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คำนำ 
สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ ้นใช้เป็นแผนปฏิบัติการในระยะ ๑ ปี เพื่อขับเคลื่อนงาน “โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน” ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย “ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
งานในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องกับแผนแม่บทสำนักงาน
พระสอนศีลธรรม ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” 
โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ดำเนินการ พร้อมทั้งเป้าหมายตัวชี้วัด และแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวนั้น   

สำนักงานพระสอนศีลธรรม หวังว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ จะสร้าง
ความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกลไกการ
ติดตามประเมินผลให้กับผู ้ปฏิบัติงานมากยิ ่งขึ ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
 

คณะผู้จัดทำ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 
 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

บทสรุปผู้บริหาร ง 

บทที่ ๑ บทนำ ๑ 

๑.๑ สาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑ 

๑.๒ โครงสร้างองค์กร และการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2 

๑.๓ ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานพระสอนศีลธรรม 3 

๑.๔ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค 4 

๑.๕ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน (มมร / พศ./ สพฐ / สอศ / สช. / ศน. วธ. / โรงเรียนรุ่ง
อรุณ) 6 

ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 7 

๒.๑ สภาพแวดล้อม 7 
๒.๑.๑ นโยบายการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 7 
๒.๑.๒ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 8 
๒.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 10 
๒.๑.๔ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 11 
๒.๑.๕ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 12 
๒.๑.๖ แผนปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ 13 

๒.๒ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 15 
๒.๒.๑ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 15 
๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ 15 
๒.๒.๓ เป้าประสงค์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ 15 
๒.๒.๔ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต 16 

๒.๓ แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 17 
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๒.๓.๑ วิสัยทัศน์แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 17 
๒.๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 17 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี้วัด และโครงการ 18 

๒.๔ การประเมินความเสี่ยง และความท้าทาย 19 

๒.๕ สายโซ่คุณค่า สำนักงานพระสอนศีลธรรม 20 

ส่วนที่ ๓  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๒๒ 

๓.๑ วิสัยทัศน์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๒๒ 

๓.๒ กลยุทธ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๒ 

๓.๓ แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๓ 
๓.๓.๑ ที่มาของงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๓ 
๓.๓.๒ กรอบจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒๔ 
๓.๓.๓ แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕ 
๓.๓.๔ กิจกรรม/โครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๒๖ 

๓.๕ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ๒๗ 
ตารางติดตามความสำเร็จ และ/หรือ ความก้าวหน้า การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) ๔๕ 

๓.๖ สรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๗ 

ส่วนที่ ๔ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ๔๘ 

๔.๑ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ๔๘ 
๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๔๘ 
๔.๑.๒ ปัจจัยความสำเร็จ ๔๘ 

๔.๒ กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ๔๙ 

๔.๓ การติดตามประเมินผล ๕๐ 

ภาคผนวก ๕๒ 

ภาคผนวก ๑ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๔ ๕๓ 

ภาคผนวก ๒ ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕๙ 
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๒.๑ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๕๙ 

๒.๒ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๖๐ 

๒.๓ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๖๔ 

ภาคผนวก ๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ๖๘ 

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สำนักงานพระ
สอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖๙ 

๓.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมอนคุณภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานพระสอนศีลธรรม 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๑ 

๓.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  สำนักงานพระสอน
ศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๓ 

๓.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๕ 

๓.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงาน
อธิการบดี มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๖ 

๓.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ สำนักงานพระ
สอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๘ 

ภาคผนวก ๔ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๐ 

๔.๑ โครงการทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๘๐ 

๔.๒ โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ๘๕ 

๔.๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม ๙๑ 

๔.๔ โครงการจัดการความรู้ และพัฒนาสมรรถนะบุคลการ ๙๖ 

๔.๕ โครงการโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ รุ่นที่ ๓ ๑๐๑ 

๔.๖ โครงการมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ (สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ) ๑๑๒ 

๔.๗ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ ๑๑๙ 
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๔.๘ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ๑๒๘ 

๔.๙ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตร Active Learning ๑๓๐ 

๔.๑๐ โครงการหลักสูตรพัฒนาพระบริหารการนิเทศเพื่อสอนสาระพระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะ ๑๔๔ 

๔. ๑๑โครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรม ร่วมกับพระนักเทศน์และพระนักเผยแผ่ 148 

๔. ๑๒โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๕
 ๑๕๔ 

๔. ๑๓โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ๑๕๙ 

๔.๑๔ โครงการประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ ๑๖๓ 

๔. ๑๕ โครงการผลิตสื่อ, คลังความรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม ๑๖๙ 

๔. ๑๖ โครงการจัดทำคู่มือการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม ๑๗๗ 

๔.๑๗ โครงการผลิตสื่อโทรทัศน์ นำเสนอผลลัพธ์การสอนของพระสอนศีลธรรม ๑๘๒ 

๔๑๘. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ๑๘๕ 

๔.๓.๑๙ ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙๒ 

ภาคผนวก ๕ โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร ๑๙๓ 

๕.๑ โครงสร้างหน่วยงาน ๑๙๓ 

๕.๒ โครงสร้างการบริหาร ๑๙๔ 

๕.๓ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๙๕ 

๕.๔ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๙๖ 

๕.๖ ผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด ส่วนกลาง ๒๐๐ 

๕.๗ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒๐๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

ให้ไปศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งแนวทางติดตามประเมินผล 

คณะทำงานจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก มีขอบเขตเนื้อหาข้อมูลที่ทำการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏดังแผนผังความเชื่อมโยงกรอบแนวคิดการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
Figure 1 แผนภาพความเช่ือโยงกรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

นโยบายภาครัฐ
(การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน)

นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

นโยบายมหาวิทยาลัย/อธิการบดี (แผนพัฒนาระยะที่ 
๑๒, การบริการวิชาการ)

นโยบายคณะสงฆ์, ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (เผยแผ่พระพุทธศาสนา/ศึกษาสงเคราะห์)

นโยบายหน่วยงานภาคีเครือข่าย (มมร./สพฐ./สอศ.) นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร (นโยบายและจุดน้น)

แผนแม่บทส านักงานพระสอนศีลธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๙)เป้าหมายประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๔ ส่วนงาน

ส ารวจผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  การมี
ส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

ปัจจัย/กระบวนการภายในที่ส าคญั จัดการความรู้ (KM) 
พัฒนาบุคลากร (HR) แผนพัฒนาคุณภาพ (IP Plan) ระบบ

สารสนเทศ (IT)

วิเคราะห์/สังเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายใน/
ภายนอก โดยคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการประเมินความเส่ียง (RM)

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระบบการบริหารและการปฏิบัติงานตามกลไกคุณภาพ (PDCA) 
“กระบวนงานหลัก กระบวนงานสนับสนุน สู่เป้าหมายประจำปี ๒๕๖๔” 

ระบบสรรหา 
พระสอนศีลธรรม 

พัฒนาสมรรถนะ 
พระสอนศีลธรรม 

ติดตามประเมินผลการสอน 
ของพระสอนศีลธรรม 

จำนวนพระสอนศีลธรรมที่ขึ้นทะเบียน 18,000 รูป 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (หมวดนิตยภัต) 95% ของกรอบจัดสรร 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (หมวดดำเนินงาน) 100% ของกรอบจัดสรร 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ IT 100% 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ IT 75% 
ร้อยละแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปปฏิบัติ 10% 
ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อบุคลากรทั้งหมด 5% 
ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อพระสอนศีลธรรมทั้งหมด 10% 
จำนวนพระสอนศีลธรรมที่มีสมรรถนะสูง จังหวัดละ 3 รูป 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 100% 
ร้อยละบุคลากรที่มีความสามารถตามท่ีองค์กรกำหนด 25% 
จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินอัตลักษณ์วิถีพุทธ 120 แห่ง 
จำนวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 50 รูป 
ร้อยละความสำเร็จของการมีกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่าย 100% 

การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมภายใน (IC) 
ระบบสารสนเทศ (IT) / เสริมสร้างพัฒนาเครือข่าย (Network) 
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร (HR) / การจัดการความรู้ (KM) 
แผนงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ / การบริหารความเสี่ยง (RM) 
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งานแผน (แผนงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ /งานบริหารความเสี่ยง)  
❖ มีแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ให้ชัดเจน เชื่อมโยงกับ

แผนงบประมาณ และแผนบริหารความเสี่ยง  
❖ ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นภาวะคุกคาม (risk) ให้การบริหารและปฏิบัติงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์หรือ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้รับการควบคุม 
❖ กระบวนการทำงานตลอดสาย ดำเนินไปตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ (Do) 

และได้รับการติดตามประเมินผล (Check) ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในห้วงเวลา
นั้นๆ 

งานจัดการความรู้  
❖ มีองค์ความรู้สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารและปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการ และวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนา ที่พร้อมใช้งาน 

งานพัฒนาบุคลากร (บุคลากรสำนักงาน / พระสอนศีลธรรม)  
❖ บุคลากรส่วนงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะท่ีสูงในการปฏิบัติงาน 

❖ พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เชี่ยวชาญ 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
❖ ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการบริหาร ตัดสินใจ (ถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน รวดเร็ว) 
❖ บุคลากรมีข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน (สั้น กระชับ ง่าย ปฏิบัติได้ทันที)  
❖ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป เข้าถึง และสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก ครบถ้วน รวดเร็ว  

ระบบกลไกการประกันคุณภาพ ประจำปี  
❖ แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
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รายละเอียดเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แผนงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

งบประมาณ : 515,039,400 บาท
ค่าเป้าหมาย : ค่าท่ียอมรับได้ :

18,000 รูป 18,000 รูป
95% ของกรอบจัดสรร 93%
100% ของกรอบจัดสรร 96%

100% 85%
75% 65%
10% 8%
5% 3%
10% 8%

จังหวัดละ 3 รูป จังหวัดละ 2 รูป
100% 85%
25% 20%

120 แหง่ 110 แหง่
50 รูป 25 รูป
100% 85%

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม
บริหำรควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรมีกจิกรรมร่วมกนักบัเครือข่ำย

หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ : วข., วส., และ นวบ. ท่ีรับผิดชอบงำนโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปงีบประมำณ พ.ศ.

๗ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ :

พัฒนำระบบกำรบริหำรอตัรำก ำลัง โครงสร้ำงใหเ้พียงพอและยืดหยุน่

พัฒนำสำรสนเทศโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ยกระดับกำรบริหำรควำมรู้องค์กร

พัฒนำพระสอนศีลธรรม

ยกระดับบคุลำกรสู่ควำมเปน็มืออำชีพ

วิสัยทัศน์ส่วนงาน : เปน็พลังขับเคล่ือนศีลธรรมในสถำนศึกษำ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย : มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำระดับโลก

แผนงานพ้ืนฐาน : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรแกสั่งคมใหม้ีคุณภำพเปน็ทีย่อมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร

ร้อยละบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถตำมท่ีองค์กรก ำหนด

เสริมสร้ำงคุณค่ำและควำมผูกพันธ์
จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินอตัลักษณ์วิถีพุทธ
จ ำนวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบ

ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำพระสอนศีลธรรม

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศ IT
ร้อยละแนวปฏบิติัท่ีดีท่ีน ำไปปฏบิติั
ร้อยละองค์ควำมรู้ท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อบคุลำกรท้ังหมด
ร้อยละองค์ควำมรู้ท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อพระสอนศีลธรรมทัง้หมด
จ ำนวนพระสอนศีลธรรมท่ีมีสมรรถนะสูง

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรโครงกำร
   - จ ำนวนพระสอนศีลธรรมท่ีขึน้ทะเบยีน
   - ร้อยละกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ (หมวดนิตยภตั)
   - ร้อยละกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ (หมวดด ำเนินงำน)
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ IT

14 ตัวช้ีวัด :
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แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

งบประมาณ (บาท) สัดส่วน งปม. (%) หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑. ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม 452,790,000     87.91
1.1 ค่ำตอบแทนพระสอนศีลธรรม (ปกติ) (18,000 x 2,500 x 10) 450,000,000       99.38 ทุกหนว่ยงำน
1.2 ค่ำตอบแทนพื้นท่ีสูง และ เส่ียงภยั (พเิศษ) (35 + 151 x ๑,500 x 10) 2,790,000           0.62 วข.เชยีงใหม่ / วส.ปัตตำนี
๒. เงินเดือน จนท.ประจ าโครงการฯ 7,920,000         1.54
๒.๑ จนท.สนง.พระสอนศีลธรรม (12 x 15,000 x 12) 2,160,000           27.27 สนง.พระสอนศีลธรรม
๒.๒ จนท.ประจ ำศูนยอ์ ำนวยกำรโครงกำรฯ ส่วนภมูิภำค (32 x 15,000 x 12) 5,760,000           72.73 ศอก. ทุกแห่ง
๓. ค่าด าเนินงาน 54,329,400       10.55
๓.๑ ค่ำใชส้อย สำธำรณูปโภค วสัดุส ำนกังำน 8,138,400           14.98 ทุกหนว่ยงำน
๓.2 ค่ำใชจ้ำ่ยโครงกำรยอ่ย 46,191,000         85.02

3.2.1 โครงกำรทบทวน ปรับปรุง จดัท ำแผนยทุธศำสตร์ 500,000              1.08 นำงสำวรุ้งอ ำพร บุญรอดด้วง
3.2.2 โครงกำรปฐมนเิทศพระสอนศีลธรรมพระสอนศีลธรรมประจ ำปี 3,971,000           8.60 ทุกหนว่ยงำน
3.2.3 โครงกำรพฒันำระบบจดักำรฐำนขอ้มูลพระสอนศีลธรรม 500,000              1.08 นำยสดใส เจอืจนัทร์
3.2.4 โครงกำรจดักำรควำมรู้ และพฒันำสมรรถนะบุคลกำร 300,000              0.65 นำงสำวอลีนำ สุปินะ
3.2.5 โครงงำนคุณธรรมส่งเสริมอตัลักษณ์วถิพีทุธ รุ่นท่ี 3 2,000,000           4.33 พระมหำนพดล ธมฺมำนนโฺท
3.2.6 โครงกำรมำฆบูชำ สมัชชำวถิพีทุธ (สถำนศึกษำอำชวีวถิพีทุธ) 5,000,000           10.82 นำยพรีะพล ออ่นล ำเนำว์
3.2.7 โครงกำรโรงเรียนวถิพีทุธชัน้น ำ รุ่นท่ี 12 1,500,000           3.25 นำงสำวรำตรี รัตนโสภำ
3.2.8 โครงกำรโรงเรียนวถิพีทุธพระรำชทำน รุ่นท่ี 4 1,000,000           2.16 นำงสำวรำตรี รัตนโสภำ
3.2.9 โครงกำรพฒันำสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตร Active Learning 8,000,000           17.32 นำยนรุิต ป้องสีดำ

3.2.10 โครงกำรหลักสูตรพฒันำพระบริหำรกำรนเิทศเพื่อสอนสำระพระพทุธศำสนำฐำนสมรรถนะ 5,000,000           10.82 พระมหำนพดล ธมฺมำนนโฺท
3.2.11 โครงกำรสัมมนำพระสอนศีลธรรม ร่วมกบัพระนกัเทศนแ์ละพระนกัเผยแผ่ 1,000,000           2.16 พระมหำสำม อคฺคธมฺโม
3.2.12 โครงกำรมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกจิกรรมพฒันำผู้เรียนด้ำนพระพทุธศำสนำ ปีท่ี 5 (5th MCU Contest) 10,000,000         21.65 ภวูนยั / ศอก.1๔ แห่ง
3.2.13 โครงกำรติดตำมประเมินประสิทธผิลกำรสอนของพระสอนศีลธรรม 1,500,000           3.25  พ.ม.ณรงค์รำช ปณิธำนธติิ / ศอก. ทุกแห่ง
3.2.14 โครงกำรประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 700,000              1.52 นำยนรุิต ป้องสีดำ / ศอก. ทุกแห่ง
3.2.15 โครงกำรผลิตส่ือ, คลังควำมรู้ส ำหรับพระสอนศีลธรรม 1,000,000           2.16 พ.ม.สุรศักด์ิ / นำยนรุิต / นำงสำวอลีนำ
3.2.16 โครงกำรจดัท ำคู่มือกำรสอนส ำหรับพระสอนศีลธรรม 220,000              0.48 นำยนรุิต ป้องสีดำ
3.2.17 โครงกำรผลิตส่ือโทรทัศน ์น ำเสนอผลลัพธก์ำรสอนของพระสอนศีลธรรม 1,000,000           2.16 พระมหำสำม อคฺคธมฺโม
3.2.18 โครงกำรวจิยัและนวตักรรมเพื่อพฒันำสังคมและส่ิงแวดล้อม 3,000,000           6.49 พระมหำนพดล ธมฺมำนนโฺท

515,039,400      100

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564
รายการ

รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน
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กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
๑. สื่อสาร สร้างความเข้าใจทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
๒. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู ้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั ้งผู ้ร ับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื ่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ

แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
๔. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม โดยติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
๖. รวมรวบ บันทึก จัดเก็บ ผลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พร้อมทั้งรายงาน

ผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้   
การกำกับติดตาม  
 โดยคณะทำงานกำกับติดตามประเมินผล กลุ ่มงานแผนงานและประเมินผล สำนักงานพระสอน
ศีลธรรม กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และนำเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จุดที่ควรพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนจุดแข็ง   
 การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินการโดยใช้
กระบวนการตามกลไกในองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
กระบวนการพัฒนาแผน 
ปัจจัยความสำเร็จ 

๑. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บริหารจัดการโดยเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒. สำนักงานพระสอนศีลธรรม ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทุกแห่ง ปฏิบัติงาน
โดยมุ ่งผลสัมฤทธิ์ และทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื ้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ การ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๓. หน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบ 

 



 
บทท่ี ๑ บทนำ 

๑.๑ สาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : ความเป็นมาและความสำคัญ   

 ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โดยหวังจะสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ จากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่าน
กระบวนการเรียนรู ้โดยพระสอนศีลธรรม เพื ่อพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษา ทั้ง
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา      

 ปี ๒๕๕๑ เมื่อจำนวนพระสอนศีลธรรมมีมากถึง ๒๐,๐๐๐ รูป คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้โอนย้ายภาระ
งานและงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งไว้ที่ กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร ับมาดำเนินการให้ สอดคล้องกับพันธกิจด้าน “การบริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน”  

 ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบให้ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใต้การกำกับ ควบคุม 
ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒ ชุด ประกอบด้วย ๑) 
คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน  

 ปี ๒๕๕๕๗ – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
และส่วนงานของมหาวิทยาลัย จึงประกาศตั้ง “สำนักงานพระสอนศีลธรรม” สังกัดสำนักงานอธิการบดีขึ้น ให้
รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยตรง  

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนี้เป็นโครงการที่ภาครัฐเห็นความสำคัญให้การสนับสนุนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นคน “เก่ง 
ดี มีคุณภาพ” เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์แห่งการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุน
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ และการศึกษาสงเคราะห์อีกด้วย จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทุนมนษุย์
อย่างเป็นองค์รวม    
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๑.๒ โครงสร้างองค์กร และการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
โครงสร้างการบริหาร 
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๑.๓ ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักงานพระสอนศีลธรรม 

สำนักงานพระสอนศีลธรรม : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ชั้น ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ 
หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 
๑๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๘๔ 

จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ๔ 
ประการประกอบด้วย  

๑) งานสรรหาพระสอนศีลธรรม  
๒) ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม  
๓) งานติดตามประเมินผล  
๔) งานบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย  
ภายในสำนักงานมีกลุ่มงาน ๓ กลุ่ม คือ  
๑) กลุ่มงานบริหาร 
๒) กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
๓) กลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

กลุ่มงานบริหาร มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ดังนี้  
๑) การจัดสรรงบประมาณ  
๒) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
๓) งานบัญชี  
๔) งานธุรการ  
๕) งานประชุมคณะกรรมการ  
๖) งานสารบรรณ  
๗) งานพัสดุ 
๘) งานบุคคล 
๙) งานประสานงาน  
๑๐) งานประชาสัมพันธ์  
๑๑) จัดทำระบบสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์โครงการ จัดทำสถิติฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม และ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ดังนี้  
๑) จัดทำแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและติดตาม ประเมินผล ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย  
๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา  
๓) งานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ  
๔) งานประสานงานกับศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย  
๕) งานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลติดตาม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ดังนี้  
๑) จัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามประเมินผล 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม  
๓) งานพัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม  
๔) งานจัดอบรมพระสอนศีลธรรม  
๕) งานนิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม 
๖) ติดต่อประสานงานกับศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย  
๗) งานด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรม  
๘) งานกิจกรรมพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๔ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค 

เพ่ือให้การดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ มีมติให้กระจายภาระงานประกอบด้วย การ
สรรหาพระสอนศีลธรรม การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายของ
ส่วนกลาง ให้หน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค ช่วยรับไปดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ ศูนย์ฯ แบ่งเป็น ๑๐ วิทยาเขต ๒๑ วิทยาลัย และ ๑ หน่วยวิทย
บริการ ดังนี้ 
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๑๐ วิทยาเขต  ๑๘ วิทยาลัย ๑ หน่วยวิทยบริการ 

๑. วิทยาเขตหนองคาย 
๒. วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๔. วิทยาเขตขอนแก่น 
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา 
๖. วิทยาเขตแพร่ 
๗. วิทยาเขตสุรินทร์ 
๘. วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๙. วิทยาเขตพะเยา 
๑๐. วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๒. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๓. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 
๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
๖. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
๗. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 
๘. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๙. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
๑๐. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ
๑๒. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๑๓. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี
๑๔. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๑๕. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๑๖. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
๑๗. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
๑๘. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
๑๙.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
๒๐.วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
๒๑.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

๑. หน่วยวิทยบริการ 
วัดหงษ์ประดิษฐาราม  
จังหวัดสงขลา 
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๑.๕ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน (มมร / พศ./ สพฐ / สอศ / สช. / ศน. วธ. / 
โรงเรียนรุ่งอรุณ) 

สำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้ดำเนินขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บนพื้นฐานของ
แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๙) มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมใน
สถานศึกษา ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขายทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ และเอกชนในการ
ขับเคลื่อนศีลธรรม สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ ๓ คือ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
รวมทั้งตอบสนองแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามประเด็นยุทธศาสตรข์้อที่ 
๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้างสังคม 
ประเทศชาติสู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ันยืน” มีภาคีเคลือข่าย ดังนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๕) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๖) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
๗) โรงเรียนรุ่งอรุณ 
๘) มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
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ส่วนที่ ๒  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

๒.๑ สภาพแวดล้อม 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มีข้อมูล
นโยบาย เอกสารที่เชื่อมโยงเก่ียวข้องและนำมาทบทวนการจัดทำแผน ดังนี้ 

๒.๑.๑ นโยบายการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้ง
การทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความ
หลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข๑  ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทยและภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลาย
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื ่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั ้งสนับสนุนการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 
 ๒. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ  และเป็นพลเมืองที่ดี โดยการ
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแพร่
คำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และ
พัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั ่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คำสอนของ
พระพุทธเจ้าและสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
๔. สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับเคารพใน
ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 
โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

  

 
๑ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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๒.๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกฎหมายที่มีไว้
รับรองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ประชาชน และเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ ้นเพื ่อคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ผลประโยชน์ของประชาชนด้วย นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง ซึ่งเป็น
หลักประกันไม่ให้ผู้ปกครองล่วงละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน รัฐธรรมนูญยังเป็นเครื่องกำหนด
ทิศทางในการดำเนินการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถที่จะดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคนที่
แตกต่างกัน และมีคุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรในอนาคตที่ต้องมี มีการบัญญัติ
เรื่องมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ราชการ เอกชน หรือ
ภาควิชาชีพต่าง ๆ ไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ลดปัญหาการทุจริต      
คอร์รัปชันได้  

หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ ตามมาตราที่ ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจบจนการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และหมวดที่ ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรที่ ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้า
นาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้
เก ิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกการป้องกันมิให้ม ีการบ่อนทำลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือ
กลไกดังกล่าวด้วย 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 เป้าหมายของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ๒ เป้าหมาย 

๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย         
๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
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๒.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงสภาพของสังคมไทย
ด้านธรรมาภิบาลไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตย ที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยในขณะนี้ ได้มี
การสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขาย
เสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มี
ระบบการบริการงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวก
พ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกันกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจาก
ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจหลีกเหลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชน
มีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรม จริยธรรมเสียงเอง    มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใสปล่อยให้คน
บางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ สื ่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดง
บทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมือง
จนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.), ๒๕๕๘) 

โดยยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เห็นว่าการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วน
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่ม
ลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ำ 
เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็น
ข้อจำกัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายัง
มีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย 
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน 
ขณะที่ผู ้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู ่คนเดียวสูงขึ ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและ
เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับ การเลื่อนไหลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจำนวน  ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การ
พัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่ม
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เด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู ้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี ่ยนแปลงรอบตัวที ่รวดเร็ว บนพื ้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที ่เข้มแข็งทั ้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีก
ทัง้ยังเปน็ทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายการพัฒนา ๕ ประเด็น ดังนี้๒  

๑. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เพ่ิมข้ึน 
๓. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสู.ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๕. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
 

๒.๑.๔ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ 
เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางในการปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมของคนในชาติ โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐิกพอเพียง หลักธรรมทางศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สร้างคนให้ “พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา” โดยนำกลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บท๓  

๑. คนไทยได้ตระหนักในความสำคัญของชาติ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๒. เกิดสังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติ ให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา”ด้วยการบูรณาการของ
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ในแผนแม่บทฯ นี้ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ดังนี้  
วิสัยทัศน์  

 
๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔, หน้า ๖๕. 
๓ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔. 
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“สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทยอยู่ร่วมกันด้วย
ความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน” 

เป้าประสงค์  
“สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือน้อมนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  
๑. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ  
๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาลมีความสมานฉันท์และมี
ความยั่งยืน  

๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
๒.๑.๕ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี แบะการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาด
ความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ
ของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย
ดังกล่าว มีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการ
ขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธ์ศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้สามารถนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า๔  

วิสัยทัศน์  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาที่ ๓ ได้แก่ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙, หน้า.ฉ 
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เป้าหมายด้านผู้เรียน “โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ ”  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชี วิตเพิ ่มขึ ้น และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มี ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบะกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
การนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๕.๓ การวิจัยเพื ่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขา
ต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และพัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและ
โครงการสำคัญ เช่น โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

๒.๑.๖ แผนปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ 

กิจการคณะสงฆ์มีอยู่ด้วยกัน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการศึกษา ๒) ด้านการปกครอง ๓) ด้านการเผยแผ่ 
๔) ด้านสาธารณูปการ ๕) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์  

งานของสำนักงานพระสอนศีลธรรมที่สำคัญ คือ การส่งเสริมสนับสนุนถวายความสะดวกให้กับพระ
สอนศีลธรรม เพื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. และหลักสูตรธรรมศึกษา ของแม่กองธรรมสนามหลวง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการศึกษาสงเคราะห์ เป็นไปตามระเบียบ
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ พระธรรมทูต พระ
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นักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครู
สอนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นหน้าที่หรือบทบาทที่พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิ
การจักต้องกระทำ โดยการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอน ประชาชน ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) 
กำหนดหน้าที่หรือบทบาทที่วัดต่าง ๆ เจ้าคณะตำบล คณะสงฆ์อำเภอ และคณะสงฆ์จังหวัด เกี่ยวกับการเผย
แผ่ ไว้ดังนี้ 

๑. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท คำสั่งสอนหรือข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ 
๒. แนะนำ สั่งสอน อบรม ประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
๓. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือหรือการ

ช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอื่นนอกจากการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้
กำลังศึกษาเล่าเรียนคณะสงฆ์ได้กำหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ์  การศึกษา
สงเคราะห์นั้นว่าโดยลักษณะ ควรแยกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ดำเนินการเพื่อการสงเคราะห์ประชาชน หรือ
พระภิกษุสามเณร  

๒. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้กำลังศึกษา 
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๒.๒ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

๒.๒.๑ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ 

  ๑) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  ๒) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ   
  ๓) พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  ๔) พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ    
                      ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
  ๕) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ 

๒.๒.๓ เป้าประสงค์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ 

  ๑.๑) บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
  ๑.๒) หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
จิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  ๑.๓) อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
  ๑.๔) ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 
  ๒.๑) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 
  ๒.๒) ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้ง ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ๓.๑) ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  ๓.๒) งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัยและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
๕ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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  ๔.๑) ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ๔.๒) นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๕.๑) การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ 
   

๒.๒.๔ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 
 อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
   “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 
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๒.๓ แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

๒.๓.๑ วิสัยทัศน์แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

“เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา” 
๒.๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 
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๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และโครงการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและวางระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมให้ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้
๑ .๑  พ ัฒนา ระบบกา รบร ิ ห า ร 
อัตรากำลัง โครงสร้างให้เพียงพอ 
และยึดหยุ่น 

๑ .๑ .๑ ร ้อยละความสำเร ็จของการ
พัฒนาระบบการบริหาร โครงการ 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการแบบมี
ส่วนร่วม 

๑.๒ พัฒนาสารสนเทศโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๑ .๒ .๑ ร ้อยละความสำเร ็จของการ
พัฒนาระบบ (IT) 

๑.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน (Big Data) 

๑.๒.๒ ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ (IT) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
๒ .๑ ยกระดับการบร ิหารความรู้
องค์กร 

๒.๑.๑ ร้อยละแนวปฏิบัติที่ดี       (Best 
Practice) ที่นำไปปฏิบัติ 

๒ .๑ .๑ โคร งการจ ั ดการความรู้  (Knowledge 
Management) 

๒.๑.๒ ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อบุคลากรทั้งหมด 
๒.๑.๓ ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อพระสอนศีลธรรมทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมและจัดการสมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพวิถีพุทธ 
๓.๑ พัฒนาพระสอนศีลธรรม  ๓.๑.๑ จำนวนพระสอนศีลธรรมที ่มี

สมรรถนะสูง 
๓.๑.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 

๓ .๑ .๒  ร ้ อยละความสำ เ ร ็ จตาม
แผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

๓.๒ ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ  

๓.๒.๑ ร้อยละบุคลากรมีความสามารถ
เป็นมืออาชีพ 

๓.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพวิถีพุทธ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมคุณค่าและความผูกพันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (พระสอนศีลธรรม, บุคลากร, สถานศึกษา, 
คณะสงฆ์) 
๔ .๑ เสร ิมสร ้างค ุณค่าและความ
ผูกพัน  

๔.๑.๑ จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินอัตลักษณ์วิถีพุทธย 
 

๔.๑.๑ โครงการเสริมสร้างคุณค่าและความผูกพัน 

๔.๒ สร้างแรงจูงใจสู่วิสัยทัศน์องค์กร  ๔ .๒ .๑ จำนวนพระสอนศ ีลธรรม
ต้นแบบ 

๔.๒.๑ โครงการพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 

๔.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการมีกิจกรรม

ร่วมกันกับเครือข่าย 
๔.๒.๒ โครงการเผยแผ่ผลงานพระสอนศีลธรรม 
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๒.๔ การประเมินความเสี่ยง และความท้าทาย 

 เพื่อให้แน่ใจว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนงานจะสามารถดำเนินการให้บรรลุได้ จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ ความเสี่ยงที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม คาดการณ์ว่าต้องเผชิญ ดังนี้ 
 ๑) นโยบายรัฐบาล (Policy) มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการ ส่วนที่สนับสนุนพันธกิจ
ของส่วนงานก็มีมาก แต่บางอย่างก็อาจเป็นภัยคุกคามหรือความเสี่ยงต่อการบริหาร ปฏิบัติงาน เช่น การ
กำหนดแนวทางในจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ ซึ่งส่วนงานต้องมีมาตรการรองรับเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ส่งมอบผลผลิตได้ตรงตามเป้าหมายของนโยบายภาครัฐ และสามารถปฏิบัติตามระบบกลไกที่รัฐบาลกำหนดไว้   
 ๒) สภาพแวดล้อมภายในส่วนงานและองค์กร (Context) ในส่วนงาน สภาพบรรยากาศการทำงานยัง
ห่างไกลความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดง
ความเห็น ร่วมกันทำ แต่ยังขาดกระบวนการสำคัญในการบันทึกจัดเก็บองค์ความรู้สำคัญที่เกิดขึ้นส่งผลให้การ
บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากรก้าวหน้าอย่างช้า ๆ ในระดับองค์กร ด้วยโครงสร้างการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่กว้างมีภาระงานประจำ พร้อมทั้งงบประมาณกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ ครอบคลุมพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในการปฏิบัติแต่ละแห่งจะมีแนววิธีที่
เป็นแบบเฉพาะ จึงทำให้ขาดความเป็นเอกภาพส่งผลให้การควบคุม และการติดตามประเมินผลทำได้ยาก 
 ๓) ด้านพระสอนศีลธรรม ด้วยจำนวนพระสงฆ์ที่มีแนวโน้มลดจำนวนลง และแรงจูงใจในการเข้าเป็น
พระสอนศีลธรรมนั้น ก็มีน้อยมากด้วยค่าตอบแทนที่น้อยนิด และระบบกลไกต่าง ๆ ของทางราชการ ที่
พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามค่อนข้างมีความยุ่งยาก อาจทำให้พระสงฆ์ลด หรือหมดความต้องการเป็นพระสอน
ศีลธรรมในกำกับของมหาวิทยาลัย อีกปัจจัยหนึ่ง แม้ว่าส่วนงานจะมีฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมที่สามารถ
คำนวนคาดการณ์ วางแผนการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมได้ แต่ยังขาดหลักสูตรเฉพาะสำหรับการ
พัฒนาในระยะต้น และมาตรการเพิ่มแรงจูงใจให้พระสอนศีลธรรมอยากต้องการพัฒนาตนเองในระดับ หรือ
ระยะต่อ ๆ ไป 
 ๔) ด้านงบประมาณ และการเงิน (Money) สถานะของงบประมาณเป็นประเภทเงินอุดหนุน ซึ่งมี
สภาพไม่มั่นคง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารงบประมาณภายในยังขาด
ระบบกลไกในการบริหารและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อระบบการเงินและบัญชีในขั้นตอน
ของการปฏิบัติการ ทำให้การจัดทำงบการเงินล่าช้า ผู้บริหารขาดสารสนเทศด้านการเงินประกอบการบริหาร
และตัดสินใจ ทำให้ประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณลดลง 
 ๕) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) มุ่งหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ที่จำเป็นและ
สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของส่วนงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) กระบวนการทำงานประจำของส่วนงานหลาย ๆ ขั้นตอน ยังขาดความ
ชัดเจน ก่อให้เกิดความขัดข้องในขั้นตอนของการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจในขอบเขตภาระงาน
ของกันและกันของผู้รับผิดชอบหลัก และผู้เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานในทุก ๆ กิจกรรม ทุกขั้นตอนควร
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ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ด้วยกระบวนการวงจร
คุณภาพ วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งต้องอาศัยกระบวนทางการจัดการความรู้ (KM) และ
ความสามารถทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยสนับสนุน  
 ๖) ด้านบุคลากร (Man) การบริหารกำลังคน คนเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่จะขับเคลื่อนงานทุก
ชนิดให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ในเชิงบริหารจะทำอย่างไร ให้บุคลากรทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนงาน 
และองค์กรมีความต้องการผลิตผลงานออกมาให้ได้ตามที่ส่วนงานและองค์กรต้องการ มีความรู้ และทักษะที่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากเรื่องคุณสมบัติ
ของบุคลากรที่ต้องพัฒนาแล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่วนงานต้องเผชิญ และบริหารจัดการยาก คือ การสูญเสีย
บุคลากรสำคัญ ๆ เนื่องจากการลาสิกขาของพระภิกษุ การย้ายส่วนงานของบุคลากร เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้
ไปแต่เพียงตัว แต่ยังนำเอาองค์ความรู้ที่จำเป็นและสำคัญติดตามไปด้วย  

๒.๕ สายโซ่คุณค่า สำนักงานพระสอนศีลธรรม 

 กระบวนการบริหารจัดการภายใน ทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน เป็นปัจจัยสำคัญท่ี
ช่วยส่งเสริมส่วนงานบรรลุวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งมีส่วนผลักดันให้องค์กร หรือมหาวิทยาลัย
ได้รับมอบผลผลิตที่มีคุณค่าจากหน่วยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
 

 
 

๑) งานแผน (แผนงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ /งานบริหารความเสี่ยง)  
 - มีแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ให้ชัดเจน เชื่อมโยงกับ
แผนงบประมาณ และแผนบริหารความเสี่ยง  
 - ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นภาวะคุกคาม (risk) ให้การบริหารและปฏิบัติงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้รับการควบคุม 
 - กระบวนการทำงานตลอดสาย ดำเนินไปตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ (Do) 
และได้รับการติดตามประเมินผล (Check) ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในห้วงเวลานั้น ๆ (Act) 
 ๒) งานจัดการความรู้  

ระบบสรรหา 
พระสอนศลีธรรม 

พฒันาสมรรถนะ 
พระสอนศลีธรรม 

ตดิตามผลการสอน 
ข อ ง พ ร ะ ส อ น
ศลีธรรม 

การประกนัคุณภาพ (QA) / การควบคุมภายใน (IC) 
 ระบบสารสนเทศ (IT) / เสรมิสรา้งพฒันาเครอืขา่ย (Network) 

การสรรหาและพฒันาบุคลากร (HR) / การจดัการความรู ้(KM) 
 แผนงบประมาณ / แผนปฏบิตักิาร / การบรหิารความเสีย่ง (RM) 

 วสิยัทศัน์ของสว่นงาน 
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 - มีองค์ความรู้สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารและปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน  
             แผนปฏิบัติการ และวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนา ที่พร้อมใช้งาน 
 ๓) งานพัฒนาบุคลากร (บุคลากรสำนักงาน / พระสอนศีลธรรม)  
 - บุคลากรส่วนงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะท่ีสูงในการปฏิบัติงาน 
 - พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เชี่ยวชาญ  
 ๔) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 - ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการบริหาร ตัดสินใจ (ถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน รวดเร็ว) 
 - บุคลากรมีข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน (สั้น กระชับ ง่าย ปฏิบัติได้ทันที)  
 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป เข้าถึง และสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก ครบถ้วน รวดเร็ว  
 ๕) ระบบกลไกการประกันคุณภาพ ประจำปี  
 - แผนพัฒนาคณุภาพตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

ส่วนที่ ๓  

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

สำนักงานพระสอนศีลธรรม 

๓.๑ วิสัยทัศน์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม 

“เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา” 

๓.๒ กลยุทธ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 สำนักงานพระสอนศีลธรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการดำเนินงาน
ระยะ ๑ ปี นำแผนสู ่ภาคปฏิบัติ ดำเนินขับเคลื ่อนตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ ตาม
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ สำนักงานพระสอน
ศีลธรรมจึงได้กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ต้องการบรรลุไว้ ดังนี้ 

                    ๑๔ ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. จำนวนพระสอนศีลธรรมที่ขึ้นทะเบียน 
๒. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (หมวดนิตยภัต) 
๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (หมวดดำเนินงาน) 
๔. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ IT 
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ IT 
๖. ร้อยละแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปปฏิบัติ 
๗. ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อบุคลากรทั้งหมด 
๘. ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อพระสอนศีลธรรมทั้งหมด 
๙. จำนวนพระสอนศีลธรรมที่มีสมรรถนะสูง 
๑๐. ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 
๑๑. ร้อยละบุคลากรที่มีความสามารถตามท่ีองค์กรกำหนด 
๑๒. จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินอัตลักษณ์วิถีพุทธ 
๑๓. จำนวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 
๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการมีกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่าย 

๑๘,๐๐๐ รูป 
๙๕% ของกรอบจัดสรร 
๑๐๐% ของกรอบจัดสรร 
๑๐๐% 
๗๕% 
๑๐% 
๕% 
๑๐% 
จังหวัดละ ๓ รูป 
๑๐๐% 
๒๕% 
๑๒๐ แห่ง 
๕๐ รูป 
๑๐๐% 

  



๒๓ 

 

 

แผนภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์แผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม 

 
๓.๓ แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑ มีมติมอบหมายโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ให้เป็นไปตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

๓.๓.๑ ที่มาของงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ๔๐๒,๕๑๖,๙๐๐ 
๒ รายงานส่วนงาน ๑๑๒๕๒๒๕๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๕,๐๓๙,๔๐๐ 



๒๔ 

 

 

๓.๓.๒ กรอบจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

กรอบจัดสรรงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปกติ พิเศษ
 ใช้สอย

วัสดุ
สาธารณูปโภค

 จัด
โครงการ
ปฐมนิเทศ

 งบบริหาร
กลาง

1 ส่วนกลำง 3,908 121,275,000 1,800,000 781,600 859,760 47,129,400 171,845,760 

2 วิทยำเขตหนองคำย 944 23,600,000 360,000 188,800 207,680 24,356,480 

3 วิทยำเขตขอนแก่น 1,082 27,050,000 360,000 216,400 238,040 27,864,440 

4 วิทยำเขตนครรำชสีมำ 600 15,000,000 180,000 120,000 132,000 15,432,000 

5 วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 420 10,500,000 180,000 84,000 92,400 10,856,400 

6 วิทยำเขตอุบลรำชธำนี 629 15,725,000 180,000 125,800 138,380 16,169,180 

7 วิทยำเขตพะเยำ 239 5,975,000 180,000 47,800 52,580 6,255,380 

8 วิทยำเขตสุรินทร์ 528 13,200,000 180,000 105,600 116,160 13,601,760 

9 วิทยำเขตแพร่ 250 6,250,000 180,000 50,000 55,000 6,535,000 

10 วิทยำเขตเชยีงใหม่ 550 13,750,000 525,000 180,000 110,000 121,000 14,686,000 

11 วิทยำเขตนครสวรรค์ 620 - 180,000 124,000 136,400 440,400 

12 วิทยำลัยสงฆพ์ทุธชนิรำช 770 19,250,000 180,000 154,000 169,400 19,753,400 

13 วิทยำลัยสงฆล์ ำพนู 240 6,000,000 180,000 48,000 52,800 6,280,800 

14 วิทยำลัยสงฆเ์ลย 417 10,425,000 180,000 83,400 91,740 10,780,140 

15 วิทยำลัยสงฆน์ครพนม 478 11,950,000 180,000 95,600 105,160 12,330,760 

16 วิทยำลัยสงฆป์ัตตำนี 151 3,775,000 2,265,000 180,000 30,200 33,220 6,283,420 

17 วิทยำลัยสงฆร์ำชบุรี 694 17,350,000 180,000 138,800 152,680 17,821,480 

18 ห้องเรียนสุรำษฎร์ธำนี 230 5,750,000 180,000 46,000 50,600 6,026,600 

19 หน่วยวิทยบริกำร สงขลำ 323 - 180,000 64,600 71,060 315,660 

20 วิทยำลัยสงฆน์ครน่ำน 271 6,775,000 180,000 54,200 59,620 7,068,820 

21 วิทยำลัยสงฆน์ครล ำปำง 250 6,250,000 180,000 50,000 55,000 6,535,000 

22 วิทยำลัยสงฆพ์ทุธโสธร 290 7,250,000 180,000 58,000 63,800 7,551,800 

23 วิทยำลัยสงฆเ์ชยีงรำย 385 9,625,000 180,000 77,000 84,700 9,966,700 

24 วิทยำลัยสงฆศ์รีสะเกษ 711 17,775,000 180,000 142,200 156,420 18,253,620 

25 วิทยำลัยสงฆ์พุทธปญัญศรีทวำรวดี 1,111 27,775,000 360,000 222,200 244,420 28,601,620 

26 วิทยำลัยสงฆบ์ุรีรัมย์ 482 12,050,000 180,000 96,400 106,040 12,432,440 

27 วิทยำลัยสงฆช์ยัภูมิ 432 10,800,000 180,000 86,400 95,040 11,161,440 

28 วิทยำลัยสงฆร้์อยเอ็ด 450 11,250,000 180,000 90,000 99,000 11,619,000 

29 วิทยำลัยสงฆอ์ุทัยธำนี 130 3,250,000 180,000 26,000 28,600 3,484,600 

30 วิทยำลัยสงฆม์หำสำรคำม 415 10,375,000 180,000 83,000 91,300 10,729,300 
18,000 450,000,000 2,790,000 7,560,000 3,600,000 3,960,000 47,129,400 515,039,400 รวม

 
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี

ค่าด าเนินงาน

ท่ี ส่วนงาน จ านวน

กรอบจัดสรรงบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ
ท้ังสิน

ค่าตอบแทน



๒๕ 

 

 

๓.๓.๓ แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

  

ติดตามประเมินผล

งบประมาณ : 515,039,400 บาท
ค่าเป้าหมาย : ค่าท่ียอมรับได้ : ผู้รับผิดชอบ

พระครูสังฆรักษสุ์นทรกมล / ขวัญตระกูล
18,000 รูป 18,000 รูป สดใส / หลวงเมือง / ธวัชชยั

95% ของกรอบจัดสรร 93% สุรียพ์ร / ดวงฤดี
100% ของกรอบจัดสรร 96% ฉตัรดำว

100% 85% สดใส / ดวงฤดี / สุรียพ์ร
75% 65% พ.ม.กฤษดำ / พ.ม.สำม
10% 8% พ.ม.สุรศักด์ิ / นิรุต / อลีนำ
5% 3% อลีนำ 

10% 8% นิรุต / พ.ม.ดนัย
จังหวัดละ 3 รูป จังหวัดละ 2 รูป พ.ม.นพดล / พอจ.ณรงค์รำช / นิรุต

100% 85% พ.ม.นพดล / พอจ.ณรงค์รำช / นิรุต
25% 20% อลีนำ / ดวงฤดี

120 แห่ง 110 แห่ง รำตรี / ภูวนัย / พรีะพล
50 รูป 25 รูป พ.ม.นพดล / พอจ.ณรงค์รำช / นิรุต
100% 85% พ.ม.นพดล / ภูวนัย / รำตรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ : วข., วส., และ นวบ. ท่ีรับผิดชอบงำนโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (29 ศอก.)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ IT
ระดับควำมพงึพอใจของผู้ใชบ้ริกำรระบบสำรสนเทศ IT
ร้อยละแนวปฏิบัติท่ีดีที่น ำไปปฏิบัติ
ร้อยละองค์ควำมรู้ท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อบุคลำกรท้ังหมด
ร้อยละองค์ควำมรู้ท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อพระสอนศีลธรรมทั้งหมด
จ ำนวนพระสอนศีลธรรมที่มีสมรรถนะสูง
ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพฒันำพระสอนศีลธรรม

เสริมสร้ำงคุณค่ำและควำมผูกพนัธ์

บริหำรควำมร่วมมือภำคีเครือขำ่ย ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรมีกิจกรรมร่วมกันกับเครือขำ่ย

พฒันำสำรสนเทศโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ยกระดับกำรบริหำรควำมรู้องค์กร

จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินอัตลักษณ์วิถพีทุธ
จ ำนวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบ

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
๗ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ : 14 ตัวช้ีวัด :

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบบริหำรโครงกำร
   - จ ำนวนพระสอนศีลธรรมที่ขึน้ทะเบียน

พฒันำระบบกำรบริหำรอัตรำก ำลัง โครงสร้ำงให้เพยีงพอและยดืหยุน่

พฒันำพระสอนศีลธรรม

ยกระดับบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชพี

   - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (หมวดนิตยภัต)
   - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (หมวดด ำเนินงำน)

ร้อยละบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถตำมที่องค์กรก ำหนด

วิสัยทัศน์ส่วนงาน : เป็นพลังขบัเคล่ือนศีลธรรมในสถำนศึกษำ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย : มหำวิทยำลัยพระพทุธศำสนำระดับโลก
แผนงานพ้ืนฐาน : ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พฒันำงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

รุ้งอ ำพร / พรีะพล
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๓.๓.๔ กิจกรรม/โครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม   

งบประมาณ (บาท) สัดส่วน งปม. (%) หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑. ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม 452,790,000       87.91
1.1 ค่ำตอบแทนพระสอนศีลธรรม (ปกติ) (18,000 x 2,500 x 10) 450,000,000        99.38 ทกุหน่วยงำน
1.2 ค่ำตอบแทนพื้นทีสู่ง และ เส่ียงภยั (พิเศษ) (35 + 151 x ๑,500 x 10) 2,790,000            0.62 วข.เชียงใหม ่/ วส.ปตัตำนี
๒. เงินเดือน จนท.ประจ าโครงการฯ 7,920,000           1.54
๒.๑ จนท.สนง.พระสอนศีลธรรม (12 x 15,000 x 12) 2,160,000            27.27 สนง.พระสอนศีลธรรม
๒.๒ จนท.ประจ ำศูนยอ์ ำนวยกำรโครงกำรฯ ส่วนภมูภิำค (32 x 15,000 x 12) 5,760,000            72.73 ศอก. ทกุแหง่
๓. ค่าด าเนินงาน 54,329,400         10.55
๓.๑ ค่ำใช้สอย สำธำรณูปโภค วสัดุส ำนักงำน 8,138,400            14.98 ทกุหน่วยงำน
๓.2 ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรยอ่ย 46,191,000          85.02

3.2.1 โครงกำรทบทวน ปรับปรุง จดัท ำแผนยทุธศำสตร์ 500,000               1.08 นำงสำวรุ้งอ ำพร บญุรอดด้วง
3.2.2 โครงกำรปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมพระสอนศีลธรรมประจ ำปี 3,971,000            8.60 ทกุหน่วยงำน
3.2.3 โครงกำรพัฒนำระบบจดักำรฐำนขอ้มูลพระสอนศีลธรรม 500,000               1.08 นำยสดใส เจอืจนัทร์
3.2.4 โครงกำรจดักำรควำมรู้ และพัฒนำสมรรถนะบคุลกำร 300,000               0.65 นำงสำวอลีนำ สุปนิะ
3.2.5 โครงงำนคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วถิพีุทธ รุ่นที ่ 3 2,000,000            4.33 พระมหำนพดล ธมมฺำนนฺโท
3.2.6 โครงกำรมำฆบชูำ สมชัชำวถิพีุทธ (สถำนศึกษำอำชีววถิพีุทธ) 5,000,000            10.82 นำยพีระพล อ่อนล ำเนำว์
3.2.7 โครงกำรโรงเรียนวถิพีุทธชั้นน ำ รุ่นที ่12 1,500,000            3.25 นำงสำวรำตรี รัตนโสภำ
3.2.8 โครงกำรโรงเรียนวถิพีุทธพระรำชทำน รุ่นที ่4 1,000,000            2.16 นำงสำวรำตรี รัตนโสภำ
3.2.9 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตร Active Learning 8,000,000            17.32 นำยนิรุต ปอ้งสีดำ

3.2.10 โครงกำรหลักสูตรพัฒนำพระบริหำรกำรนิเทศเพื่อสอนสำระพระพุทธศำสนำฐำนสมรรถนะ 5,000,000            10.82 พระมหำนพดล ธมมฺำนนฺโท
3.2.11 โครงกำรสัมมนำพระสอนศีลธรรม ร่วมกับพระนักเทศน์และพระนักเผยแผ่ 1,000,000            2.16 พระมหำสำม อคฺคธมโฺม
3.2.12 โครงกำรมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนพระพุทธศำสนำ ปทีี ่ 5 (5th MCU Contest) 10,000,000          21.65 ภวูนัย / ศอก.1๔ แหง่
3.2.13 โครงกำรติดตำมประเมนิประสิทธผิลกำรสอนของพระสอนศีลธรรม 1,500,000            3.25  พ.ม.ณรงค์รำช ปณิธำนธติิ / ศอก. ทกุแหง่
3.2.14 โครงกำรประเมนิคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 700,000               1.52 นำยนิรุต ปอ้งสีดำ / ศอก. ทกุแหง่
3.2.15 โครงกำรผลิตส่ือ, คลังควำมรู้ส ำหรับพระสอนศีลธรรม 1,000,000            2.16 พ.ม.สุรศักด์ิ / นำยนิรุต / นำงสำวอลีนำ
3.2.16 โครงกำรจดัท ำคู่มอืกำรสอนส ำหรับพระสอนศีลธรรม 220,000               0.48 นำยนิรุต ปอ้งสีดำ
3.2.17 โครงกำรผลิตส่ือโทรทศัน์ น ำเสนอผลลัพธก์ำรสอนของพระสอนศีลธรรม 1,000,000            2.16 พระมหำสำม อคฺคธมโฺม
3.2.18 โครงกำรวจิยัและนวตักรรมเพื่อพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม 3,000,000            6.49 พระมหำนพดล ธมมฺำนนฺโท

515,039,400       100รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564
รายการ
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๓.๕ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม 

 ในปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้กำหนดโครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทสำนักงาน ทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ ดังนี้ 
 

ชื่อโครการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมพระสอนศีลธรรมประจำปี 
โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม 
โครงการจัดการความรู้ และพัฒนาสมรรถนะบุคลการ 
โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ รุ่นที่ ๓  
โครงการมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ (สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ) 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตร Active Learning 
โครงการหลักสูตรพัฒนาพระบริหารการนิเทศเพ่ือสอนสาระพระพุทธศาสนาฐาน
สมรรถนะ 
โครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรม ร่วมกับพระนักเทศน์และพระนักเผยแผ่ 
โครงการมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี
ที่ ๕ (5th MCU Contest) 

โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม 
โครงการประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 
โครงการผลิตสื่อ, คลังความรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม 
โครงการจัดทำคู่มือการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม 
โครงการผลิตสื่อโทรทัศน์ นำเสนอผลลัพธ์การสอนของพระสอนศีลธรรม 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง 
ทุกหน่วยงาน 
นายสดใส เจือจันทร์ 
นางสาวอลีนา สุปินะ 
พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท 
นายพีระพล อ่อนลำเนาว์ 
นางสาวราตรี รัตนโสภา 
นางสาวราตรี รัตนโสภา 
นายนิรุต ป้องสีดา 
พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท 
 
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม 
ภูวนัย / ศอก.๑๔ แห่ง 
  
พ.ม.ณรงค์ราช ปณิธานธิติ / ศอก. ทุก
แห่ง 
นายนิรุต ป้องสีดา / ศอก. ทุกแห่ง 
พ.ม.สุรศักดิ์ / นายนิรุต / นางสาวอลีนา 
นายนิรุต ป้องสีดา 
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม 
พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท 
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สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : 

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นางสาวรุ้งอ าพร บุญรอดด้วง

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 

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.ต้ังคณะกรรมการ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯฃ

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม

 ๔.๑ ด าเนินการจัดความรู้

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ

 ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

 ๔.๔ ประเมนิการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ

ได้คู่มือปฏิบัติงานการสอน

ในโรงเรียนส าหรับพระ

สอนศีลธรรม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ

Output :

งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผนยุทธศาสตร์

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

เป้าหมาย : 

ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณการด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓
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สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : 

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : ทุกหน่วยงาน

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 

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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ๓ คร้ัง

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯฃ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการจัดความรู้ ด าเนินการตามโครงการ ๑ องค์ความรู้

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ ด าเนินการตามโครงการ ๑ กระบวนการ

 ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๐

 ๔.๔ ประเมนิการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

งบประมาณ ๓,๙๗๑,๐๐๐ บาท

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมพระสอนศีลธรรมประจ าปี

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

เป้าหมาย : 

ต าแหน่ง : โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณการด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓



๓๐ 

 

 
  

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : 

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นายสดใส เจือจันทร์

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 

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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ๓ คร้ัง

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯฃ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการจัดความรู้ ด าเนินการตามโครงการ ๑ องค์ความรู้

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ ด าเนินการตามโครงการ ๑ กระบวนการ

 ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๐

 ๔.๔ ประเมนิการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

เป้าหมาย : 

ต าแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณการด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓



๓๑ 

 

 
  

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดการความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาส านักงาน

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นางสาวอลีนา สุปินะ

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 

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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ๓ คร้ัง

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯฃ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการจัดความรู้ ด าเนินการตามโครงการ ๑ องค์ความรู้

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ ด าเนินการตามโครงการ ๑ กระบวนการ

 ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๐

 ๔.๔ ประเมนิการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณการด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓

งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดการความรู้ และพัฒนาสมรรถนะบุคลการ

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

เป้าหมาย : ๑ องค์ความรู้ และบุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ ๙๕ ของบุคลากร

ต าแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



๓๒ 

 

 

  

วัตถุประสงค์ : พัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท 

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ๔ คร้ัง

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯฃ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการ/กรรมการนิเทศ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ โรงเรียนเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๒ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ โครงการนิเทศติดตามและประเมนิผลเชิงประจักษ์โครงงานคุณธรรมฯ ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๒ โครงการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับประเทศ ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๓ ประเมนิผลทันทีหลังด าเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ รุ่นท่ี ๓

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

เป้าหมาย : จ านวน ๖๔ โครงงาน (รุ่นท่ี ๑๐ ๒๐โรงเรียน และรุ่นใหม่จากงานมหกรรม ๔๒ โรงเรียน)

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓



๓๓ 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : 

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ :  นายพีระพล อ่อนล าเนาว์

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ .ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒ จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง อุปกรณ์/เอกสาร ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ๑๘ ภาค ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการ รอบคัดเลือกระดับภาค ๑๘

 ๔.๒ ด าเนินการ รอบคัดเลือกระดับประเทศ ๑ คร้ัง

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการฯ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการฯ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง
Output :

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓

โครงการมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ (สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ)

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

เป้าหมาย : 

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



๓๔ 

 

 

 

  

เป้าหมาย : ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงาน

บาท

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 ต้ังคณะกรรมการและคณะท างาน คณะกรรมการและคณะท างาน ๑ คณะ

๒.ประชุมคณะท างาน / เตรียมความพร้อม คณะท างานเข้าใจกระบวนการท างาน ร้อยละ ๑๐๐

   ๒.๑ วางแผนด าเนินงานประชุมคณะท างาน

   ๒.๒ การประสานงาน

   ๒.๓ การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๓.ด าเนินการโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ร้อยละ ๘๐

   ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน  จ านวน ๓ คร้ัง

   ๓.๒ เชิญทุกโรงเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

         สัมมนาและปฏิบัติธรรม

๔. อภิปราย สรุปผลด าเนินงาน เล่มรายงาน จ านวน ๑ เล่ม

   ๔.๑ สรุปเล่มรายงานโครงการ

Output :

งบประมาณท่ีตามแผนงาน / โครงการ เงินงบประมาณ      จ านวน                                                   บาท

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นางสาวราตรี รัตนโสภา ต าแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นท่ี ๑๒

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนและเสริมขวัญก าลังใจโรงเรียนวิถีพุทธ

ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม งบประมาณ : ๑,๕๐๐,๐๐๐

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒



๓๕ 

 

 

 
  

เป้าหมาย : ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงาน

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 ต้ังคณะกรรมการและคณะท างาน คณะกรรมการและคณะท างาน ๑ คณะ

๒.ประชุมคณะท างาน / เตรียมความพร้อม คณะท างานเข้าใจกระบวนการท างาน ร้อยละ ๑๐๐

   ๒.๑ วางแผนด าเนินงานประชุมคณะท างาน

   ๒.๒ การประสานงาน

   ๒.๓ การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๓.ด าเนินการโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ร้อยละ ๘๐

   ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน  จ านวน ๓ คร้ัง

   ๓.๒ เชิญทุกโรงเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

         สัมมนาและปฏิบัติธรรม

๔. อภิปราย สรุปผลด าเนินงาน เล่มรายงาน จ านวน ๑ เล่ม

   ๔.๑ สรุปเล่มรายงานโครงการ

Output :

ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี ๔

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนและเสริมขวัญก าลังใจโรงเรียนวิถีพุทธ

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นางสาวราตรี รัตนโสภา ต าแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



๓๖ 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นายนิรุต ป้องสีดา

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะพระฯตามกระบวนการหลักสูตร

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ

 ๔.๓ ประเมนิผลทันทีหลังด าเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

ไตรมาสท่ี ๔
สถานท่ี

งบประมาณ : ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตร Active Learning

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

เป้าหมาย : พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนร้อยละ ๙๕ ของโครงการฯ

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



๓๗ 

 

 

 

  

วัตถุประสงค์ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะพระฯตามกระบวนการหลักสูตร

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ

 ๔.๓ ประเมนิผลทันทีหลังด าเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

ไตรมาสท่ี ๔
สถานท่ี

งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓

โครงการหลักสูตรพัฒนาพระบริหารการนิเทศเพ่ือสอนสาระพระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะ

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

เป้าหมาย : พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนร้อยละ ๙๕ ของโครงการฯ

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



๓๘ 

 

 

  

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.ต้ังคณะท างาน มคีณะท างาน ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะท างาน วางแผนปฏิบัติการ

 ๓.๑ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานแต่ละคน ทกุคนเข้าใจในบทบาทตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒ เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ที่จ าเป็น เอกสาร อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ติดต่อประสานงาน ผู้เก่ียวข้องเข้าใจแนวปฏิบัติงานร่วมกัน ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ด าเนนิการสัมมนา

   - ถอดรหัสองค์ความรู้ปาฐกถาของประธานพิธี

   - ถอดรหัสองค์ความรู้พระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์

๔.ประเมินผล และรายงานผล

 ๔.๑ ประเมนิผล รายงานการประเมนิ ๑ รายงาน

 ๔.๒ สรุปรายงานผล เล่มรายงาน ๑ เล่ม
Output :

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : พระมหาสาม อคฺคธมฺโม ต าแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

โครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรม ร่วมกับพระนักเทศน์และพระนักเผยแผ่

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างพระสอนศีลธรรม กับพระนักเทศน์ เป้าหมาย : ๑ องค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวใหม่

ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : บริหาร งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒



๓๙ 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : 

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ :  ภูวนัย / ศอก.๑๔ แห่ง

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ .ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒ จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง อุปกรณ์/เอกสาร ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ๑๘ ภาค ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการ รอบคัดเลือกระดับภาค ๑๘

 ๔.๒ ด าเนินการ รอบคัดเลือกระดับประเทศ ๑ คร้ัง

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการฯ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการฯ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง
Output :

โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีท่ี ๕ (5th MCU Contest)

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

เป้าหมาย : 

ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓



๔๐ 

 

  

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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะพระฯตามกระบวนการหลักสูตร

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ

 ๔.๓ ประเมนิผลทันทีหลังด าเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : พัฒนาพระสอนศีลธรรม งบประมาณ : ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ / ศอก. ทุกแห่ง ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน :  

วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย : 



๔๑ 

 

 

 

  

วัตถุประสงค์ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นายนิรุต ป้องสีดา / ศอก. ทุกแห่ง

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะพระฯตามกระบวนการหลักสูตร

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ

 ๔.๓ ประเมนิผลทันทีหลังด าเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

ไตรมาสท่ี ๔
สถานท่ี

งบประมาณ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓

โครงการประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

เป้าหมาย : พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนร้อยละ ๙๕ ของโครงการฯ

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔



๔๒ 

 

 

  

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : 

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : พ.ม.สุรศักด์ิ / นายนิรุต / นางสาวอลีนา

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 

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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการ/วิทยาการเตรียมความพร้อมกระบวนการ วิทยากรพร้อมด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ๔ กิจกรรม ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะพระฯตามกระบวนการหลักสูตร

 ๔.๒ ถอดกระบวนการและองค์ความรู้ตามกระบวนการ

 ๔.๓ ประเมนิผลทันทีหลังด าเนินการตามกระบวนการ

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง

Output :

งบประมาณ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการผลิตส่ือ, คลังความรู้ส าหรับพระสอนศีลธรรม

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

เป้าหมาย : 

ต าแหน่ง : โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณการด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓



๔๓ 

 

 

 

 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

วัตถุประสงค์ : 

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : นายนิรุต ป้องสีดา

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 

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.ต้ังคณะกรรมการ มคีณะท างาน/วิทยากร ๑ คณะ

๓.ประชุมคณะกรรมการ

 ๓.๑ .ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการโครงการฯ ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๒ จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เอกสารท่ีเก่ียวข้อง อุปกรณ์/เอกสาร ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐

 ๓.๔ ประสานงานด าเนินการ ๑๘ ภาค ศูนย์อ านวยการเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐

๔.ด าเนินการโครงการตามแผนการ ด าเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๙๕

 ๔.๑ ด าเนินการ รอบคัดเลือกระดับภาค ๑๘

 ๔.๒ ด าเนินการ รอบคัดเลือกระดับประเทศ ๑ คร้ัง

๕.รายงานผลการด าเนินการโครงการฯ รายงานผล

 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการ เล่มรายงาน ๑ เล่ม

 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการฯ เสนอกรรมการบริหาร ๑ คร้ัง
Output :

งบประมาณ : ๒๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดท าคู่มือการสอนส าหรับพระสอนศีลธรรม

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

เป้าหมาย : 

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณการด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓



๔๔ 

 

 

 

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.ต้ังคณะท างาน

๓.ประชุมคณะท างาน วางแผนปฏิบัติการ

 ๓.๑ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานแต่ละคน

 ๓.๒ เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

 ๓.๓ ติดต่อประสานงาน

 ๓.๔ ด าเนินการสัมมนา

   - ถอดรหัสองค์ความรู้ปาฐกถาของประธานพิธี

   - ถอดรหัสองค์ความรู้พระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์

๔.ประเมินผล และรายงานผล

 ๔.๑ ประเมินผล ๑ รายงาน

 ๔.๒ สรุปรายงานผล เล่มรายงาน ๑ เล่ม
Output :

ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : บริหาร งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : พระมหาสาม อคฺคธมฺโม ต าแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

โครงการผลิตส่ือโทรทัศน์ น าเสนอผลลัพธ์การสอนของพระสอนศีลธรรม

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างพระสอนศีลธรรม กับพระนักเทศน์ เป้าหมาย : ๑ องค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวใหม่



๔๕ 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือขยายองค์ความรู้ให้พร้อมใช้งานกับการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

ผู้จัดท าแผนงาน / โครงการ : พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลัก : 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.ขออนุมัติด าเนินการโครงการวิจัย

๒.ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย มกีระบวนการชัดเจน ๑๐๐%
   ๒.๑ ศึกษาความต้องการจ าเป็นจาก พระสอนศีลธรรม ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ

         ผู้เชี่ยวชาญ

   ๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากข้อมลู ๒.๑ ตลอดทั้งเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

   ๒.๓ ร่างยกหลักสูตรโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาคุณภาพหลักสูตร

   ๒.๔ หาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการน าหลักสูตรไปทดลองใช้

   ๒.๕ หาประสิทธิผลของหลักสูตร โดยน าหลักสูตรไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

๓. สรุปผลการด าเนินการโครงการวิจัย งานวิจัย ๑ เล่ม

    ๓.๑ สรุปเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

Output :

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

ส่วนงาน  ส านักงานพระสอนศีลธรรม สังกัด ส านักงานอธิการบดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่วนงาน : 

เป้าหมาย : จ านวนงานวิจัย ๑ เล่ม

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

ไตรมาสท่ี ๔
งบประมาณ

งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การด าเนินการหลัก/ย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓



๔๖ 

 

 

ตารางติดตามความสำเร็จ และ/หรือ ความก้าวหน้า การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)

7 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 14 ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรโครงกำร

แผน 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป 18,000 รูป

ผล

แผน 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

ผล

แผน 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

100

100

25

๑๒๐ แห่ง

จังหวดัละ ๓ รูป (๒๓๑)

๕๐ รูป

75

10

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ IT
100

ร้อยละองค์ควำมรู้ที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อบุคลำกรทั้งหมด

10

5

5

ตารางติดตามความส าเร็จ และ/หรือ ความก้าวหน้า การปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด (KPI) ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔

พัฒนำระบบกำรบริหำรอตัรำก ำลัง โครงสร้ำงให้เพียงพอและยืดหยุ่น

   - จ ำนวนพระสอนศีลธรรมที่ขึ้นทะเบียน

   - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (หมวดนิตยภัต) ปิดเรียน

   - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (หมวดด ำเนินงำน)

พัฒนำสำรสนเทศโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศ IT
75

บริหำรควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรมีกจิกรรมร่วมกนักบัเครือข่ำย

ร้อยละองค์ควำมรู้ที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อพระสอนศีลธรรมทั้งหมด

จ ำนวนพระสอนศีลธรรมที่มีสมรรถนะสูง

ยกระดับบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ร้อยละบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถตำมที่องค์กรก ำหนด

เสริมสร้ำงคุณค่ำและควำมผูกพันธ์

จ ำนวนสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินอตัลักษณ์วถิีพุทธ

จ ำนวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบ

พัฒนำพระสอนศีลธรรม

ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำพระสอนศีลธรรม

ยกระดับกำรบริหำรควำมรู้องค์กร

ร้อยละแนวปฏิบัติที่ดีที่น ำไปปฏิบัติ



๔๗ 

 

 

๓.๖ สรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๙) 

ที ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ จำนวน 

๑. พัฒนาและวางระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมให้ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓  

๒. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ๒  

๓. เสริมและจัดการสมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพวิถีพุทธ ๖  

๔. เพ่ิมคุณค่าและความผูกพันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (พระสอนศีลธรรม, บุคลากร, 
สถานศึกษา, คณะสงฆ์) 

๗ 

รวมเป็นจำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ/
กิจกรรม 

 

 

 
 
 

 

 



๔๘ 

 

 

ส่วนที่ ๔ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๔.๑ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชนที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลัย และภาครัฐด้านการพัฒนาศีลธรรมของประเทศ สำนักงานพระสอนศีลธรรม จึงได้
กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

 สำนักงานพระสอนศีลธรรม กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน ดังนี้ 
  ๑) งบประมาณดำเนินการในส่วนสำนักงานพระสอนศีลธรรม ส่วนกลาง       
 งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุ่มงานบริหาร กลุ่มงาน
แผนงานและประเมินผล และกลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม ส่วนกลาง เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 
  ๒) งบประมาณดำเนินการสำหรับศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ส่วนภูมิภาค ๒๙ ศูนย ์
  งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์อำนวยการฯ ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงาน
พื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำเดือนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ฯ ค่าใช้สอยประจำศูนย์อำนวยการฯ และคุณภาพการบริหารการจัดการโครงการฯ ของแต่ละศูนย์ที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพการบริหาร จากการรายงานสถานะการเงินรายไตรมาส และการรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 

๔.๑.๒ ปัจจัยความสำเร็จ 

 ๑. ผู้บริหารศูนย์อำนวยการโครงการฯ ทุกแห่ง ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 
 ๓. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 ๔. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
  



๔๙ 

 

 

๔.๒ กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 ๑. สื่อสาร สร้างความเข้าใจทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 ๒. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
 ๔. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 ๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 ๖. รวมรวบ บันทึก จัดเก็บ ผลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้   
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน ๒๕๖๓ ๑. สนง. พระสอนศีลธรรม กำหนดนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน  

๒. สนง. พระสอนศีลธรรม ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ สนง. พระสอนศีลธรรม พิจารณาแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงิน
งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕ ๔๖  

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑.สนง.พระสอนศีลธรรม แจ้งแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒. สนง. พระสอนศีลธรรม แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ ศูนย์อำนวยการ 
ทั้ง ๒๙ ศูนย์ เพื่อบริหารจัดการและ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

มกราคม ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๔) 

เมษายน ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 



๕๐ 

 

 

๔.๓ การติดตามประเมินผล 

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อให้เกิดการ
นำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยสำนักงานพระสอนศีลธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔  
 การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑ เดือน มกราคม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ระยะ ๓ เดือน 
ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ระยะ ๖ เดือน 
ครั้งที่ ๓ เดือน กรกฎาคม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ระยะ ๙ เดือน 
ครั้งที่ ๔ เดือน ตุลาคม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ระยะ ๑๒ เดือน 
 ทั้ง ๔ ไตรมาส ได้ผ่านขบวนการติดตามประเมินผล โดยคณะทำงานกำกับติดตามประเมินผล กลุ่ม
งานแผนงานและประเมินผล สำนักงานพระสอนศีลธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางการติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำเนินการ
โดยใช้กระบวนการตามกลไกในองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ตัวบ่งชี้
ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 



๕๑ 

 

 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานพระสอนศีลธรรม 

 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานพระสอนศีลธรรม 
 

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒๔ 
 

ประชุมชี้แจงและมอบหมาย/กลุ่มงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน 

 
ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
หลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม ภายใน ๑๕ วัน หรือ ๓๐ วัน 

 
คณะทำงานติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(รายไตรมาส) ต่อผู้บริหาร 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  

 พิจารณาผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
จัดเก็บฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ WWW.Krupra.net   

และจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๔ 
 
 
 

http://www.krupra.net/
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ภาคผนวก ๑ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๔ 

 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษายกระดับ 

คุณภาพการศึกษา ของคนไทยอย่างมีบูรณาการและการสอดคล้อง
กันกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
                                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                              
๔. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี 
    ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค  
๕. หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์และสภาพปัญหาของชาติในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากกว่าอดีตที่ผ่านมา อันมีผลสืบเนื่องมาจาความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาประเทศ
ยุคใหม่ มุ่งการแข่งขันทางวัตถุนิยม ขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาคุณภาพชวีิตของคนไทยเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
กำลังประสบปัญหามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย  นิยมความรุนแรงก่อการทะเลาะ
วิวาท  ไม่รักนวลสงวนตัว มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่งตัวไม่สุภาพ คบเพื่อนไม่ดี 
ติดยาเสพติด หนีเรียน พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ทำให้ภาครัฐเร่งขวนขวายหาอุบาย
ในการแก้ไข ป้องกันด้วยการปรับแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของ
เด็กไทยให้ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  พร้อมทำประโยชน์ใหก้ับ
สังคมและประเทศชาติโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันครอบครัวชุมชนสถาบันทางศาสนาและ
สถาบันการศึกษา    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นองค์การทางการการศึกษาพระพุทธศาสนา   
ผลิตบัณฑิตเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และสังคม สนับสนุนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาคุณธรรมนำความรู ้ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ รัฐบาลได้มอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งแต่เดิมกระทรวง



ภาคผนวก ๕๔ 

 

 

วัฒนธรรมได้กำกับดูแล มาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริหารโครงการนี้ให้มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายการศึกษาของชาติ 
๖.วัตถุประสงค ์
 ๖.๑ เพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย ตามแผนพัฒนา
ประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาจิตใจ
ควบคู่กับการพัฒนาการเรยีนรู้ของคน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดชีวิต   
 ๖.๒ เพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโครงการตามมติของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพทางด้าน
การทำแผนการสอน วิธีการสอนและประเมินผลการสอนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
 ๖.๓ เพ่ือให้นักเรียนในสถานศึกษาที่พระเข้าไปสอนได้ใกล้ชิด เกิดความคุ้นเคยกับพระสงฆ์ 
และได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องจากพระสงฆ์อย่างใกล้ชิด และสามารถ
นำไปประยุกต์ปรับใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
๗. เป้าหมาย 

๗.๑ เชิงคุณภาพ : วิจัย ส่งเสริมพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
ศรัทธาของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้มีความรู้ และทักษะ 
เพิ่มขีดความสามารถที่เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐ   

๗.๒ เชิงปริมาณ 
๑. จำนวนพระสอนศีลธรรมที่ขึ้นทะเบียน 18,000 รูป 
๒. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (หมวดนิตยภัต) 95% ของกรอบจัดสรร 
๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (หมวดดำเนินงาน) 100% ของกรอบจัดสรร 
๔. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ IT 100% 
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ IT 75% 
๖. ร้อยละแนวปฏิบัติที่ดีที่นำไปปฏิบัติ 10% 
๗. ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อบุคลากรทั้งหมด 5% 
๘. ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อพระสอนศีลธรรมทั้งหมด 10% 
๙. จำนวนพระสอนศีลธรรมที่มีสมรรถนะสูง จังหวัดละ 3 รูป 
๑๐. ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 100% 
๑๑. ร้อยละบุคลากรที่มีความสามารถตามที่องค์กรกำหนด 25% 
๑๒. จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินอัตลักษณ์วิถีพุทธ 120 แห่ง 
๑๓. จำนวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 50 รูป 
๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการมีกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่าย 100% 
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๘. คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรม 
๘.๑ เป็นพระภิกษุ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่สูบบุหร่ี หรือต้องอธิกรณ์ต่าง ๆ 
๘.๒ มีสังกัดวัดที่ชัดเจน และต้องได้รับการอนุญาตจากพระสังฆาธิการผู้ปกครองในวัดที่ตน

สังกัดอยู ่
๘.๓ เป็นพระภิกษุที่ได้นักธรรมชั้นเอก ขึ้นไปหรือ 
๘.๔ เป็นพระภิกษุสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ขึ้นไป มีพรรษา ๕ หรือ 
๘.๕ เป็นพระภิกษุที่มีความสามารถในการสอนโดยได้รับการพิจารณาจากคณะสงฆ์ต้น

สังกัดในทุกจังหวัด 
๘.๖ ผ่านการอบรมจากหน่วยฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. บทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม 
บทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมที่เข้าไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย

นั้น จะปฏิบัติหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นครูเช่นเดียวกับครูผู้สอนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๙.๑ สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยทำการ
สอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
รายละเอียดสาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ตามหนังสือการจัด
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ) 

๙.๒ เป็นผู้นำนักเรียนเข้าสู่การฝึกสมาธิ การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
๙.๓ เป็นผู้นำในการทำพิธีทางพระพุทธศาสนา 
๙.๔ เป็นผู ้สอนหรือทบทวนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เข้าสอบธรรมศึกษา

ประจำป ี
๙.๕ ให้การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถี

ชีวิตให้นักเรียนชาวพุทธจริง คือ มีศีล สมาธิ ปัญญา 
๑๐. หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ 

หน่วยงาน บทบาทสนับสนุน 
เจ้าคณะจังหวัด ๑. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการปฏิบัติงานพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดฝ่ายสงฆ์ 
๒. เป็นที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนพระสอนศีลธรรมให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ให้ความอุปถัมภ์กิจกรรมต่าง ๆ 
๔. ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๕. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรม 



ภาคผนวก ๕๖ 

 

 

หน่วยงาน บทบาทสนับสนุน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการปฏิบัติงานพระสอน

ศีลธรรมประจำจังหวัดฝ่ายฆราวาส 
๒. เป็นที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนพระสอนศีลธรรมให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. รับรายงานผลการดำเนินงาน การประเมินโครงการ และให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานตามโครงการพระสอนศีลธรรม ให้พระสอนศีลธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
สำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัด 

๑. เป็นที่ปรึกษาให้แก่พระสอนศีลธรรมดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการ
นำหลักธรรม สาระการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตของนักเรียน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่พระสอนศีลธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่การเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษา 

๑. อำนวยความสะดวกโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ดำเนินการไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. แจ้งสถานศึกษาให้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการรับพระสอนศีลธรรม
ทั้งด้านครูพ่ีเลี้ยงและอ่ืน ๆ ตามเห็นสมควร 
๓. มอบหมายภารกิจให้ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนิเทศการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรม และร่วมแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม 

ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่
การศึกษา 

๑. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วางแผนการนิเทศการ
เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม 
๒. นิเทศการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓. ร่วมประชุมพระสอนศีลธรรมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๔. ร่วมรายงานผลการนิเทศให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพแก่พระสอนศีลธรรม 
๖. จัดทำรายงานผลการนิเทศเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และคณะสงฆ์ 
เมื่อสิ้นภาคเรียน 
๗. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม และเสนอแนะการดำเนินการตามโครงการ 

สถานศึกษาที่รับพระสอน
ศีลธรรม 

๑. อำนวยความสะดวกแก่พระสอนศีลธรรมตามความเหมาะสม 
๒. จัดคาบการสอนให้พระสอนศีลธรรมตามความเหมาะสม 
๓. ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมเรื่องคาบการสอน การปฏิบัติการสอน ธุรการการ
สอนตลอดจนบทบาทพระสอนศีลธรรม 



ภาคผนวก ๕๗ 

 

 

หน่วยงาน บทบาทสนับสนุน 
๔. จัดครูพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษาพระสอนศีลธรรม ทั้งในด้านธุรการการสอน การ
ปกครองชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
๕. หากมีความเป็นไปได้ให้จัดห้องจริยธรรมให้พระสอนศีลธรรมได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
๖. อำนวยความสะดวกแก่ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่การศึกษาในการนิเทศพระสอน
ศีลธรรม 
๗. ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมและเสนอแนะการดำเนินงานตามโครงการ 
๘. เมื่อพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และหรือรายงานให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบเพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหา 

ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ๑. คอยให้คำปรึกษาแนะนำพระสอนศีลธรรมในการจัดทำแผนการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. เป็นพ่ีเลี้ยงแก่พระสอนศีลธรรม เพ่ือให้การนำหลักธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาสู่วิถีชีวิตของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล 
๓. เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือพระสอนศีลธรรมในด้านธุรการการสอน การ
ปกครองชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง 
๔. ร่วมกับศึกษานิเทศก์ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมและเสนอแนะการดำเนินงานตามโครงการ 
๕. เมื่อพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และหรือรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา 

 
๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๑ ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
๑๒. ศูนย์กลางประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร ๐๓๕-๒๔๘๐๘๔ www.krupra.net   
๑๓. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 

๑๓.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พิจารณากำหนด
เป้าหมายและทิศทางการบริหาร การดำเนินการประจำปี 

๑๓.๒ ขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุน ส่งเสริม
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามภารกิจที่ได้ขอให้สนับสนุน 



ภาคผนวก ๕๘ 

 

 

๑๓.๓ สำนักพระสอนศีลธรรม และศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ระดับภูมิภาค ดำเนินการขับเคล่ือนโครงการฯ ให้การบริการด้านบุคคล วิชาการ และประสานงาน
กับหน่วยงานสนับสนุน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

๑๓.๔ วิเคราะห์กลั ่นกรองฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมที ่มีอยู ่ทุกจังหวัดเข้าสู ่ระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓.๕ วิจัยและพัฒนาพระสอนศีลธรรม ให้ทันกับสถานการณ์และนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล และของคณะสงฆ์ 

๑๓.๖ จัดอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการศึกษา 
สอดคล้องกับหลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), 
หลักสูตรธรรมศึกษา (แม่กองธรรมสนามหลวง), หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา (ป.ป.ส.), หลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ป.ป.ช.) 
และความเป็นไปของสภาพแวดล้อมทางสังคม 

๑๓.๗ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
จัดทำสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
๑๔. งบประมาณ 
 จำนวน 515,039,400บาท (ห้าร้อยสบิห้าล้านสามหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
๑๕. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ๑๕.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่
สังคมและชุมชน เพิ่มคุณค่าทางศีลธรรมในการจัดการศึกษา ตรงตามแผนพัฒนาประเทศ 
 ๑๕.๒ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่สอนศีลธรรมให้กับนักเรียนส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนมีศีลธรรม มีภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลัก
พระพุทธศาสนา   

๑๕.๓ บ้าน วัด ราชการ มีส่วนร่วมจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนไปสู่
เป้าหมายของการเป็นคนดี เก่งและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมทำประโยชน์ให้
ตนเองและประเทศชาติ   

๑๕.๔ ได้ร่วมส่งเสริมการศึกษาตรงตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

  



ภาคผนวก ๕๙ 

 

 

ภาคผนวก ๒ ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๑ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

 
  



ภาคผนวก ๖๐ 

 

 

๒.๒ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 



ภาคผนวก ๖๑ 

 

 

 



ภาคผนวก ๖๒ 

 

 

 
  



ภาคผนวก ๖๓ 

 

 

  



ภาคผนวก ๖๔ 

 

 

๒.๓ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 



ภาคผนวก ๖๕ 

 

 



ภาคผนวก ๖๖ 

 

 



ภาคผนวก ๖๗ 

 

 

 



ภาคผนวก ๖๘ 

 

 

ภาคผนวก ๓ คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
  



ภาคผนวก ๖๙ 

 

 

๓.๑ คำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



ภาคผนวก ๗๐ 

 

 

 
  



ภาคผนวก ๗๑ 

 

 

๓.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมอนคุณภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานพระสอน
ศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



ภาคผนวก ๗๒ 

 

 

 
  



ภาคผนวก ๗๓ 

 

 

๓.๓ คำส ั ่งแต ่งต ั ้งคณะกรรมการจ ัดทำแผนบร ิหารความเส ี ่ยง และควบคุมภายใน  
สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



ภาคผนวก ๗๔ 

 

 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๗๕ 

 

 

๓.๔ คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู ้ (KM) สำนักงานพระสอน
ศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
  



ภาคผนวก ๗๖ 

 

 

๓.๕ คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



ภาคผนวก ๗๗ 

 

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ๗๘ 

 

 

๓.๔ คำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 
สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 



ภาคผนวก ๗๙ 

 

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ๘๐ 

 

 

ภาคผนวก ๔ รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๑ โครงการทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

 



ภาคผนวก ๘๑ 

 

 



ภาคผนวก ๘๒ 

 

 



ภาคผนวก ๘๓ 

 

 



ภาคผนวก ๘๔ 

 

 

 
 



ภาคผนวก ๘๕ 

 

 

๔.๒ โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 

พระสอนศีลธรรมประจำปี 



ภาคผนวก ๘๖ 

 

 



ภาคผนวก ๘๗ 

 

 



ภาคผนวก ๘๘ 

 

 



ภาคผนวก ๘๙ 

 

 



ภาคผนวก ๙๐ 

 

 

 



ภาคผนวก ๙๑ 

 

 

๔.๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๙๒ 

 

 

 
  



ภาคผนวก ๙๓ 

 

 

  



ภาคผนวก ๙๔ 

 

 

  



ภาคผนวก ๙๕ 

 

 

  



ภาคผนวก ๙๖ 

 

 

๔.๔ โครงการจัดการความรู้ และพัฒนาสมรรถนะบุคลการ 

 



ภาคผนวก ๙๗ 

 

 



ภาคผนวก ๙๘ 

 

 



ภาคผนวก ๙๙ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๐ 

 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๑ 

 

 

๔.๕ โครงการโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณว์ิถีพุทธ รุ่นที่ ๓ 

 

  



ภาคผนวก ๑๐๒ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๓ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๔ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๕ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๖ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๗ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๘ 

 

 



ภาคผนวก ๑๐๙ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๐ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๑ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๒ 

 

 

๔.๖ โครงการมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ (สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ) 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๓ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๔ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๕ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๖ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๗ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๘ 

 

 



ภาคผนวก ๑๑๙ 

 

 

๔.๗ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๐ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๑ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๒ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๓ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๔ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๕ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๖ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๗ 

 

 



ภาคผนวก ๑๒๘ 

 

 

๔.๘ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ 

 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน ร่างหลักสูตรโรงเรียนวถิีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ( ณ ๒๑ ตค ๖๓) 
 

ที ่ รายการ กำหนดเวลา 
พย พย ธค ธค มค 

๖๔ 
มค 
๖๔ กพ กพ มีค มีค เมย 

๑ ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตร ครั้ง
ที่ ๑  
(หารือวิธีการอบรม หลักการ 
โครงสร้างหลักสูตร (เนื้อหาสาระ 
วิธีการ สื่อ การวัดผลประเมินผล)  
ฯลฯ มอบหมายบทบาทหน้าที่ ) 

           

๒ ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตร ครั้ง
ที่ ๒  
( นำเสนอ และปรับแก้งานที่ได้รับ
มอบ  เสนอชื่อวิทยากรที่เหมาะ
กับรายวิชา ) 

           

๓  ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตร 
ครั้งที่ ๓  
(นำเสนอ และปรับแก้งานที่ได้รับ
มอบ  ยกร่างแผนการเรียนรู้
รายวิชา การวัดผล ประเมินผล 
เกณฑ์การจบรายแผน ฯลฯ  ) 

           

๔ ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตร ครั้ง
ที่ ๔  
(นำเสนอ และปรับแก้งานที่ได้รับ
มอบ  ปรับแก้ครั้งสุดท้ายก่อนคีย์
ข้อมูลในระบบ สพฐ  นัดหมาย
การทำคลิป ) 

           

๕ คีย์ข้อมูลในระบบ สพฐ              
๖ ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตร ครั้ง

ที่ ๕  
           



ภาคผนวก ๑๒๙ 

 

 

(นำเสนอและปรับแก้สื่อ วิธีสอน 
เครื่องมือ วิธีการวัดผล ราย
แผนการสอน ) 

๗ ถ่ายทำคลิปการสอน บรรจุข้อมูล
ที่จำเป็นในระบบการอบรม มจร 

           

๘ ดำเนินการอบรมผู้อำนวยการ 
และครู ที่สมัครโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานรุ่นที่ ๔ 

           

๙ ประเมิน และ สรุปผลการอบรม            
 

  



ภาคผนวก ๑๓๐ 

 

 

๔.๙ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม หลักสูตร Active Learning 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๑ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๒ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๓ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๔ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๕ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๖ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๗ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๘ 

 

 



ภาคผนวก ๑๓๙ 

 

 



ภาคผนวก ๑๔๐ 

 

 



ภาคผนวก ๑๔๑ 

 

 



ภาคผนวก ๑๔๒ 

 

 



ภาคผนวก ๑๔๓ 

 

 

 



ภาคผนวก ๑๔๔ 

 

 

๔.๑๐ โครงการหลักสูตรพัฒนาพระบริหารการนิเทศเพื่อสอนสาระพระพุทธศาสนาฐาน
สมรรถนะ 

 
 
 
  



ภาคผนวก ๑๔๕ 

 

 

  



ภาคผนวก ๑๔๖ 

 

 

  



ภาคผนวก ๑๔๗ 

 

 

 
 



ภาคผนวก 148 

 

 

๔. ๑๑โครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรม ร่วมกับพระนักเทศน์และพระนักเผยแผ่ 

 

 



ภาคผนวก 149 

 

 



ภาคผนวก 150 

 

 



ภาคผนวก 151 

 

 



ภาคผนวก 152 

 

 



ภาคผนวก 153 

 

 



ภาคผนวก ๑๕๔ 

 

 

๔. ๑๒โครงการมหกรรมส ่งเสร ิมศ ีลธรรมและประกวดก ิจกรรมพัฒนาผู ้ เรี ยนด ้าน
พระพุทธศาสนา ปีที่ ๕ 

 

 



ภาคผนวก ๑๕๕ 

 

 



ภาคผนวก ๑๕๖ 

 

 



ภาคผนวก ๑๕๗ 

 

 



ภาคผนวก ๑๕๘ 

 

 



ภาคผนวก ๑๕๙ 

 

 

๔. ๑๓โครงการติดตามประเมินประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม 

 
  



ภาคผนวก ๑๖๐ 

 

 

  



ภาคผนวก ๑๖๑ 

 

 

  



ภาคผนวก ๑๖๒ 

 

 

 



ภาคผนวก ๑๖๓ 

 

 

๔.๑๔ โครงการประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ 

 



ภาคผนวก ๑๖๔ 

 

 



ภาคผนวก ๑๖๕ 

 

 



ภาคผนวก ๑๖๖ 

 

 



ภาคผนวก ๑๖๗ 

 

 



ภาคผนวก ๑๖๘ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๖๙ 

 

 

๔. ๑๕ โครงการผลิตสื่อ, คลังความรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๐ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๑ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๒ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๓ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๔ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๕ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๖ 

 

 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๗ 

 

 

 

๔. ๑๖ โครงการจัดทำคู่มือการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม 

     

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๘ 

 

 

        



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๗๙ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๘๐ 

 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๘๑ 

 

 

 
 
 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๘๒ 

 

 

๔.๑๗ โครงการผลิตสื่อโทรทัศน์ นำเสนอผลลัพธ์การสอนของพระสอนศีลธรรม 

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๘๓ 

 

 

   

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๘๔ 

 

 

      

 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๘๕ 

 

 

๔๑๘. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
    บันทึกข้อตกลงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ ผู้รับทุน 

**************************** 
 
ก. การให้และรับเงินอุดหนุน 
 ข้อ ๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชยวิทยาลัย ตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย
ให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัยประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๗ เดือน (มีนาคม- กันยายน ๒๕๖๓) โดย
มีรายละเอียดการจ่ายเงินดังนี้ 

- งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๔๐ หลังจากลงนามในสัญญา โดยผ่านขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแล้ว  
- งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๔๐ หลังจากรายงานผลบทที่ ๔ และรายงานการเงินงวดที่ ๑  
- งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๒๐ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเงินงวดสุดท้ายแล้ว 

 เมื่อครบระยะเวลาการดำเนินการวิจัยแล้ว นักวิจัยจะต้องส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการและสรุปรายงาน
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนแก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 ข้อ ๒ กรณีเงินเหลือจากการดำเนินการวิจัย นักวิจัยต้องนำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือ พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงิน
คงเหลือจากโครงการวิจัยคืนแก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ภายใน ๖๐ วัน 
 ข้อ ๓ เอกสารแนบดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และสัญญาวิจัย 
  - เอกสารแนบ ๑ บัญชีธนาคารโครงการวิจัย 
  - เอกสารแนบ ๒ แผนปฏิบัติการวิจัย 
  - เอกสารแนบ ๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย 
  - เอกสารแนบ ๔ รูปแบบการรายงานการวิจัยและตัวชี้วัดผลการดำเนินการวิจัย   
ข. การดำเนินการ 
 ข้อ ๔ นักวิจัย ได้ทราบ เข้าใจและจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศที่
เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงนี้ 
 ข้อ ๕ นักวิจัย ต้องใช้เงินทุนอุดหนุน ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแผนงานวิจัย 
 ข้อ ๖ บรรดาการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ การเปลี่ยนแปลงวงเงินของแผนงานและโครงการวิจัย สามารถดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ
วงเงินงบประมาณในแผนงานและโครงการวิจัยนั้น 
 ข้อ ๘ นักวิจัย ต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการวิจัย 
 ข้อ ๙ การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามบันทึกนี้ นักวิจัยต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยทราบลาวงหน้าอย่าง
น้อย ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงนี้ 
ค. ผลงาน 



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๑๘๖ 

 

 

 ข้อ ๑๐ นักวิจัย ต้องบันทึกผลการดำเนินการและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับทุน หลังจากเริ่ม
ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ ดังนี้ 
  - บันทึกความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินที่ได้รับทุนอุดหนุน ทุก ๙๐ วัน (พ.ค.-มิ.ย. ๖๓) 
  - บันทึกความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการวิจัย ภายใน ๑๒๐ วัน (พ.ค.-มิ.ย. ๖๓) 
  - นำส่งผลการดำเนินการโครงการวิจัย รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการวิจัย หลังจากที่ครบกำหนดสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงนี้ (ก.ย.-ต.ค.๖๓) 
  - รายงานผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลงานพัฒนาโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมต่อเนื่อง (พ.ย.-ธ.ค.๖๓) 
ง. สิทธิและการยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
 ข้อ ๑๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีสิทธิระงับการจ่ายเงินอุดหนุนตามบันทึกข้อตกลงหรือจ่ายเงินอุดหนุนเพียง
บางส่วนแก่นักวิจัยในกรณีไม่รายงานผลตามข้อ ๑๐ 
 ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีนักวิจัย ไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตามที่
ตกลงไว้ตามแผนงานที่กำหนด นักวิจัยจะต้องดำเนินการแจ้งให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีสิทธิในการระงับแผนงานชั่วคราว โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์  
 บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าข้อความโดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงรายชื่อไวเป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

ลงชื่อ................................................................. 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 

ลงชื่อ................................................................. 
(................................................................................) 

นักวิจัย 
 
ลงชื่อ.................................................................   ลงชื่อ...................................................................... 
(................................................................................)   (..................................................................................) 
  พยาน       พยาน 
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เอกสารแนบ 1 
แผนปฏิบัติการวิจัย 

ชื่อโครงการ...............รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา...................................................... 
นักวิจัย.......พระมหาชุติภัค แหมทอง....................สว่นงาน................สถาบันวจิยัพุทธศาสตร.์............................. 
 

ที ่ แผนปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลา (เดือน) หมายเหตุ 
  1 2 3 4 5 6 7  
1 การจัดทำรายงาน 3 บท และออกแบบเครื่องมือการวิจัย 

การกำหนดลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนากิจกรรมการวิจัย 
/        

2 การพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ โดยการศึกษาวิเคราะห์บริบท
เชิงพื้นที่เกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี และ
ว ั ฒนธรรมอ ั นด ี ของช ุ มชนต ้ นแบบในจ ั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ลงพ้ืนที่ศึกษา สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 

 / / /     

3 การรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาบทที ่ 4 และ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

    /    

4 นำร่างรูปแบบฯ ยืนยันโดยการทำโฟกัสกรุ๊ป      /   
5 การรายงานผลการศึกษาบทที่ 4-5 และรายงานการใช้จา่ย

งบประมาณ (เอกสารและ VTR สื่อสารสังคม) 
     /   

6 สรุปผลการศึกษา นำเสนอบทความ/หนังสือ      / /  
7 รายงานการเงินงวดสุดท้าย       /  
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เอกสารแนบ 2 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณการวิจยั 

 
ชื่อโครงการวิจัย......รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา..............................................นักวิจัย
..........พระมหาชุติภัค แหมทอง........................................................... 
งบประมาณที่ได้รับ......๔๐๐,๐๐๐...................บาท บัญชีธนาคารเลขที่............................................................... 
 

แผนงานทีไ่ด้รับอนุมัติ (หมวด) งบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน 
1. หมวดค่าจ้าง  งวด 1 งวด 2 งวด 3 
1.1 ที่ปรึกษาเหมาจ่าย 5,000   5,000 
1.2 ค่าจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย
ทำงานเต็มเวลา ว ุฒิปริญญาตรี 
10,000 บาท x 1 คน x 3 เดือน 
= 30,000 บาท 

30,000 10,000 10,000 10,000 

1.3      
ค่าตอบแทนผู้ร่วมวิจัยโครงการย่อย 
ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 1,500 บาท 12
เดือน (5x12x1,000=60,000) 

 15,000 25,000 20,000 

รวมหมวดค่าจ้าง (10 %) 4 % 4 % 2 % 
2. หมวดค่าใช้สอย     
2.1     
2.2     
2.3     
2.4     

รวมหมวดค่าใช้สอย (80 %) 32 % 32 % 16 % 
3. หมวดค่าวัสดุ     
3.1     
3.2     
3.3     
3.4     

รวมหมวดค่าวัสดุ (10 %) 4 % 4 % 2 % 
4. หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์สำหรับ
งานวิจัย 

    

4.1     
4.2     
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์     
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รวมทั้งสิ้น 100 % 40 % 40 % 20 % 
 

เอกสารแนบ 3 
บัญชีธนาคารโครงการวิจัย 

 
ชื่อบัญชีธนาคาร โครงการวิจัย.................................................................................................................................................. 
  โดย  1.................................................................................................... 

       2................................................................................................. 
       3.................................................................................................. 
 

เลขที่บัญชี ......................................................................................... 
ธนาคาร  กรุงไทย จำกัด มหาชน 
สาขา  ................................................................................................................................................ 
ผู้อำนาจสั่งจ่าย 1.................................................................................................. 

2................................................................................................. 
3................................................................................................... 

 เงื่อนไขการสั่งจ่าย (ไม่น้อยกว่าสองในสาม และหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย) 
 
 
   ลงนาม................................................................................................... 
    (.....................................................................................) 
      หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
ผู้ประสานด้านบัญชี/เลขาโครงการ..................................................................................................................... 
โทร....................................................................................อีเมล์................................................................................. 
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เอกสารแนบ 4 
รูปแบบการรายงานการวิจัยและรายงานตัวชีว้ัดผลการดำเนินการวิจัย 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ...................................................................................................................................................................... 
Platform……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Program……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Objective………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 KRs……………………………………(ระบุไม่เกิน 2 KRs)................................................................................................. 
งบประมาณที่ได้รับ..........................................................................เบิกจ่ายไปแล้ว................................................................... 
 
สรุปผลการดำเนินการเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
1. ที่มาและความสำคัญของการวิจัย........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
2. วัตถุประสงค์............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
3. กรอบแนวคิดและความเชื่อมโยงของโครงการ.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ แผนการใช้จ่าย รายจ่ายจริง ร้อยละของการใช้จ่าย 
  ง ว ด

1 
ง ว ด
2 

งวด3 ง ว ด
1 

ง ว ด
2 

งวด3  

         
สรุป         

5.รายงานผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เทียบกับแผน 
Platform 
Program 

ชื่อโครงการ เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

ผลผลิต 2563 เทียบกับ
เป้าหมาย 

    ผลผลิต หน่วยนับ จำนวน  
        

6. สรุปภาพรวมการดำเนินการที่มีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
หน่วยงานรว่มวิจัย ผลงานที่นำไปใช ้ การเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

รัฐ เอกชน ชุมชน นโยบาย พาณิชย์ ชุมชน สิ่งพิมพ ์ สื่อMedia    
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1. ด้านนโยบายและสาธารณะ หมายถึง การนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย อาจเป็นใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะจะรวมด้านการนำองค์ความรู้ไปสังเคราะห์
เป็นโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย แล้วนำนโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และ
ประชาชน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพสังคม และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. ด้านพาณิชย ์หมายถึง เป็นผลงานวิจัยที่เน้นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนา
จากสิ่งที่มีอยู่เดิม โดยเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
หรือนำไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ
บริการ 

3. ด้านสังคมและชุมชน การนำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายผลต่อชุมชนท้องถิ่น 
รวมถึงสังคมอ่ืนๆ 

 
7. แผนงาน/โครงการที่สร้างผลกระทบด้านต่างๆ  

ชื่อโครงการ ผลกระทบ Return of 
Investment 

Social Return 
of Investment 

หมายเหตุ 

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม    
       

   
8. ปัญหา อุปสรรค ในการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุ OKR 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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๔.๓.๑๙ ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน ๒๕๖๓ ๑. สนง. พระสอนศีลธรรม กำหนดนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน  

๒. สนง. พระสอนศีลธรรม ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ สนง. พระสอนศีลธรรม พิจารณาแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงิน

งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕ ๔๖  
ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑.สนง.พระสอนศีลธรรม แจ้งแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. สนง. พระสอนศีลธรรม แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ ศูนย์อำนวยการ 
ทั้ง ๒๙ ศูนย์ เพื่อบริหารจัดการและ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

มกราคม ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

เมษายน ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
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ภาคผนวก ๕ โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร 

๕.๑ โครงสร้างหน่วยงาน 
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๕.๒ โครงสร้างการบริหาร  
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๕.๓ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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๕.๔ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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๔.๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม 
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นายธวัชชัย เย็นใจมา 
นักจัดการงานทั่วไป 
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๕.๖ ผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด ส่วนกลาง 
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ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๐๔ 

 

 

๕.๗ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 
  



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๐๕ 

 

 

 
  



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๐๖ 

 

 

 
  



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๐๗ 

 

 

 
  



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๐๘ 

 

 

 
  



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๐๙ 

 

 

 
  



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๑๐ 

 

 

 
  



ภาคผนวก หนา้ท่ี ๒๑๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


