสะสม)

เงินอุดหนุน

กรมการศาสนา

54,800,000   3,200,000    

23,777,794  

23,777,794  -               

-                -               

-                -               

-                -               

-                -               

31,022,206   3,200,000    

3,038,426     -               

-                -               ภูวนัย
-                -               

พีระพล
   4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

(คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการอํานวยการ)

1,000,000            1,000,000          

   4.1 จัดประชุมปฐมนิเทศ และรับสมัครพระสอนศีลธรรมประจําป ทุกศูนย (จํานวน 18,000 รูป คูณหัวละ 220 บาท) 3,960,000            3,960,000          

งบบริหาร สวนกลาง 232,660               3,271,086         

4. คาดําเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงการฯ 19,448,880          53,671,086       

3. คาใชสอย สาธารณูปโภค และวัสดุ  (จํานวนพระสอนศีลธรรม x หัวละ 200) 3,600,000            3,600,000          

   2.2 จนท.ประจําศูนยฯ สวนภูมิภาค 5,400,000            5,400,000          

   2.1 จนท.สนง.พระสอนศีลธรรม สวนกลาง 6,549,360            6,549,360          

2. เงินเดือน จนท.โครงการฯ (จํานวน 53 รูป/คน ในสํานักงานพระสอนศีลธรรม และศูนยอํานวยการฯ สวนภูมิภาค) 11,949,360          11,949,360        

   1.2 คาตอบแทนพิเศษพื้นที่สูง (35 รูป) และพื้นที่เสี่ยงภัย (151 รูป) (รวม 186 รูป ๆ ละ 10 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท) 2,511,000            2,511,000          

   1.1 คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม (จํานวน 18,000 รูป ๆ 10 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท {ยกเวนเดือนเมษายนและตุลาคม } ) 405,000,000        428,777,794     

500,509,240      

1. คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม (จํานวน 18,000 รูป) 407,511,000        431,288,794     

รวม

เปนเงินทั้งสิ้น ผูรับผิดชอบโครงการ
แผนงบประมาณรายจาย 2562

ในงบ

(เงินอุดหนุนจากรัฐ)

งบประมาณทั้งสิ้น (งปม. 61 / เงินสะสม / งปม.นอก) 442,509,240        

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑๘ 

-                -               หลวงเมือง
300,000        -               พค.สุนทรกมล / นิรุต

6,983,780     -               พม.นพดล / นิรุต 

-                -               พม.ณรงคราช
-                -               พม.สาม
-                -               พม.สาม
-                -               พม.มนูญ

300,000        -               พม.นพดล
-                -               พม.สุรศักดิ์

15,000,000   -               นิรุต
-                3,200,000    พม.สุรศักดิ์

5,000,000     พม.ณรงคราช

400,000        พม.มนูญ/นพดล   4.16 โครงการวิจัย -                       400,000            

   4.15 โครงการประชารัฐรวมใจพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับสูคุณธรรมแหงชาติ -                       5,000,000          

   4.14 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ ๓ -                       3,200,000          

   4.13 โครงการมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ -                       15,000,000        

   4.12 โครงการศึกษาผลกระทบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เกิดประโยชน สรางคุณคาแกสังคมและชุมชน 300,000               300,000            

   4.11 โครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ รุนที่ ๓ และติดตามประเมินผลโครงงานคุณธรรมฯ รุนที่ ๒ 700,000               1,000,000          

   4.10 อุดหนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา 1,200,000            1,200,000          

   4.9 โครงการผลิตสื่อโทรทัศน "รายการอาสาตามหาคนด"ี 1,000,000            1,000,000          

   4.8 โครงการประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรม รวมกับพระนักเทศนและพระนักเผยแผ 1,000,000            1,000,000          

   4.7 โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม 1,000,000            1,000,000          

   4.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น Active Learning 8,016,220            15,000,000        

   4.4 โครงการจัดการความรู และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร -                       300,000            

   4.3 ประชุมเจาหนาที่ ผูประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และประชุมพิเศษอื่น ๆ 1,040,000            1,040,000          

 
 

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๑๙ 

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

วัตถุประสงค : เพื่อรับสมัครพระสอนศีลธรรม, บันทึกประวัต,ิ ทําบันทึกขอตกลง และมอบนโยบาย

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : นายภูวัย ปริศนา

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติโครงการ

๒.ตั้งคณะทํางาน มีคณะทํางาน ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะทํางาน วางแผนปฏิบัติการ

 ๓.๑ กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะทํางานแตละคน ทุกคนเขาใจในบทบาทตัวเอง รอยละ ๑๐๐

 ๓.๒ กําหนดวัน เวลา สถานที่ มีกําหนดการชัดเจน รอยละ ๑๐๐

 ๓.๓ เตรียมเอกสาร อุปกรณที่จําเปน เอกสาร อุปกรณพรอมใชงาน รอยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ติดตอประสานงาน ผูเกี่ยวของเขาใจแนวปฏิบัติงานรวมกัน รอยละ ๑๐๐

 ๓.๕ ดําเนินการ

   - ถอดรหัสองคความรูปาฐกถาของประธานพิธี

   - บรรบายสรางความเขาใจในบทบาทพระสอนศีลธรรม พระฯเขาใจบทบาทหนาที่ตนเอง รอยละ ๑๐๐

   - ชี้แจงระเบียบ วิธีการปฏิบัติของพระสอนศีลธรรม พระฯเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติ รอยละ ๑๐๐

   - รับสมัครพระสอนศีลธรรม

   - บันทึกประวัติ และทําบันทึกขอตกลงพระสอนศีลธรรม

๔.ประเมินผล และรายงานผล

 ๔.๑ ประเมินผล รายงานการประเมิน ๑ รายงาน

 ๔.๒ สรุปรายงานผล เลมรายงาน ๑ เลม

Output :

ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณการดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓

งบประมาณ : ๑,๐๐๐ ,๐๐๐ 

แผนปฏิบัติการโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมประจําป ๒๕๖๒

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

เปาหมาย : ไดพระสอนฯ เต็มจํานวน, ประวัติพระสอนฯ สมบูรณ, พระสอนฯ เขาใจบทบาทห

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๐ 

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : 

วัตถุประสงค : เพื่อจัดการความรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาสํานักงาน

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระครูสังฆรักษสุนทรกมล / นายนิรุต

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติโครงการ

๒.ตั้งคณะกรรมการ มีคณะทํางาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ ทุกคนเขาใจกระบวนการ ๓ ครั้ง

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการโครงการฯฃ ทุกคนเขาใจกระบวนการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสาร/อุปกรณ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพรอมกระบวนการ วิทยากรพรอมดําเนินการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานดําเนินการ ศูนยอํานวยการเขาใจ รอยละ ๑๐๐

๔.ดําเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ดําเนินการตามโครงการ รอยละ ๙๕

 ๔.๑ ดําเนินการจัดความรู ดําเนินการตามโครงการ ๑ องคความรู

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองคความรูตามกระบวนการ ดําเนินการตามโครงการ ๑ กระบวนการ

 ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ดําเนินการตามโครงการ รอยละ ๙๐

 ๔.๔ ประเมินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๕.รายงานผลการดําเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการดําเนินการ เลมรายงาน ๑ เลม

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ ครั้ง

Output :

ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณการดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓

งบประมาณ : 

แผนปฏิบัติการโครงการจัดการความรู และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

เปาหมาย : ๑ องคความรู และบุคลากรไดรับการพัฒนารอยละ ๙๕ ของบุคลากร

ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๑ 

วัตถุประสงค : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท / นายนิรุต ปองสีดา

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติโครงการ

๒.ตั้งคณะกรรมการ มีคณะทํางาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการโครงการฯ ทุกคนเขาใจกระบวนการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสาร/อุปกรณ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพรอมกระบวนการ วิทยากรพรอมดําเนินการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานดําเนินการ ศูนยอํานวยการเขาใจ รอยละ ๑๐๐

๔.ดําเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ดําเนินการตามโครงการ รอยละ ๙๕

 ๔.๑ ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะพระฯตามกระบวนการหลักสูตร

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองคความรูตามกระบวนการ

 ๔.๓ ประเมินผลทันทีหลังดําเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการดําเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการดําเนินการ เลมรายงาน ๑ เลม

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ ครั้ง

Output :

ไตรมาสที่ ๔
สถานที่

งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ ,๐๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓

แผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น Active Learning  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

เปาหมาย : พระสอนศีลธรรมไดรับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรอยละ ๙๕ ขอ

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๒ 

วัตถุประสงค : พัฒนาเพิ่มศักยภาพพระสอนศีลธรรม "ทักษะวิชาคร,ู เตรียมแผนสอน, ใชสื่อการสอน"

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหาณรงคราช ปณิธานธิติ

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.เสนอขออนุมัติโครงการ / ตั้งคณะทํางาน

 ๑.๑ ขออนุมัติโครงการฯ 

 ๑.๒ ตั้งคณะทํางาน "กําหนดบทบาทผูรับผิดชอบหลัก/รอง" มีคณะทํางาน ๑ คณะ

๒.ประชุมคณะทํางาน / เตรียมความพรอม

 ๒.๑ วางแผนดําเนินงาน กระบวนงานที่ชัดเจน ๑ กระบวน

 ๒.๒ สื่อสารแผน / นําไปสูการปฏิบัติ คณะทํางานเขาใจกระบวนงาน รอยละ ๑๐๐

 ๒.๓ ประสานงานเตรียมความพรอม "คน อุปกรณ งปม. อื่นๆ"

๓.ดําเนินการโครงการฯ

 ๓.๑ ชี้แจงระดับนโยบาย ผูเขาอบรมเขาใจ รอยละ ๘๐

 ๓.๒ ชี้แจงระดับปฏิบัติการ ผูเขาอบรมเขาใจ รอยละ ๘๐

 ๓.๓ ฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะดานการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูเขาอบรมผานการฝกอบรม รอยละ ๘๐

๔.ประเมินผล / สรุปรายงานผล เลมรายงาน ๑ เลม

 ๔.๑ ประเมินผลโครงการฯ และผูเขารับการฝกอบรม

 ๔.๒ สรุปรายงานผล

Output :

งบประมาณ : ๑,๐๐๐ ,๐๐๐

โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

แผนปฏิบัติการ โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

เปาหมาย : พระสอนศีลธรรมที่เขารวมสามารถนําหลักสูตร Active Learning ไปใช ฯ

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา

ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณการดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติโครงการ

๒.ตั้งคณะทํางาน มีคณะทํางาน ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะทํางาน วางแผนปฏิบัติการ

 ๓.๑ กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะทํางานแตละคน ทุกคนเขาใจในบทบาทตัวเอง รอยละ ๑๐๐

 ๓.๒ เตรียมเอกสาร อุปกรณที่จําเปน เอกสาร อุปกรณพรอมใชงาน รอยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ติดตอประสานงาน ผูเกี่ยวของเขาใจแนวปฏิบัติงานรวมกัน รอยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ดําเนินการสัมมนา

   - ถอดรหัสองคความรูปาฐกถาของประธานพิธี

   - ถอดรหัสองคความรูพระสอนศีลธรรม พระนักเทศน

๔.ประเมินผล และรายงานผล

 ๔.๑ ประเมินผล รายงานการประเมิน ๑ รายงาน

 ๔.๒ สรุปรายงานผล เลมรายงาน ๑ เลม

Output :

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหาสาม อคฺคธมฺโม ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

แผนปฏิบัติการโครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรม รวมกับพระนักเทศน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

วัตถุประสงค : เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางพระสอนศีลธรรม กับพระนักเทศน เปาหมาย : ๑ องคความรูดานการเผยแผพระพุทธศาสนาแนวใหม

ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : บริหาร งบประมาณ : ๑,๐๐๐ ,๐๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติโครงการฯ

 ๑.๑ ยกรางโครงการฯ 

 ๑.๒ ขออนุมัติตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

๒.ประชุมคณะทํางาน วางแผนการดําเนินงาน

 ๒.๑ กําหนดขอบเขตงาน และพื้นที่คนหา ภูมิภาค ๔

 ๒.๒ คนหาบุคคลตนแบบ ชาวพุทธตัวอยาง จํานวนคน ๕๒

 ๒.๓ กระบวนการจัดเก็บองคความรู

๓.การดําเนินงาน

 ๓.๑ ลงพื้นที่ ขอสัมภาษณ บันทึกรายการ จํานวนครั้ง ๕๒

 ๓.๒ ตัดตอวิดีโอ / เผยแพรออกอากาศ

๔.ติดตามประเมินผล รายงานประจําป

 ๔.๑ สรุปประมวลผล รายงานผล เลมรายงานประจําป ๑

Output :

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหาสาม อคฺคธมฺโม ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

โครงการ แผนปฏิบัติการโครงการผลิตสื่อโทรทัศน "รายการอาสาตามหาคนด"ี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : สงเสริมภาคีเครือขาย

วัตถุประสงค : เพื่อคนหาคนดีตนแบบ ชาวพุทธตัวอยาง เปาหมาย : ๕๒ คน

ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : บริหาร งบประมาณ : ๒,๐๐๐ ,๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๕ 

เปาหมาย : ความพึงพอใจรอยละ ๘๐ ของผูเขารวมงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.เสนอขออนุมัติโครงการ 

   ๑.๑ ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน คณะกรรมการและคณะทํางาน ๑ คณะ

๒.ประชุมคณะทํางาน / เตรียมความพรอม คณะทํางานเขาใจกระบวนการทํางาน รอยละ ๑๐๐

   ๒.๑ วางแผนดําเนินงานประชุมคณะทํางาน

   ๒.๒ การประสานงาน

   ๒.๓ การเตรียมเอกสาร อุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๓.ดําเนินการโครงการฯ ความพึงพอใจของผูรวมงาน รอยละ ๘๐

   ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน  จํานวน ๓ ครั้ง

   ๓.๒ เชิญทุกโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกเขารวมอบรม

         สัมมนาและปฏิบัติธรรม

๔. อภิปราย สรุปผลดําเนินงาน เลมรายงาน จํานวน ๑ เลม

   ๔.๑ สรุปเลมรายงานโครงการ

Output :

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมนูญ วรธมฺมฺู ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

แผนปฏิบัติการรอุดหนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา 

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : 

วัตถุประสงค : เพื่อสนับสนุนและเสริมขวัญกําลังใจโรงเรียนวิถีพุทธ

ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม งบประมาณ : ๑,๒๐๐ ,๐๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๖ 

วัตถุประสงค : พัฒนาโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท / นายนิรุต ปองสีดา

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติโครงการ

๒.ตั้งคณะกรรมการ มีคณะทํางาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ ทุกคนเขาใจกระบวนการ ๔ ครั้ง

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการโครงการฯฃ ทุกคนเขาใจกระบวนการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสาร/อุปกรณ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการ/กรรมการนิเทศ วิทยากรพรอมดําเนินการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานดําเนินการ โรงเรียนเขาใจ รอยละ ๑๐๐

๔.ดําเนินการโครงการตามแผนการ ๒ กิจกรรม ดําเนินการตามโครงการ รอยละ ๙๕

 ๔.๑ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเชิงประจักษโครงงานคุณธรรมฯ ดําเนินการตามโครงการ รอยละ ๙๕

 ๔.๒ โครงการคายพัฒนาโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ ระดับประเทศ ดําเนินการตามโครงการ รอยละ ๙๕

 ๔.๓ ประเมินผลทันทีหลังดําเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการดําเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการดําเนินการ เลมรายงาน ๑ เลม

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ ครั้ง

Output :

แผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ รุนที่ ๓ และติดตามประเมินผลโครงงานคุณธรรมฯ รุนที่ ๒ 

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : 

เปาหมาย : จํานวน ๖๔ โครงงาน (รุนที่ ๑๐ ๒๐โรงเรียน และรุนใหมจากงานมหกรรม ๔๒ โร

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

งบประมาณ : ๑,๐๐๐ ,๐๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.เสนอขออนุมัติโครงการ / ตั้งคณะทํางาน มีคณะทํางาน ๑ คณะ

 ๑.๑ ผูรับผิดชอบยกรางโครงการฯ ขออนุมัติตอผูมีอํานาจ

 ๑.๒ เสนอขออนุมัติโครงการฯ ตามกระบวนการของ มหาวิทยาลัย

 ๑.๓ ตั้งคณะดําเนินงานโครงการฯ

๒.ประชุมคณะกรรมการ / เตรียมความพรอม

 ๒.๑ กําหนดขั้นตอน / วางแผนดําเนินงาน กระบวนงานที่ชัดเจน ๑ กระบวน

 ๒.๒ สื่อสารแผน / นําไปปฏิบัติ / ทบทวนปรับปรุงแกไข คณะทํางานเขาใจกระบวนงาน รอยละ ๑๐๐

 ๒.๓ ประสานงานเตรียมความพรอม 

๓.ดําเนินการโครงการฯ

 ๓.๑ เตรียมความพรอมคณะนิเทศ

 ๓.๒ ดําเนินการนิเทศ

๔.ประเมินผล / สรุปรายงานผล

 ๔.๑ ประเมินผลโครงการฯ 

 ๔.๒ สรุปรายงานผล เลมรายงาน ๑ เลม

Output :

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม งบประมาณ : ๔๐๐ ,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ โครงการศึกษาผลกระทบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เกิดประโยชน สรางคุณคาแกสังคมและชุมชน

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน :  พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

วัตถุประสงค : คนหาเทคนิควิธีการสอนตนแบบที่สงเสริมใหนักเรียนมีอัตลักษณชาวพุทธ, นักเรียนชาวพุทธตัวอยาง เปาหมาย : ไดเทคนิคการสอนตนแบบ ๑ เรื่อง

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไป

ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณการดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๘ 

วัตถุประสงค : 

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ :  นายนิรุต ปองสีดา

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติโครงการ 

๒.ตั้งคณะกรรมการ มีคณะทํางาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ .ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการโครงการฯ ทุกคนเขาใจกระบวนการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๒ จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน เอกสารที่เกี่ยวของ อุปกรณ/เอกสาร รอยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน พรอมดําเนินการ รอยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานดําเนินการ ๑๘ ภาค ศูนยอํานวยการเขาใจ รอยละ ๑๐๐

๔.ดําเนินการโครงการตามแผนการ ดําเนินการตามโครงการ รอยละ ๙๕

 ๔.๑ ดําเนินการ รอบคัดเลือกระดับภาค ๑๘

 ๔.๒ ดําเนินการ รอบคัดเลือกระดับประเทศ ๑ ครั้ง

๕.รายงานผลการดําเนินการโครงการฯ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการดําเนินการ เลมรายงาน ๑ เลม

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหารและคณะกรรมการฯ เสนอกรรมการบริหาร ๑ ครั้ง

Output :

แผนปฏิบัติการโครงการมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : 

เปาหมาย : 

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ ,๐๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๒๙ 

เปาหมาย : พระสอนศีลธรรมเขารวมจํานวน ๑,๒๐๐ รูป

งบประมาณ : ๓,๒๐๐ ,๐๐๐ (งปม.นอก)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.เสนอขออนุมัติโครงการ / ตั้งคณะทํางาน

 ๑.๑ ขออนุมัติโครงการฯ ผานองคกรผูสนับสนุนงบประมาณ

 ๑.๒ ตั้งคณะทํางาน "กําหนดบทบาทผูรับผิดชอบหลัก/รอง" มีคณะทํางาน ๑ คณะ

 ๑.๓ ประสานงานกําหนดวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ปฏิทินวันเวลาสถานที่ ๔ ภูมิภาค

๒.ประชุมคณะทํางาน / เตรียมความพรอม

 ๒.๑ วางแผนดําเนินงาน กระบวนงานที่ชัดเจน ๑ กระบวน

 ๒.๒ สื่อสารขั้นตอนกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติ คณะทํางานเขาใจกระบวนงานรอยละ ๑๐๐

 ๒.๓ ประสานงานเตรียมความพรอม "คน อุปกรณ งปม. อื่นๆ"

๓.ดําเนินการโครงการฯ

 ๓.๑ สรางความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรม ผูเขาอบรมเขาใจ รอยละ ๘๐

 ๓.๒ ฝกอบรมพระสอนศีลธรรมตามหลักสูตร ผูเขาอบรมผาน รอยละ ๘๐

 ๓.๓ อภิปราย สรุปผลการฝกอบรม ไดองคความรูใหม ๑ เรื่อง

๔.ประเมินผล / สรุปรายงานผล

 ๔.๑ ประเมินผลโครงการฯ และผูเขารับการฝกอบรม

 ๔.๒ สรุปรายงานผล เลมรายงาน ๑ เลม

Output :

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี รวมกับ กองทุนเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

วัตถุประสงค : พัฒนาพระสอนศีลธรรมใหสอนพระพุทธศาสนาบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : บริหาร

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๓๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.เสนอขออนุมัติโครงการ 

   ๑.๑ ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน มีคณะทํางาน ๑ คณะ

๒.ประชุมคณะทํางาน / เตรียมความพรอม คณะทํางานเขาใจกระบวนการทํางาน รอยละ ๑๐๐

   ๒.๑ วางแผนดําเนินงาน

   ๒.๒ การประสานงาน

   ๒.๓ การเตรียมเอกสาร อุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๓.ดําเนินการโครงการฯ ความพึงพอใจของผูรวมงาน รอยละ ๘๐

   ๓.๑ เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานดวยกระบวนการวิจัย

         เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ

   ๓.๒ ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน สะทอนบทเรียนและถอด

บทเรียน 

๔. อภิปราย สรุปผลดําเนินงาน เลมรายงาน จํานวน ๑ เลม

   ๔.๑ สรุปเลมรายงานโครงการ

Output :

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหาณรงคราช ปณิธานธิติ ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

แผนปฏิบัติการ โครงการประชารัฐรวมใจพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับสูคุณธรรมแหงชาติ

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน :  พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรคและแนวโนมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เปาหมาย : ทราบสภาพปญหา อุปสรรคและทิศทางการพัฒนาโรงเรียวิถีพุทธ

ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม งบประมาณ : ๕,๐๐๐ ,๐๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๓๑ 

 

วัตถุประสงค : เพื่อขยายองคความรูใหพรอมใชงานกับการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

ผูจัดทําแผนงาน / โครงการ : พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท / พระมหามนูญ วรธมฺมฺู

กลุมงานที่รับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.ขออนุมัติดําเนินการโครงการวิจัย

๒.ดําเนินการตามกระบวนการวิจัย มีกระบวนการชัดเจน ๑๐๐%

   ๒.๑ ศึกษาความตองการจําเปนจาก พระสอนศีลธรรม ครู ผูปกครอง นักเรียนและ

         ผูเชี่ยวชาญ

   ๒.๒ ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห จากขอมูล ๒.๑ ตลอดทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

   ๒.๓ รางยกหลักสูตรโดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพหลักสูตร

   ๒.๔ หาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการนําหลักสูตรไปทดลองใช

   ๒.๕ หาประสิทธิผลของหลักสูตร โดยนําหลักสูตรไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง

๓. สรุปผลการดําเนินการโครงการวิจัย งานวิจัย ๑ เลม

    ๓.๑ สรุปเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ

Output :

แผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

สวนงาน  สํานักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด สํานักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตรสวนงาน : 

เปาหมาย : จํานวนงานวิจัย ๑ เลม

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณ

งบประมาณ : ๔๐๐ ,๐๐๐

การดําเนินการหลัก/ยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓

 



 

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๓๒ 

สรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตรในแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

ท่ี สนับสนุนยุทธศาสตร จํานวน 

1. สงเสริมภาคีเครือขาย ๓ โครงการ/กิจกรรม 

๒. ขยายองคความรูใหพรอมใชงาน ๒ โครงการ/กิจกรรม 

๓. พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ๕ โครงการ/กิจกรรม 

๔. เสริมสรางการบริหารงานแบบมืออาชีพ ๓ โครงการ/กิจกรรม 

รวมเปนจํานวนโครงการ/กิจกรรม ทัง้สิ้น ๑๓ โครงการ/กิจกรรม 

 

 



แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๓๓ 

สวนที่ ๔ 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 

 

๔.๑ การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจําป สํานักงานพระสอนศีลธรรม ฉบับนี้ เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือ

สงมอบผลผลิตการสงเสริมพระพุทธศาสนาและใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคมและชุมชนท่ี

เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย และภาครัฐดานการพัฒนาศีลธรรมของประเทศ สํานักงานพระ

สอนศีลธรรม จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 ๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสํานักงาน ดังนี้ 

  ๑) งบประมาณดําเนินการในสวนสํานักงานพระสอนศีลธรรม สวนกลาง       

  งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุมงานบริหาร 

กลุมงานแผนงานและประเมินผล และกลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม สวนกลาง เปนผูรับผิดชอบการ

ดําเนินงาน 

  ๒) งบประมาณดําเนินการสําหรับศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สวนภูมิภาค ๒๖ ศูนย 

  งบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใชบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแตละศูนยอํานวยการฯ ท้ังนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงาน

พ้ืนฐาน ประกอบดวย คาตอบแทนประจําเดือนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คาตอบแทนเจาหนาท่ีประจํา

ศูนยฯ คาใชสอยประจําศูนยอํานวยการฯ และคุณภาพการบริหารการจัดการโครงการฯ ของแตละศูนยท่ีผาน

การประเมินคุณภาพการบริหาร จากการรายงานสถานะการเงินรายไตรมาส และการรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป 
 

 ๔.๑.๒ ปจจัยความสําเร็จ 

 ๑. ผูบริหารศูนยอํานวยการโครงการฯ ทุกแหง ใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงาน

ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 



แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๓๔ 

 ๒. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบ 

 ๓. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 

 ๔. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

๔.๒ กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 

 ๑. สื่อสาร สรางความเขาใจทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

 ๒. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังผูรับผิดชอบหลัก 

ผูรับผิดชอบรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 ๓. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายตามวัตถุประสงค 

 ๔. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

 ๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยาง เปนรูปธรรม โดย

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว และการประเมินผล เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

 ๖. รวมรวบ บันทึก จัดเก็บ ผลการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พรอมท้ัง

รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว   
 

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ

กันยายน ๒๕๖๑ ๑. สนง. พระสอนศีลธรรม กําหนดนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงาน  

๒. สนง. พระสอนศีลธรรม รางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ สนง. พระสอนศีลธรรม พิจารณาแนวทางดําเนินการตามกรอบวงเงิน

งบประมาณปงบประมาณ ๒๕ ๒๖  

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑.สนง.พระสอนศีลธรรม แจงแผนปฏบิัติการ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒. สนง. พระสอนศีลธรรม แจงกรอบวงเงินงบประมาณให ศูนยอํานวยการ 

ท้ัง ๒๖ ศูนย เพ่ือบริหารจัดการและ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน 



แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๓๕ 

มกราคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๓ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑) 

เมษายน ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ตุลาคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 

 

๔.๓ การติดตามประเมินผล 

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานพระ

สอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอใหเกิดการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน ตอผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑ เดือน มกราคม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี ๑ ระยะ ๓ เดือน 

ครั้งท่ี ๒ เดือน เมษายน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี ๒ ระยะ ๖ เดือน 

ครั้งท่ี ๓ เดือน กรกฎาคม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี ๓ ระยะ ๙ เดือน 

ครั้งท่ี ๔ เดือน ตุลาคม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี ๔ ระยะ ๑๒ เดือน 

 ท้ัง ๔ ไตรมาส ไดผานขบวนการติดตามประเมินผล โดยคณะทํางานกํากับติดตามประเมินผล กลุม

งานแผนงานและประเมินผล สํานักงานพระสอนศีลธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

และนําเสนอตอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขและแนวทางการติดตามประเมินผล

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 การประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จะดําเนินการโดยใช

กระบวนการตามกลไกในองคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ 

กระบวนการพัฒนาแผน 

   



แผนปฏบิตักิารประจาํปี ๒๕๖๒ สาํนกังานพระสอนศลีธรรม มจร. 

๓๖ 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประชุมจัดทําคําของบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

 

ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒  

 

ประชุมชี้แจงและมอบหมาย/กลุมงาน/ 

ผูรับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผน 

 

ผูรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๒  

หลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม ภายใน ๑๕ วัน หรือ ๓๐ วัน 

 

คณะทํางานติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

(รายไตรมาส) ตอผูบริหาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  

พิจารณาผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

จัดเก็บฐานขอมูลบนเว็บไซต WWW.Krupra.net   

และจัดทํารายงานประจําป ๒๕๖๒ 

http://www.krupra.net/
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ปฏทิินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ

กันยายน ๒๕๖๑ ๑. สนง. พระสอนศีลธรรม กําหนดนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงาน  

๒. สนง. พระสอนศีลธรรม รางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ สนง. พระสอนศีลธรรม พิจารณาแนวทางดําเนินการตามกรอบวงเงิน

งบประมาณปงบประมาณ ๒๕ ๒๖  

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑.สนง.พระสอนศีลธรรม แจงแผนปฏบิัติการ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒. สนง. พระสอนศีลธรรม แจงกรอบวงเงินงบประมาณให ศูนยอํานวยการ 

ท้ัง ๒๖ ศูนย เพ่ือบริหารจัดการและ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน 

มกราคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๓ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๒) 

เมษายน ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ตุลาคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 
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โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

๑. ช่ือโครงการ   โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่องตามนโยบายรัฐบาลดานการศึกษายกระดับ 

คุณภาพการศึกษา ของคนไทยอยางมีบูรณาการและการสอดคลองกัน

กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

                                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                              

๔. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี 

    ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค  

๕. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณและสภาพปญหาของชาติในปจจุบันไดทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย

มากกวาอดีตท่ีผานมา อันมีผลสืบเนื่องมาจาความเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาประเทศยุค

ใหม มุงการแขงขันทางวัตถุนิยม ขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจ สงผลใหเกิดปญหา

คุณภาพชีวิตของคนไทยเปนจํานวนมาก ในจํานวนนี้เด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติกําลัง

ประสบปญหามีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน ขาดระเบียบวินัย  นิยมความรุนแรงกอการทะเลาะวิวาท  ไมรัก

นวลสงวนตัว มีเพศสัมพันธในวัยเรียน ใชเงินฟุมเฟอย แตงตัวไมสุภาพ คบเพื่อนไมดี ติดยาเสพติด หนี

เรียน พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหลานี้ ทําใหภาครัฐเรงขวนขวายหาอุบายในการแกไข ปองกัน
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ดวยการปรับแผนพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยเรงรัดการปฏิรูป

การศึกษา โดยยึดคุณธรรม นําความรู พัฒนาการเรียนรูและศักยภาพของเด็กไทยให เปนคนดี คนเกง 

และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  พรอมทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติโดยอาศัย

ความรวมมือจากสถาบันครอบครัวชุมชนสถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนองคการทางการการศึกษาพระพุทธศาสนา   

ผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองงานคณะสงฆและสังคม สนับสนุนพัฒนาการศึกษา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได

เรียนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบตามแผนพัฒนาคุณธรรมนําความรู ในปงบประมาณ 

๒๕๕๑ รัฐบาลไดมอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งแตเดิมกระทรวงวัฒนธรรมไดกํากับ

ดูแล มาใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   บริหารโครงการนี้ใหมีประสิทธิภาพตาม

นโยบายการศึกษาของชาติ 

๖.วัตถุประสงค 

 ๖.๑ เพ่ือสนองนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย ตามแผนพัฒนา

ประเทศ ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันโดยพัฒนาจิตใจ

ควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคน ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดชีวิต    

 ๖.๒ เพ่ือพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโครงการตามมติของรัฐบาล ใหมีประสิทธิภาพทางดาน

การทําแผนการสอน วิธีการสอนและประเมินผลการสอนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง

 ๖.๓ เพ่ือใหนักเรียนในสถานศึกษาท่ีพระเขาไปสอนไดใกลชิด เกิดความคุนเคยกับพระสงฆ 

และไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตองจากพระสงฆอยางใกลชิด และสามารถ

นําไปประยุกตปรับใชแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของตนเองไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงคุณภาพ : วิจัย สงเสริมพัฒนาพระสอนศีลธรรมใหเปนผูมีปฏิปทานาเล่ือมใสศรัทธา

ของนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและประชาชนท่ัวไป สงเสริมใหมีความรู และทักษะ เพ่ิมขีด
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ความสามารถท่ีเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา เสริมสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน

เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐ   

๗.๒ เชิงปริมาณ 

๑. มีพระสอนศีลธรรมท่ีสอนพระพุทธศาสนาแกนักเรียนในสถานศึกษา ๑๘,๐๐๐ รูป  

๒. พระสอนศีลธรรมมีสมรรถนะสูงผานการประเมินระดับเชี่ยวชาญ ๔๘ รูป 

๓. นักเรียนไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ๗๗ คน 

๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา ๘๐ โรง 

๘. คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรม 

๘.๑ เปนพระภิกษุ มีความประพฤติเรียบรอย ไมสูบบุหร่ี หรือตองอธิกรณตาง ๆ 

๘.๒ มีสังกัดวัดท่ีชัดเจน และตองไดรับการอนุญาตจากพระสังฆาธิการผูปกครองในวัดท่ีตน

สังกัดอยู 

๘.๓ เปนพระภิกษุท่ีไดนักธรรมชั้นเอก ขึ้นไปหรือ 

๘.๔ เปนพระภิกษุสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค ขึ้นไป มีพรรษา ๕ หรือ 

๘.๕ เปนพระภิกษุท่ีมีความสามารถในการสอนโดยไดรับการพิจารณาจากคณะสงฆตนสังกัด

ในทุกจังหวัด 

๘.๖ ผานการอบรมจากหนวยฝกอบรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. บทบาทหนาที่ของพระสอนศีลธรรม 

บทบาทหนาท่ีของพระสอนศีลธรรมท่ีเขาไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา ท่ีไดรับมอบหมายนั้น 

จะปฏิบัติหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนครูเชนเดียวกับครูผูสอนท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาท

หนาท่ี ดังนี้ 

๙.๑ สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยทําการสอน

ตามมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามรายละเอียด

สาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ตามหนังสือการจัดสาระการเรียนรู

พระพุทธศาสนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ) 

๙.๒ เปนผูนํานักเรียนเขาสูการฝกสมาธิ การบริหารจิตและเจริญปญญา 
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๙.๓ เปนผูนําในการทําพิธีทางพระพุทธศาสนา 

๙.๔ เปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา เขาสอบธรรมศึกษาประจําป 

๙.๕ ใหการสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเขาสูวิถีชีวิต

ใหนักเรียนชาวพุทธจริง คือ มีศีล สมาธิ ปญญา 

๑๐. หนวยงานผูสนับสนนุโครงการ 

หนวยงาน บทบาทสนับสนุน 
เจาคณะจังหวัด ๑. เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการปฏิบัติงานพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนประจําจังหวัดฝายสงฆ 
๒. เปนท่ีปรึกษาสงเสริมสนับสนุนพระสอนศีลธรรมใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ใหความอุปถัมภกิจกรรมตาง ๆ 
๔. ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
๕. ตดิตามการปฏิบัติหนาท่ีพระสอนศีลธรรม 

ผูวาราชการจังหวัด ๑. เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการปฏิบัติงานพระสอน
ศีลธรรมประจําจังหวัดฝายฆราวาส 
๒. เปนท่ีปรึกษาสงเสริมสนับสนุนพระสอนศีลธรรมใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. รับรายงานผลการดําเนินงาน การประเมินโครงการ และใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ การดําเนินงานตามโครงการพระสอนศีลธรรม ใหพระสอนศีลธรรม
ปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

๑. เปนท่ีปรึกษาใหแกพระสอนศีลธรรมดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการ
นําหลักธรรม สาระการเรียนรู สูการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตของนักเรียน 
๒. สงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกแกพระสอนศีลธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ีการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๑. อํานวยความสะดวกโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหดําเนินการไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
๒. แจงสถานศึกษาใหเตรียมความพรอมและสนับสนุนการรับพระสอนศีลธรรม
ท้ังดานครูพ่ีเลี้ยงและอ่ืน ๆ ตามเห็นสมควร 
๓. มอบหมายภารกิจใหศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมกับผูรับผิดชอบ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนิเทศการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรม และรวมแกไขปญหาตลอดจนพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม 

ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๑. รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วางแผนการนิเทศการ
เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม 
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หนวยงาน บทบาทสนับสนุน 
๒. นิเทศการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม ภาคเรยีนละ ๒ ครั้ง 
๓. รวมประชุมพระสอนศีลธรรมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๔. รวมรายงานผลการนิเทศใหคณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพแกพระสอนศีลธรรม 
๖. จัดทํารายงานผลการนิเทศเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และคณะสงฆ 
เม่ือสิ้นภาคเรียน 
๗. รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม และเสนอแนะการดําเนินการตามโครงการ 

สถานศึกษาท่ีรับพระสอนศีลธรรม ๑. อํานวยความสะดวกแกพระสอนศีลธรรมตามความเหมาะสม 
๒. จัดคาบการสอนใหพระสอนศีลธรรมตามความเหมาะสม 
๓. ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมเรื่องคาบการสอน การปฏิบัติการสอน ธุรการการ
สอนตลอดจนบทบาทพระสอนศีลธรรม 
๔. จัดครูพ่ีเลี้ยงเปนท่ีปรึกษาพระสอนศีลธรรม ท้ังในดานธุรการการสอน การ
ปกครองชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง 
๕. หากมีความเปนไปไดใหจัดหองจริยธรรมใหพระสอนศีลธรรมไดจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
๖. อํานวยความสะดวกแกศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการนิเทศพระสอน
ศีลธรรม 
๗. รวมกับศึกษานิเทศก ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมและเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการ 
๘. เม่ือพบปญหาใหดําเนินการแกไขปญหา และหรือรายงานใหเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการแกไขปญหา 

ครูพ่ีเล้ียงในสถานศึกษา ๑. คอยใหคําปรึกษาแนะนําพระสอนศีลธรรมในการจัดทําแผนการเรียนรูและจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
๒ . เปน พ่ี เลี้ ยงแกพระสอนศีลธรรม เพ่ือใหการนํ าหลักธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาสูวิถีชีวิตของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล 
๓. เปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือพระสอนศีลธรรมในดานธุรการการสอน การ
ปกครองชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
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หนวยงาน บทบาทสนับสนุน 
เรียนการสอนตามสภาพจริง 
๔. รวมกับศึกษานิเทศกประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมและเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการ 
๕. เม่ือพบปญหาใหดําเนินการแก ไขปญหา และหรือรายงานผูบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือรวมแกไขปญหา 

 

๑๑. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ปงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  

๑๒. ศูนยกลางประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร ๐๓๕-๒๔๘๐๘๔ www.krupra.net   

๑๓. ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

๑๓.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พิจารณากําหนดเปาหมาย

และทิศทางการบริหาร การดําเนินการประจําป 

๑๓.๒ ขอความรวมมือจากคณะสงฆและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของใหสนับสนุน สงเสริม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคตามภารกิจท่ีไดขอใหสนับสนุน 

๑๓.๓ สํานักพระสอนศีลธรรม และศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ระดับภูมิภาค ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการฯ ใหการบริการดานบุคคล วิชาการ และประสานงานกับ

หนวยงานสนับสนุน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

๑๓.๔ วิเคราะหกล่ันกรองฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมท่ีมีอยูทุกจังหวัดเขาสูระบบฐานขอมูล

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓.๕ วิจัยและพัฒนาพระสอนศีลธรรม ใหทันกับสถานการณและนโยบายการศึกษาของ

รัฐบาล และของคณะสงฆ 

๑๓.๖ จัดอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพดวยนวัตกรรมการศึกษา สอดคลอง

กับหลักสูตรสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.), หลักสูตร
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ธรรมศึกษา (แมกองธรรมสนามหลวง), หลักสูตรการสรางภูมิคุมกันปองกันปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา (ป.ป.ส.), หลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ป.ป.ช.) และ

ความเปนไปของสภาพแวดลอมทางสังคม 

๑๓.๗ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

จัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 

๑๔. งบประมาณ 

 จํานวน 4๗๓,๒๘๒,๗๘๐ บาท (ส่ีรอยเจ็ดสิบสามลานสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยแปดสิบ

บาทถวน) 

๑๕. ประโยชนที่ไดรับ  

 ๑๕.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแก

สังคมและชุมชน เพิ่มคุณคาทางศีลธรรมในการจัดการศึกษา ตรงตามแผนพัฒนาประเทศ 

 ๑๕.๒ ไดสงเสริมสนับสนุนใหพระสงฆไดทําหนาท่ีสอนศีลธรรมใหกับนักเรียนสงผลใหเด็กและ

เยาวชนมีศีลธรรม มีภูมิคุมกันทางกายและจิตใจท่ีสมบูรณปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดีตามหลัก

พระพุทธศาสนา   

๑๕.๓ บาน วัด ราชการ มีสวนรวมจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนไปสู

เปาหมายของการเปนคนดี เกงและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข พรอมทําประโยชนใหตนเอง

และประเทศชาต ิ   

๑๕.๔ ไดรวมสงเสริมการศึกษาตรงตามความมุงหมายของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ อยางเปน

รูปธรรม 
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ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

และบุคลากรสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

 
 

ที่ ช่ือ – ฉายา/นามสกุล ตําแหนง รับผิดชอบ 

ผูบริหาร 

๑ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี ประธานคณะกรรมการอํานวยการ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๒ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๓ พระศรีธรรมภาณี รักษาการผูอํานวยการ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๔ นายขวัญตระกูล บุทธิจักร รองผูอํานวยการ 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

บุคลากรประจํากลุมงานบริหาร 

๑ พระครูสังฆรักษสุนทรกมล มณิโชโต นักจัดการงานท่ัวไป - ผูรับผิดชอบหลักประจํากลุมงาน 

- จัดสรรกรอบงบประมาณ 

- บริหารงานบุคคล 

- บริหารจัดการดานพัสดุ 

๒ พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร นักจัดการงานท่ัวไป - นิเทศการสอนพระสอนศีลธรรม 

- จัดทําสารสนเทศผลผลิต/ผลลัพธท่ี

เกิดประโยชนและสรางคุณคาใหแก

สังคมและชุมชน  
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๓ นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี ระบบการเงินและบัญช ี

๔ นางสาวอลีนา สุปนะ นักจัดการงานท่ัวไป ผูชวยระบบการเงินและบัญช ี

๔ นางสาวสุรียพร มวงพันธุ นักวิชาการคอมพิวเตอร ระบบการโอนนิตยภัต 

๕ นางสาวดวงฤดี ธนะสาร นักจัดการงานท่ัวไป ระบบการโอนนิตยภัต 

๖ นายเอกชัย บุญเพ็ชร นักจัดการงานท่ัวไป ธุรการ/ สารบรรณ/ พัสดุ 

๗ นายสดใส เจือจันทร นักจัดการงานท่ัวไป ทะเบียนประวัติพระสอนศีลธรรม  

บุคลากรประจํากลุมงานแผนงานและประเมินผล 

๘ พระมหากฤษดา จินฺตามโย นักจัดการงานท่ัวไป - จัดการเว็บไซตสวนงาน 

- บริหารความเส่ียง (RM) 

๙ พระมหาสาม อคฺคธมฺโม นักจัดการงานท่ัวไป - จัดการเว็บไซตสวนงาน 

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๑๐ นายพีระพล ออนลําเนาว นักวิชาการศึกษา - งานประกันคุณภาพ 

- งานประชุมคณะกรรมการ 

- รายงานประจําป  

๑๑ นางสาวรุงอําพร บุญรอดดวง นักวิเคราะหนโยบายและแผน - วิเคราะหแผนงาน/โครงการ 

- วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิงบประมาณ 

๑๒ นายภูวนัย ปริศนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน - ติดตอประสานงานสวนภูมิภาค 

- จัดการความรู (KM) 

- งานระบบฐานข อมู ลพระสอน

ศีลธรรม 

๑๓ วาท่ีรอยตรีหลวงเมือง ศรีสองเมือง นักจัดการงานท่ัวไป - งานระบบฐานข อมู ลพระสอน

ศีลธรรม 

- ติดตอประสานงานสวนภูมิภาค 

บุคลากรประจํากลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

๑๔ นายนิรุต ปองสีดา นักวิชาการศึกษา - ผูรับผิดชอบหลักประจํากลุมงาน 

- จัด ทํากิจกรรมพัฒ นาพระสอน

ศีลธรรม 
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๑๕ พระมหาณรงคราช ปณิธานธิต ิ นักวิชาการศึกษา - ติดตามประเมินผลประจําป 

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

๑๖ พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท นักวิชาการศึกษา - ศึกษาวิจัย เพื่ อพัฒนาพระสอน

ศีลธรรม 

- จัด ทําหลักสูตรพัฒนาพระสอน

ศีลธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภ า ค ผ น ว ก  | ๕๗ 

 

ผูประสานงานพระสอนศีลธรรม ประจําจังหวัด 

๖ ภาคคณะสงฆ ๑๙ จังหวัด ๒๖ ศูนยประสานงาน สวนกลาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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ผูบริหารศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

สวนภูมิภาค ๒๖ ศูนย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ศูนยท่ี ช่ือ – ฉายา/นามสกุล ตําแหนง พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

๑ 

วข.นครสวรรค 

 

พระเทพปริยัติเมธี 
รองอธิการบดี 

วิทยาเขตนครสวรรค 

คณะสงฆ ภาค ๔ มี ๓ จังหวัด 

นครสวรรค,กําแพงเพชร,พิจิตร 

๒ 

วส.พุทธชินราช พระศรีรัตนมุนี,ดร. 

ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

คณะสงฆ ภาค ๕ มี ๔ จังหวัด 

พิษณุโลก,สุโขทัย,อุตรดิตถและ

ตาก 

๓ 

วข.พะเยา 

 

พระเทพญาณเวที  
รองอธิการบดี 

วิทยาเขตพะเยา 

คณะสงฆ ภาค ๖ มี ๑ จังหวัด 

พะเยา 

๔  

วส. นาน 
พระสุนทรมุนี 

ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆนครนานฯ 

คณะสงฆ ภาค ๖ มี ๑ จังหวัด 

นาน 

๕ 

วส.เชียงราย 
พระรัตนมุนี 

ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

คณะสงฆ ภาค ๖ มี ๑ จังหวัด 

เชียงราย 

๖ 

วข.แพร 

 

พระราชเขมากร, ผศ.ดร. 
รองอธิการบดี 

วิทยาเขตแพร 

คณะสงฆ ภาค ๖ มี ๑ จังหวัด 

แพร 

๗ 

วส.ลําปาง 
พระราชธรรมาลังการ 

ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆลําปาง 

คณะสงฆ ภาค ๖ มี ๑ จังหวัด 

ลําปาง 

๘ 

วข.เชียงใหม 

 

พระเทพสิงหวราจารย 
รองอธิการบดี 

วิทยาเขตเชียงใหม 

คณะสงฆ ภาค ๗ มี ๒ จังหวัด 

เชียงใหม และแมฮองสอน 

๙ 

วส.ลําพูน 

 

พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆลําพูน 
คณะสงฆ ภาค ๗ มี ๑ จังหวัด 

ลําพูน 

๑๐ 

วข.หนองคาย 

 

พระราชรัตนาลงกรณ 

รองอธิการบดี 

วิทยาเขตหนองคาย 

 

คณะสงฆ ภาค ๘ มี ๔ จังหวัด 

อุดรธานี,หนองคาย,สกลนคร

และบึงกาฬ 

๑๑ 

วส.เลย 

 

พระสิริรัตนเมธี ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย 
คณะสงฆ ภาค ๘ มี ๒ จังหวัด 

หนองบัวลําภู และเลย 

๑๒  รองอธิการบดี คณะสงฆ ภาค ๙ มี ๔ จังหวัด 
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วข.ขอนแกน พระโสภณพัฒนบัณฑติ รศ.,ดร. วิทยาเขตขอนแกน ขอนแกน, มหาสารคาม, 

กาฬสินธุ และรอยเอ็ด 

๑๓ 

วข.อุบลราชธานี 

 

พระเทพวราจารย,ดร. 

รองอธิการบดี 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

คณะสงฆ ภาค ๑๐ มี ๒ จังหวัด 

อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

๑๔ 

วส.ศรีสะเกษ 

พระราชธรรมสารสุธี,ดร. 

 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ 

ศรีสะเกษ 

คณะสงฆ ภาค ๑๐ มี ๒ จังหวัด 

ศรสีะเกษ และยโสธร 

๑๕ 

วส. นครพนม 

 

พระครูสิริเจติยานุกิจ  
ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆนครพนม 

คณะสงฆ ภาค ๑๐ มี ๒ จังหวัด 

นครพนม และมุกดาหาร 

๑๖ 

วข.นครราชสีมา 

 

พระราชสีมาภรณ 
รองอธิการบดี 

วิทยาเขตนครราชสีมา 

คณะสงฆ ภาค ๑๑ มี ๑ จังหวัด 

นครราชสีมา  

๑๗ 

วข.สุรินทร 

 

พระธรรมโมลี,ป.ธ.๙ ,ดร. 
รองอธิการบดี 

วิทยาเขตสุรินทร 

คณะสงฆ ภาค ๑๑ มี ๑ จังหวัด 

สุรินทร 

๑๘ 

วส.บุรีรัมย 

พระศรีปริยัติธาดา ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

คณะสงฆ ภาค ๑๑ มี ๑ จังหวัด 

บุรีรัมย 

๑๙ 

วส.ชัยภูมิ 

พระศรีสัจญาณมุนี ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

คณะสงฆ ภาค ๑๑ มี ๑ จังหวัด 

ชัยภูมิ 

๒๐ 

วส.พุทธโสธร 
พระราชปริยัติสุนทร 

ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

คณะสงฆ ภาค ๑๒ มี ๑ จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 

๒๑ 

วส.พุทธปญญา

ศรีทวารวด ี

พระราชวรเมธี 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธ

ปญญาศรีทวารวดี 

คณะสงฆ ภาค ๑๔ มี ๔ จังหวัด 

นครปฐม สมุทรสาคร 

สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี 

๒๒ 

วส.ราชบุร ี

 

พระเทพญาณมงคล 
ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยสงฆราชบรุ ี

คณะสงฆ ภาค ๑๕ มี ๔ จังหวัด 

ราชบุร,ี สมุทรสงคราม, 

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 

๒๓ 

วส.สุราษฎร 

 

พระเทพพิพัฒนากรณ 
ผูอํานวยการ 

หองเรียนสุราษฎรธานี 

คณะสงฆ ภาค ๑๕ มี ๒ จังหวัด 

ชุมพร และสุราษฎรธานี 

๒๔ 

วข.

นครศรีธรรมราช 

 

พระเทพปญญาสุธี 
รองอธิการบดี 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

คณะสงฆ ภาค ๑๗ มี ๖ จังหวัด 

นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, 

ระนอง, ตรัง และภูเก็ต 
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๒๕ 

นวก. สงขลา 

 

พระราชวรเวที 
ประธาน นวก.วัดหงสประดิษฐา

ราม จ.สงขลา 

คณะสงฆ ภาค ๑๘ มี ๓ จังหวัด 

สงขลา, สตูล และพัทลุง 

๒๖ 

วส. ปตตาน ี

 

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆปตตานี 
คณะสงฆ ภาค ๑๘ มี ๓ จังหวัด 

ปตตานี, ยะลา และนราธิวาส 

๒๗ 

วส.รอยเอ็ด 

 

พระครูวาปจันทคุณ,ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
คณะสงฆ ภาค ๙ มี ๑ จังหวัด 

รอยเอ็ด 
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