


บทสรุปผูบริหาร แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๙ 
๑ 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายใหสํานักงานพระสอนศีลธรรม รับผิดชอบ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บริหารจัดการใหเปนไปสอดรับกับการสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ตามพันธกิจและยุทธศาสตรขอท่ี ๓ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ และตาม

มติของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๙ 

เห็นชอบใหจัดทําแผนยุทธศาสตรพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ป 

(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหเชื่อมโยงกับกับวิสัยทัศน พันธกิจ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)    

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงทบทวนแผนดังกลาว โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานในระยะ ๓ ปท่ีผานมา 

และทิศทางแนวนโยบายการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ กิจการคณะสงฆ และเปาหมายการสงเสริมคุณธรรม 

ศีลธรรมในระดับตาง ๆ ตามกระแสสังคมและกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือยกระดับสํานักงานพระสอน

ศีลธรรมใหมีเปาหมายท่ีทาทายมากข้ึน พรอมกับใหตรงกับวัตถุประสงคของการดําเนินงาน จึงปรับแก 

ปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเนื้อหาบางสวน สําเร็จเปนแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

มีวิสัยทัศนวา “เปนพลังขับเคล่ือนศีลธรรมในสถานศึกษา” มี ๔ ยุทธศาสตร ๗ กลยุทธ ๑๒ ตัวชี้วัด 

กรอบความคิดการจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

 



บทสรุปผูบริหาร แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๙ 
๒ 

  

 

 

 

รายละเอียดเปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ  

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและวางระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใหทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

๑.๑ พัฒนาระบบการบริหาร 

อัตรากําลัง โครงสรางใหเพียงพอ 

และยดึหยุน 

๑.๑.๑ รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบการบริหาร โครงการ 
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการแบบมี

สวนรวม 

๑.๒ พัฒนาสารสนเทศโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๑.๒.๑ รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบ (IT) 

๑.๒.๑ โครงการจดัทําฐานขอมูลโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน (Big Data) 

๑.๒.๒ ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ
ระบบสารสนเทศ (IT) 



บทสรุปผูบริหาร แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๙ 
๓ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางองคกรแหงการเรียนรูเชิงพุทธ 

๒.๑ ยกระดบัการบริหารความรู

องคกร 

๒.๑.๑ รอยละแนวปฏิบัติท่ีดี       

(Best Practice) ท่ีนําไปปฏิบัต ิ

๒.๑.๑ โครงการจดัการความรู (Knowledge 

Management) 

๒.๑.๒ รอยละองคความรูท่ีเผยแพรตอ

สาธารณะตอบุคลากรท้ังหมด 

๒.๑.๓ รอยละองคความรูท่ีเผยแพรตอ

สาธารณะตอพระสอนศีลธรรมท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมและจัดการสมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพวิถีพุทธ 

๓.๑ พัฒนาพระสอนศลีธรรม  ๓.๑.๑ จํานวนพระสอนศลีธรรมท่ีมี

สมรรถนะสูง 

๓.๑.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศลีธรรม 

๓.๑.๒ รอยละความสําเร็จตาม

แผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

๓.๒ ยกระดบับุคลากรสูความเปนมือ

อาชีพ  

๓.๒.๑ รอยละบุคลากรมีความสามารถ

ตามท่ีองคกรกําหนด 

๓.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรมอือาชีพวิถีพุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมคุณคาและความผูกพันใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (พระสอนศีลธรรม, บุคลากร, สถานศึกษา, 

คณะสงฆ) 

๔.๑ เสรมิสรางคุณคาและความ

ผูกพัน  

๔.๑.๑ จํานวนสถานศึกษาท่ีผานการ

ประเมินอัตลักษณวิถีพุทธ 

 

๔.๑.๑ โครงการเสรมิสรางคุณคาและความผูกพัน 

๔.๒ สรางแรงจูงใจสูวิสัยทัศนองคกร  ๔.๒.๑ จํานวนพระสอนศลีธรรม

ตนแบบ 

๔.๒.๑ โครงการพระสอนศลีธรรมตนแบบ 

๔.๒.๒ รอยละความสําเร็จของการมีกจิกรรม

รวมกันกับเครือขาย 
๔.๒.๒ โครงการเผยแผผลงานพระสอนศีลธรรม 

 

 

การขับเคล่ือนแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙  ๓ ระดับ คือ   

 ๑. ระดับสวนกลาง โดยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย
และทิศทางของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สื่อสารขับเคลื่อนแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม
สูการปฏิบัติ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณและติดตามประเมินผล   
 ๒. ระดับสวนภูมิภาค จัดทําแผนปฏิบัติการประจําหนวย ดําเนินงานตามแผน นําเสนอและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
 ๓. ระดับบุคคล เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางเต็มความสามารถ  
  
  



บทสรุปผูบริหาร แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๙ 
๔ 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 

บทสรุปผูบริหาร 

สวนท่ี ๑ บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเปนมา ๑ 

๑.๒ วัตถุประสงค ๑ 

๑.๓ เปาหมาย ๑ 

สวนท่ี ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร                           ๒ 

๒.๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลท่ี ๙ ๒ 

๒.๒ พระบรมราโชวาทดานการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ ๓ 

๒.๓ นโยบายการศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔ 

๒.๔ นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ 

๒.๕ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๔ 

๒.๖ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๔ 

๒.๗ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๔ 

๒.๘ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ ๑๕ 

๒.๙ เอกลักษณ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณบัณฑิต ๑๖ 

๒.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัดานการบริการวิชาการแกสังคม 

       และชุมชนประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๗ 

๒.๑๑ โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๘ 

๒.๑๒ สายโซคุณคา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๙ 

๒.๑๓ การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม (SWOT) ๒๐ 

สวนท่ี ๓ แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ ๒๓ 

๓.๑ วิสัยทัศน แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ ๒๓ 

๓.๒ แผนท่ียุทธศาสตร แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ ๒๓ 

๓.๓ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชีว้ัด และโครงการ ๒๔ 

๓.๔ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชีว้ัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๒๕ 

๓.๕ สรุปยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๒๙ 

สวนท่ี ๔ การนําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรมสูการปฏิบัติ ๓๐ 

๔.๑ การบริหาร ๓๐ 

๔.๒ การขับเคลื่อนแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม ในระดับตาง ๆ ๓๐ 

๔.๓ แนวทางการติดตามประเมินผล ๓๑ 

๔.๔ คูมือการเก็บตัวชี้วัด แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ ๓๒ 



 

สวนท่ี ๕ แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๓  ๔๗ 

๕.๑ สอดคลองเชื่อมโยม ๔๗ 

๕.๒ แผนงาน /แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๓ ๔๘ 

๕.๓ ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒ ๕๖๓ ๕๘ 

 

ภาคผนวก 

 ๑. คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 ๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการ ฯ 

 ๑.๒ คณะกรรมการดําเนินงาน ฯ 

๒. การประชุมทบทวน ปรับปรุง เพิมเนื้อหาสาระสําคัญ แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม 

๓. มติคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 ๓.๑ คณะกรรมการดําเนินงาน ฯ ครั้งท่ี ๒/๖๒ (๒๕.พ.ย.๖๒)  

๔. การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. โครงสรางหนวยงาน และโครงสรางการบริหาร 

 ๗.๑ โครงสรางหนวยงาน 

 ๗.๒ โครงสรางการบริหาร 

 ๗.๓ คณะกรรมการอํานวยการ โครงการฯ 

 ๗.๔ คณะกรรมการดําเนินการ โครงการฯ 

 ๗.๕ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพระสอนศีลธรรม 

 ๗.๖ ผูรับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีนประจําจังหวัด สวนกลาง 

  ๗.๗ ผูบริหารและเจาหนาท่ีศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

  

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๑ 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี

ดําเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพความคุมทุนอยางสูงสุดตอ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมา และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการในการสงเสริมสนับสนุนการปลูกฝง 

ศีลธรรมแกนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม ภายใต

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามประเด็นยุทธศาสตรขอท่ี ๓ พัฒนางาน

บริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และสอดรับกับแผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
 
๑.๒ วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานพระสอนศีลธรรม ท่ีรับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน เปนไปสอดคลองเชื่อมโยงกับกับวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และสอดรับกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๖๐ – ๒๕๗๙     
 
๑.๓ เปาหมาย  

 สํานักงานพระสอนศีลธรรม มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากร

มีสมรรถนะสูง  พระสอนศีลธรรมมีความเชี่ยวชาญในการสอนศีลธรรม เพ่ือใหนักเรียนมีความรูทาง

พระพุทธศาสนา มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โรงเรียนมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล บรรลุ

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตามแผนแมบทฯ ท่ีไดกําหนดไว  
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๒ 

  สวนท่ี ๒ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 

 
 การจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีขอมูล

นโยบาย เอกสารท่ีเชื่อมโยงเก่ียวของและนํามาทบทวน ดังนี้ 

๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลท่ี ๙ 

๒. พระบรมราโชวาทดานการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐  

๓. นโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมของประเทศไทย 
๔. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  

๕. วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๙. เอกลักษณ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณบัณฑิต 

๑๐. ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑. โครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒. สายโซคุณคามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓. วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT ANALYSIS) 
 

๒.๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลท่ี ๙ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ เปนหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถดําเนินชีวิตอยาง
ม่ันคงบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง พอมี พอกิน การรูจักพอประมาณ และการคํานึงถึงความมีเหตุผลโดย
ยึดหลักทางสายกลาง   
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN) โดยนาย
โคฟ อันนัน (Kofi Annan) ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล The Human 
Development Lifetime Achievement Award แด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และไดมีปาฐกถาถึงหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาท่ีสามารถเริ่มไดจากการสรางภูมิคุมกันความประพฤติของตนเอง 
โดยท่ีองคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ท่ีเปนสมาชิก ๑๖๖ ประเทศ ยึดเปนแนวทางสูการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน นอกจากนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไดรับการยกยองจากตางประเทศวาเปน
มาตรการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผล เนื่องจากสามารถหยุดความโลภได 
 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ นี้ เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนดวยวิถีชีวิต 
ความรูควบคูคุณธรรม มีความอดทน อดกล้ัน อดออม ดํารงไวซ่ึงความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
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๓ 

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา และนับวาเปนแนวคิดสําคัญท่ีสุดในการสอนคน สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดทุกระดับ 
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน0

๑ 
  
๒.๒ พระบรมราโชวาทดานการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ เสด็จข้ึนครองราชยวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ และเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รัชกาลท่ี ๑๐ ทานรับสั่งใหรัฐมนตรีเขาเฝาแลวก็ฝากไวอยางนี้

การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน1

๒ 

๑. ทัศนะคติท่ีถูกตองบานเมือง มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ภูมิลําเนาของตน ยึดม่ันใน

ศาสนา ปฏิบัติธรรม ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

ทานชวยคิดตามไปดวยกัน ถาเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมในขอนี้และขอยอยของขอนี้จะแปลงเปนอยางไร 

เชน เณรอยูในเถรวาท จะตองรูประวัติพระพุทธศาสนา มีการสอบพุทธประวัติ ตองรูพุทธประวัติท้ังในอินเดีย 

ในลังกาทวีป ในประเทศไทย ในพุกกาม มันเชื่อมโยงอยางไร พุทธประวัติใน ๔ ภาคของประเทศไทยมีความ

เชื่อมโยงอยางไร 

๒. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม รูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี อะไรชอบอะไรดีตองปฏิบัติ อะไรชั่ว

อะไรผิดตองปฏิเสธ ชวยกันสรางคนดีใหกับบานเมือง 

๓. มีงานทํา – มีอาชีพ และทํางานเปนดวยจะไดมีอาชีพ ท่ีบานตองการอยางไร ท่ีวัดตองการอยางไร 

ใหวัดชวยสอนเด็กธรรมดา นําเด็กโรงเรียนขาง ๆ วัดนั้นมาฝกเรื่องศาสนาพิธีมีอะไรบาง กราบพระอยางไรให

ถูก จุดธูปอยางไร  จุดเทียนหมายความวาอยางไร ใหฝกอบรมทางดานการปฏิบัติธรรม ท่ีโรงเรียนนั้นฝกอบรม

งานอาชีพของชุมชน ฝกอบรมงานชางตาง ๆ ฝกอบรมพ้ืนฐานอาชีพ 

๔. เปนพลเมืองดี ถาเรียนเกง แตออกไปเปนพลเมืองชั่ว มันจะไมได เรื่องประเทศก็ขาดทุน 

หากครูตั้งใจสรางศิษยใหไดผลตามพระบรมราโชบายท้ัง ๔ ขอนี้ก็จะทําใหชาติบานเมืองเจริญ ไมมีคน

ท่ีนิ่งดูดายปลอยใหเกิดความชั่ว ความไมดีในบานเมือง ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ  การรูจักแยกแยะส่ิงท่ีถูกท่ีผิด 

ส่ิงท่ีดีท่ีช่ัว และเลือกรับเลือกทําแตทางท่ีถูกท่ีดี  เด็กไทยควรรูจักใชวิจารณญาณของตน ไมตามแฟชั่นตาม

สงัคมโดยไรสติ อีกประการหนึ่งท่ีควรนอมนํามาใสเกลาฯ คือ พระบรมราโชบายท่ีวา 

“เห็นอะไรท่ีควรทําเพ่ือบานเมืองก็ตองทํา  

คนไทยเห็นอะไรท่ีควรทําเพ่ือบานเมืองก็ตองลงมือทํา  

ไมปลอยใหผานไปดวยความคิดวา ธุระไมใช” 

 
 

๑ สํานักงาน ก.พ. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช, สํานักงาน ก.พ. 
สงวนไวซึ่งสิทธิท้ังหมด.๒๐๑๖, หนา ๑๕-๑๗. 

๒ บทบาทและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, โดยศาสตราจารยเกียรติ
คุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย,โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน B-Net :(การสรางขอสอบแบบครูมืออาชีพ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๒๙ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกันสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, หนา ๑๕. 
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๔ 

๒.๓ นโยบายการศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รัฐบาลจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน 2

๓ เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองไดเต็มตาม

ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม โดยเนน

การเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ี ท้ังในการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหนา จะจัดเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานการศึกษา จัดระบบ

สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรยีนและนอกโรงเรียน 

โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ละรวมในการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสามารถ

เปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 

พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมี

วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปน

เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล  รวมท้ังกระบวนการประเมินสมรรถนะท่ี

สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 

รัฐบาลใหความสําคัญในเรื่อง การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกคนในชาติ เพ่ือใหเกิดเปนสังคมท่ี

เข็มแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันโดยสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทย

อยางยั่งยืน มีสาระสําคัญ ดังนี ้

๑. จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ

และประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

๒. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต บูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกัน 

เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานใน

อนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูปรับหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม บูรณาการความรูและคุณธรรมเขา

ดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟง

ความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ัง

ในและนองโรงเรยีน  

 
๓ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๕ 

๓. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ตลอดจนสรางสันติสุขและความปรองดอง

ใหสมานฉันทในสังคมไทยอยางยัง่ยืน 

๔. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี โดยการผลิตสื่อคุณภาพและเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหประชาชนไดมี

โอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไดแก 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  

๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกิน

พอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรง

กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

นโยบายการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีรวมท้ัง

การทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีท่ีมีความ

หลากหลาย เพ่ือสรางสังคมใหมีคุณภาพ คุณธรรม และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข3

๔  ดังนี้ 

 ๑. สงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ โดยอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญา ภาษาไทยและภาษาถ่ินท่ีมีอัตลักษณและความหลากหลาย

ผานชองทางตางๆ เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ พรอมท้ังสนับสนุนการสรางสรรค

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเพ่ือกระตุนกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาตอยอดและสรางมูลคาเพ่ิมใน

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม 

 ๒. ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย การวินัย 

เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ  และเปนพลเมืองท่ีดี โดยการ

สงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชนดําเนิน
 

๔ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๖ 

ธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อมีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมท่ีดี รวมถึงผลิตสื่อท่ีมี

คุณภาพและความรับผิดชอบและเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 

 ๓. ทํานุบํารุงศาสนาใหมีความเขมแข็ง สงเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาใหมีบทบาทในการเผยแพร

คําสอนท่ีดีงาม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และ

พัฒนาสังคมใหมีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และใหพุทธศาสนิกชนเขาถึงแกนแทคําสอนของ

พระพุทธเจาและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

 ๔. สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน 

ยอมรับเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุและชาวตางชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะ

พหุสังคมท่ีอยูรวมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศควบคูกับการสงเสริม สรางสรรคงาน

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย4

๕ มีความสําคัญตอประชาชนเปนอยางมาก เพราะเปนกฎหมายท่ี

มีไวรับรองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชนประชาชน และเปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

ผลประโยชนของประชาชนดวย นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูปกครอง ซ่ึงเปน

หลักประกันไมใหผูปกครองลวงละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน รัฐธรรมนูญยังเปนเครื่องกําหนด

ทิศทางในการดําเนินการบริหารประเทศของรัฐบาล ซ่ึงจะทําใหรัฐบาลสามารถท่ีจะดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไวเพ่ือสนองความตองการของประชาชน  

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพตามศักยภาพของแตละคนท่ี

แตกตางกัน และมีคุณธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะของประชากรในอนาคตท่ีตองมี มีการบัญญัติ

เรื่องมาตรฐานดานคุณธรรมและจริยธรรมของภาคสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคการเมือง ราชการ เอกชน หรือ

ภาควิชาชีพตาง ๆ ไวในฐานะท่ีเปนเรื่องสําคัญ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ ลดปญหาการทุจริต     

คอรรัปชันได  

หมวดท่ี ๕ หนาท่ีของรัฐ ตามมาตราท่ี ๕๔ รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา

สิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจบจนการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมี

การเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการ

จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

 
๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เลน ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก หนา ๑๔-๑๗, ตราไว ณ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐  



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๗ 

จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษา

แหงชาติดวย 

การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตาม

ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และหมวดท่ี ๖ 

แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรท่ี ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชา

นาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให

เกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และตองมีมาตรการและกลไกการปองกันมิให มีการบอนทําลาย

พระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือ

กลไกดังกลาวดวย 

 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี

ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ

ความสุขของคนไทยทุกคน  

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ 

สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรัก

การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 

ผูประกอบการ เกษตรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 เปาหมายของการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทรัพยากรมนุษย ๒ เปาหมาย 

๑. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  

๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูท่ีดีของคนไทย         

๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ  

๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย

ประเด็นดังตอไปนี้ 

๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๘ 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม 
 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีสงผลให

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว รวมท้ังระบบการศึกษาท่ียังมีปญหาหลายประการ 

นับตั้งแตปญหาคุณภาพของคนไทยทุกชวงวัย ปญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับ จุดออน

ของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี แบะการบริหารจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไมเหมาะสม ขาดความคลองตัว ยังมีความเหลื่อมล้ําในดานโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสําคัญของ

การมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยสวนใหญ สงผลกระทบตอระบบการศึกษา ท่ี

ตองปรับเปลี่ยนใหสนองและรองรับความทาทายดังกลาว มีความจําเปนท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปการศึกษา 

เพ่ือใหระบบการศึกษาเปนกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ฉบับใหม กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือใหสามารถนําพาประเทศไปสูความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในอีก ๒๐ ปขางหนา5

๖  

วิสัยทัศน  “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยวัตถุประสงค

ของการจัดการศึกษาท่ี ๓ ไดแก เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรัก

สามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมายดานผูเรียน “โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

๒๑ (3r8c)”  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย 

ดังนี้ 

๕.๑ คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอบรม

พัฒนาในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ผูเรียนทุกระดับการศึกษามี

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมี

คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 
๖ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙, หนา.ฉ 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๙ 

๕.๒ หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

เชน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบะกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ

การนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน และสื่อสารมวลชนท่ีเผยแพรหรือให

ความรูเก่ียวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขา

ตางๆ เพ่ิมข้ึน เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ และพัฒนาองค

ความรู งานวิจัย และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีแผนงานและ

โครงการสําคัญ เชน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนตน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กลาวถึงสภาพของสังคมไทยดานธรรมาภิบาลไววา ประเทศ

ไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน จากการประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

รวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลาง ในป ๒๕๕๖ 

แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตย ท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไขสถานการณดังกลาว ถือ

เปนความจําเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนเนื่องจาก

สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยในขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลาม

สูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให

ไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริการงานท่ี

ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวน

มีการรวมมือกันกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว 

ผูกขาดทางธุรกิจหลีกเหลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริต

ตาง ๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรม จริยธรรมเสียงเอง    

มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใสปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือ

แสวงหาผลประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือ

ปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณของวิชาชีพได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), ๒๕๕๘) 

โดยยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของมนุษย เห็นวาการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรไทยท่ีจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ โดยท่ีสัดสวน



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๑๐ 

ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่ม

ลดลงมาตั้งแตป ๒๕๕๘ เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ํา 

เนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยี และปญหาการบริหารจัดการจึงเปน

ขอจํากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมท้ังการสรางรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาคุณภาพคนพบวายัง

มีปญหาในแตละชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย 

ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน 

ขณะท่ีผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและ

เปราะบางสูงสงผลตอการบมเพาะใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพ ประกอบกับ การเลื่อนไหลของวัฒนธรรม

ตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล ในขณะท่ีคนไทยจํานวน  ไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและ

เลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม สงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การ

พัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุม

เด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือให

เติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดีมีสุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีก

ท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายการพัฒนา ๕ ประเด็น ดังนี6้๗  

๑. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

๒. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน 

๓. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู.ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

๔. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

๕. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สือ่มวลชน และภาคเอกชน 
 

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) คณะรัฐมนตรีไดประชุม

ปรึกษาเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เปนแผนแมบทระดับชาติ เพ่ือใหทุกหนวยงานใช เปนกรอบแนวคิดและทิศทางในการ

ปฏิบัติการในการสงเสริมคุณธรรมของคนในชาติ โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐิกพอเพียง หลักธรรมทาง

 
๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔, หนา ๖๕. 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๑๑ 

ศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สรางคนให “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” โดยนํากลไกประชา

รัฐมาใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแมบท7

๘  

๑. คนไทยไดตระหนักในความสําคัญของชาติ ยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ และ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ใหคงอยูคูสังคมไทย อยางม่ันคงและยั่งยืน 

๒. เกิดสังคมคุณธรรม อยูรวมกันดวยความสมานฉันทภายใตหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ 

ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

๓. แกไขปญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติ ให “คุณธรรมนําการพัฒนา”ดวยการบูรณาการของ

ทุกภาคสวนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ในแผนแมบทฯ นี้ ประกอบดวยวิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ ดังนี้  

วิสัยทัศน  

“สังคมไทยมีคุณธรรมเปนรากฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต สืบสานความเปนไทยอยูรวมกันดวย

ความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางยั่งยืน” 

เปาประสงค  

“สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธํารงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและอยูรวมกันดวยสันติสุข

ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางยั่งยืน” 

พันธกิจ  

๑. พัฒนาคนใหมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 

๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพในมิติตาง ๆ  

๓. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม ตระหนักและรวมกันเปนเครือขายมีสวนรวมในกระบวนการ

สงเสริมคุณธรรม เพ่ือสรางสังคมคุณธรรมท่ีอยูรวมกันอยางสันติสุข มีธรรมาภิบาลมีความสมานฉันทและมี

ความยั่งยืน  

๔. สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
๒.๔ นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ8

๙  

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตร

 
๘ แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔. 
๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒.  



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๑๒ 

ชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบาย

เรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษท่ี ๒๑   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนน ของ

กระทรวงศึกษาธกิาร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

หลักการ  

๑. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท      

และเปนการศึกษาตลอดชีวิต  

๒. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับ ของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ี

ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ  

ระดับกอนอนุบาล  

เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียน ในดานสุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ  

ระดับอนุบาล  

เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะท่ี

สําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและ

ประเมินตนเอง  

ระดับประถมศึกษา  

มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้  

๑. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

๒. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน  

๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร  

๔. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู  จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน

และครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน  

๕. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู  

๖. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding)  

๗. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)  

๘. จัดใหมีโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน และ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
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๑๓ 

ระดับมัธยมศึกษา  

มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้  

๑. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ

ภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

๒. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมี

งานทํา เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก  
ระดับอาชีวศึกษา  

มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน ภูมิภาค

หรือประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้  

๑. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

๓. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ  

๔. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้  

๑. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ  

๒. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย  

การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ  

๑. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

๒. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย  

๓. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและการ

บริหารจัดการ  

๔. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง        

ขอกฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน  

๕. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตาม

ความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค  

๖. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ หนวย

จัดการศึกษา  

๗. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ให

เอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
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๑๔ 

๘. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล / 

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร 

อธิบายทําความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน  

๙. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ใหมี

ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู ใหมีองค

ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน  

๑๐. ให ศึกษาธิการจังหวัดจัด ทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจั งหวัด นํ าเสนอตอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

๑๑. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ี ตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลในระดบันโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธกิาร  

อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง

ยุทธศาสตร  (Agenda) และงานในเชิงพ้ืน ท่ี  (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรือ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๓ นอกเหนือจากท่ีกําหนด         

หากมีความสอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จะตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

ดวยเชนกัน 

 

๒.๕ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก World University of Buddhism 

 
๒.๖ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

๓. พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

๔. พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

๕. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

 
๒.๗ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี   

๒.๗.๑ จุดเนนในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัย  

๑. MCU Learning Community การผลิตบัณฑิตและการวิจัยดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู  

 ๒. Academic Service การบริหารวิชาการ 

๓. Buddhist innovation for Mental and Social Development พุทธนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

จิตใจและสังคม 
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๑๕ 

๒.๗.๒ จุดเนนในการขับเคล่ือนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพพระสอนศีลธรรม เติมเต็มความรู วิธีการวิเคราะห วิธีการขบธรรมะ หลักธรรมท่ี

สําคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทบทวนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหพระสอนศีลธรรมมีความ

แมนยําในพระปรยิัติธรรม  

๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนดวยวิธี Active Learning ใหพระสอนศีลธรรม 

๓. ศึกษาหาแนวทางการปรับเพ่ิมคาตอบแทนประจําเดือนใหพระสอนศีลธรรมใหมากกวาท่ีไดรับอยู  

๒.๗.๓ การดําเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธ 

๑. ดานกายภาพ การเปนสถานศึกษาวิถีพุทธ ตองสะทอนเอกลักษณ อัตลักษณออกมาใหเห็นชัดเจน 

เทียบเคียงกับองคประกอบพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญท่ีสะทอนความเปนพระพุทธศาสนา ๔ ประการ คือ  

๑) ศาสนบุคคล รูปรางหนาตา การแตงองคทรงเครื่อง 

๒) ศาสนสถาน ภูมิทัศน  

๓) ศาสนวัตถุ วัสดุอุปกรณ 

๔) ศาสนพิธี กิจกรรมพิธีกรรม 

๒. ดานจินตภาพ เอาหลักสามไตรของหลวงพอสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโต) มาใช คือ  

๑) ไตรรัตน ใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนไตร 

๒) ไตรลักษณ ใหเขาใจความเปนไปของชีวิต  

๓) ไตรสิกขา ใหประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา  

 

๒.๘ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒9

๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ๒.๘.๑ ยุทธศาสตร เปาประสงคในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร เปาประสงค 

๑ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd) 

๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมท่ี

เปนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและมีทักษะในการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีทันสมัย 

๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม 

 
 

 
๑๐ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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๑๖ 

๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมี

คุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

  

๒.๑ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา

เชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน 

๒.๒ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการตีพิมพ

เผยแพร ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือ

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจและสังคมท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคม

ให มี คุ ณ ภ าพ  เป น ท่ี ย อ ม รั บ ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแกสังคมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

๓.๒ งานบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การ

วิจยัและทะนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

๔ พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนา

และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให มี

คุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจาก

การบู รณ าการงานส ง เสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

แกสงัคม 

๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิง

พุทธบูรณาการ 

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการ

กับการบริหารจัดการสมัยใหม 

 

๒.๙ เอกลักษณ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณบัณฑิต10

๑๑ 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

   “บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา” 

 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

   “ประยุกตพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 

 อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

   “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” 

 

 
 

 
๑๑ มติอนุมัติใหกําหนดเอกลักษณมหาวิทยาลัย อัตลักษณมหาวิทยาลยั และอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๑๗ 

 ๒.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการเปนจํานวนมาก เปนโครงการท่ี

สะทอน ปรัชญาท่ีกลาวถึง “การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและ

สังคม” เปนโครงการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการพัฒนางาน แตความเชื่อมโยงกับภารกิจอ่ืน ๆ ยังไม

ชัดเจน ท้ังนี้ หากไดมีการทบทวนและจัดระบบโครงการบริการวิชาการ โดยยึดหลักการบูรณาการใน ๒ 

ลักษณะ ก็จะ ทําใหงานบริการวิชาการเกิดผลเปนอยางมาก คือ (๑) บูรณาการกับภารกิจดานอ่ืน ๆ อยางนอย 

๑ ดาน (๒) บูรณาการการทํางานระหวางศาสตรตาง ๆ ผานบุคลากรท่ีเปนผูเชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอก  

๒. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนโครงการท่ีตอเนื่องถึง ๑๐ ป ครอบคลุม ๗๗ 

จังหวัด มี พระสอนศีลธรรมท่ัวประเทศถึง ๑๘,๐๐๐ รูป มีเครือขายการทํางานระดับชาติใหการสนับสนุนท้ัง

ดานวิชาการ การขับเคลื่อนงานและงบประมาณ ท่ีสําคัญคือมีความมุงม่ันพยายามในการขับเคลื่อนและพัฒนา

งานสูการ พัฒนาพระผูสอนและกลยุทธการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจหลักธรรมและเชื่อมโยงหลักธรรมสู

การใช แกปญหาและพัฒนาชีวิตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ท้ังนี้ หากไดปรับระบบและกระบวนการดําเนินการก็จะทํา

ให โครงการนี้เกิดผลยิ่งข้ึนดังนี้ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเสร็จ/ 

คาเปาหมาย/ 

ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 

๑) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีสามารถสืบคนขอมูลการทํางาน 

ผลงานและปญหาของครูพระสอน

ศีลธรรมเพ่ือจะไดนํามาใชงานใน

การตัดสิน ใจบริหารโครงการ 

แกไข ชวยเหลือและพัฒนางานได

ดีข้ึน 

๑ .  จั ด ร ะ บ บ เท ค โ น ยี

สารสนเทศท่ีสามารถสืบคน

ขอมูการทํางานผลงานและ

ป ญ ห า ข อ ง ค รู พ ร ะ ส อ น

ศีลธรรม เพ่ือจะไดนํามาใชใน

การตัดสินใจบริหารโครงการ 

แกไขชวยเหลือและพัฒนา

งานไดดีข้ึน 

ตัวชีวัด 

ความสําเร็จ :  

รอยละของพระสอน

ศีลธรรมท่ีมีคุณภาพ

ตามเกณฑ 

 

คาเปาหมาย : 

รอยละ ๘๐  

 

ระยะเวลา :  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ –  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ผูรับผิดชอบ

นโยบาย  

รองอธิการบดี

ฝายบริหาร  

 

ผูรับผิดชอบ

ปฏิบัติการ 

สํานักงานพระ

สอนศีลธรรม ๒) จัดทําตัวชี้วัด แสดงบทบาท

ภารกิจในการทํางาน จัดการเรียน

การสอนและเกณฑ คุณภาพ ท่ี

ชัดเจนของพระสอนศีลธรรม โดย

แ ย ก ร ะ ห ว า ง ก า ร ทํ า ง า น ใน

โรงเรียนท่ัวไปและโรงเรียนวิ ถี

พุทธ เพ่ื อใชประโยชน ในการ

พัฒนาตนเองสูเกณฑคุณภาพการ

๒ . จั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด  แ ส ด ง

บทบาทภารกิจในการทํางาน 

จัดการเรียนการสอนและ

เกณฑคุณภาพท่ีชัดเจนของ

พระสอนศีลธรรม โดยแยก

ระหวางการทํางานในโรงเรียน

ท่ัวไปและโรงเรียนวิ ถีพุทธ 

เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนา



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๑๘ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเสร็จ/ 

คาเปาหมาย/ 

ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 

ประเมินตนเองและการประเมิน

ผูเก่ียวของ  

 

ตนเองสูเกณฑคุณภาพ การ

ประเมินตนเองและการและ

การของผูเก่ียวของ 

๓) จัดระบบพัฒนาครูพระสอน

ศีลธรรม  เน น ไปสู การจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความ

เข า ใจ ห ลั ก ธ ร รม ท่ี เชื่ อ ม โย ง

หลักธรรมสูการแกไขปญหารและ

การพัฒ นาชี วิต  โดย เน นสื่ อ ท่ี

นาสนใจ สื่อเทคโนโลยี กิจกรรม

การเรียนรูเชิงรุกท่ีสงผลตอการ

เรียนรูและการนําไปใชโดยอาจจะ

ตองจัดระบบท่ีชัดเจน การเรียนรู

จ าก กันและกัน  ระบบ พ่ี เลี้ ย ง 

ระบบการสรางเครือขาย 

 

๓ . จัดระบบพัฒนาครูพระ

ส อ น ศี ล ธ ร รม  เน น สู ก า ร

จัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจหลักธรรมท่ี

เชื่ อม โยมหลักธรรมสู ก าร

แกไขปญหาและการพัฒนา

ชีวิต โดยเนนสื่อท่ีนาสนใจ สื่อ

เท ค โน โล ยี  กิ จ ก รรม ก าร

เรียนรู เชิงรุกท่ีสงผลตอการ

เรียนรูและการนําไปใช โดย

อาจจะตองจัดระบบท่ีชัดเจน 

การเรียนรู จ าก กันและกัน 

ระบบพ่ีเลี้ยง ระบบการสราง

เครือขาย 

๔) เพ่ิมงบประมาณในการบริหาร

จัดการวิชาการและการพัฒนา

บุคลากรใหมากข้ึน เนื่องจากใน

ปจจุบันใชงบประมาณในสวนนี้

เพียงรอยละ ๘.๔๓ 

๔. เพ่ิมงบประมาณในการ

บริหารจัดการวิชาการและ

การพัฒนาบุคลากรใหมากข้ึน 

 

๒.๑๑ โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาปนาข้ึนตามพระราชปณิธานของลนเกลา รัชกาลท่ี ๕ 

มุงใหเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพรรพชิตและคฤหัสถ และมหาวิทยาลัยใชเปนปณิธาน

การดําเนินภารกิจจวบจนปจจุบัน ตลอดถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจท่ีไดประกาศไว ซ่ึงนําใชประกอบการ

พิจารณาจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒.๑ 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๑๙ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑  โครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒.๑๒ สายโซคุณคา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   กระบวนการบริหารจัดการภายใน ท่ีชวยสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนไปสู

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะเปน “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” กระบวนการสงเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนเปนกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒.๒  

 

แผนภาพท่ี ๒.๒ สายโซคุณคามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

มหาวิทยาลยั 
 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๐ 

๒.๑๓ การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม (SWOT) 

 การจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีความจําเปนตองคํานึงถึง

บริบทของสภาพแวดลอม ท่ีจะสงผลตอการกําหนดยุทธศาสตร และศักยภาพในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ใหเกิดประสิทธิผล ฉะนั้น คณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ จึงไดวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพจาก

รายงานผลการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระยะท่ีผานมา ทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และคณะสงฆ สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ระหวาง

วันท่ี ๗ พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และทบทวนอีกวาระหนึ่งวันท่ี ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ใน 

๔ ดาน คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม โดยมีรายละเอียดดังปรากฎในตารางท่ี ๒.๑ 
 

 จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weaknesses) 

๑. พระสอนศีลธรรมมีจิตสาธารณะ มุ งมั่น ตั้งใจเผยแผ

พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยไม เห็นแกความ

ยากลําบาก 

๑. 
 

งบประมาณสําหรับบริหารเชิงวิชาการมีสัดสวนท่ีนอย 

และคาตอบแทนพระสอนศีลธรรมประจําเดือนตอรูปเปน

จํานวนเงินท่ีนอย   

๒. มีระบบการกระจายภาระงานพรอมท้ังงบประมาณให

หนวยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาครับไป

ดําเนินการขับเคลื่อนใหเกิดผลในพ้ืนท่ี 

๒. แผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมท่ีกําหนดคา

เปาหมาย ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพดานระดับสมรรถนะของพระ

สอนศีลธรรมเพ่ือการวัด ประเมินผล 

๓. มรีะบบจัดการฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมดวยเทคโนโลยี

ท่ี ส าม ารถ เ ช่ื อ ม โย ง กั บ ห น ว ย จั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง

มหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาค 

๓. ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนระบบ ไมมีระบบการสราง

แรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ระบบสวัสดิการ

บุคลากรระดับภูมิภาค ไมเอ้ือตอการสรางแจงจูงใจ หรือ

ความมั่นคงในอาชีพ 
  ๔. กระบวนการเผยแผผลงานการจัดการความรูท่ีเปนระบบ 

และการพัฒนาองคความรูท่ีจัดเก็บรวบรวมใหใหมอยูเสมอ 

 โอกาส (Opportunities)  ภาวะคุกคาม (Threats) 

๑. รัฐใหการสนับสนุน มีนโยบายสงเสริมใหพระเขาไปมี

บทบาทในการชวยสอนศีลธรรมในสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ือง คณะสงฆใหความสําคัญกับพระสอนศีลธรรม มี

นโยบายสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของพระสอนศีลธรรม  

๑. 
 

ประชากรพระสงฆลดจํานวนลง สงผลใหขาดบุคลากรท่ีจะ

เขามารับบทบาทเปนพระสอนศีลธรรม (อางอิงสถิติ

พระภิกษุจําพรรษา ของกรมการศาสนา ๕ ปยอนหลัง) 

๒. การขับเคลื่อนศีลธรรมเปนงานท่ีสรางคุณคา ท่ี เกิด

ประโยชนใหกับสังคมทุก ๆ ระดับ เปนความคาดหวังของ

สังคมท่ีจะชวยสรางสันติสุข 

๒. 

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเปนไป

อยางรวดเร็ว ทําใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ตองปรับใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๓. มีหนวยงานเครือขายรวม ขับเคลื่อน ท้ังภายในและ

ภายนอก เชน ภาคบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร, 

ป.ป.ส., ป.ป.ช., สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม , สํ า นั กงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน และมหาวิทยาลัยมหาม

กุฏราชวิทยาลัย  

๓. ศาสนาอ่ืน ๆ เขามามีบทบาทในการกําหนดระเบียบ 

ขอบังคับตาง ๆ เชิงนโยบายระดับสูง โดยเฉพาะดาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติ 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๑ 

๔. สถานศึกษามีความตองการพระสอนศีลธรรม ใหเขาไป

ชวยสอนศีลธรรมจํานวนมาก  

  

ตารางท่ี ๒.๑ วิเคราะหองคกร  

คณะทํางานจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีตอโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (SWOT Analysis) วิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

จากนั้นนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธ โดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix เพ่ือใหทราบถึง

สภาวการณในปจจุบัน และนําผลการวิเคราะหท่ีไดไปจัดทําเปนแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม โดย

วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลในแตละคูสัมพันธ ทําใหเกิดกลยุทธสําคัญ คือ กลยุทธเชิงรุก (SO) กลยุทธ

เชิงปองกัน (WO) กลยุทธเชิงแกไข (ST) กลยุทธเชิงรับ (WT) สามารถกําหนดเปนยุทธศาสตร เปาประสงค 

ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม ใหสามารถดําเนินงานไดเปนไปตามวิสัยทัศนไดตั้งไว  

 

SO Strategies กลยุทธเชิงรุก WO Strategies กลยุทธเชิงปองกัน 
๑.ยกระดับความพึงพอใจ / ความเช่ือมั่นในโครงการ ๑.พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากร 

๒.ยกระดับความรวมมือเครือขายสงเสริมศลีธรรม ๒.ยกระดับระบบบริหาร โครงสราง อัตรากําลังใหมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาธิบาล 

ST Strategies กลยุทธเชิงแกไข WT Strategies กลยุทธเชิงรับ 
๑.ยกระดับกระบวนการการสรรหา คัดเลือกพระสอนศลีธรรมใหมี

ประสิทธิภาพ  

๑.สงเสรมิแนวทางการสรางขวัญกําลังใจพระสอนศลีธรรม

และบุคลากร 

๒.พัฒนาความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ๒.ยกระดับกระบวนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ 

 ตารางท่ี ๒.๒  วิเคราะหความสัมพันธทางเลือกในการจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม 

สรุปผลวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค และวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซ โดยใช TOWS Matrix หรือ TOWS 

Analysis เพ่ือใหทราบถึงสภาวการณในปจจุบัน ดังกลาวขางตนแลวนําผลการวิเคราะห ท่ีไดจัดทําเปนแนว

ทางการจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้  

๑. พัฒนาและวางระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม ใหทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

๒. สรางองคกรแหงการเรียนรูเชิงพุทธ 

๓. เสริมและจัดการสมมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพวิถีพุทธ 

๔. เพ่ิมคุณคาและความผูกพันใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (พระสอนศีลธรรม, บุคลากร, 

สถานศึกษา, คณะสงฆ) 
 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๒ 

แผนผังกรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙) 

ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ แผนผังกรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายของรัฐบาล (๒๕๖๒)  

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

  นโยบายและจุดเนนของ ศธ. (พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  

ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

วิเคราะห / สังเคราะห 

คณะทํางานจัดทําแผนแมบทสํานักงาน 

พระสอนศีลธรรม 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ระยะ ๓ ปยอนหลัง 

สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย  

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๙) 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลท่ี ๙ 

พระบรมราโชวาทดานการศึกษาในรัชกาลท่ี ๑๐ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

พระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๓ 

สวนท่ี ๓ 

แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 
 
๓.๑ วิสัยทัศน แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙  

  “เปนพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา” 

๓.๒ แผนท่ียุทธศาสตร แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

 
 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๔ 

๓.๓ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด และโครงการ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและวางระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใหทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

๑.๑ พัฒนาระบบการบริหาร 

อัตรากําลัง โครงสรางใหเพียงพอ 

และยดึหยุน 

๑.๑.๑ รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบการบริหาร โครงการ 
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการแบบมี

สวนรวม 

๑.๒ พัฒนาสารสนเทศโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๑.๒.๑ รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) 

๑.๒.๑ โครงการจดัทําฐานขอมูลโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน (Big Data) 

๑.๒.๒ ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ
ระบบสารสนเทศ (IT) 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางองคกรแหงการเรียนรูเชิงพุทธ 

๒.๑ ยกระดบัการบริหารความรู

องคกร 

๒.๑.๑ รอยละแนวปฏิบัติท่ีดี       

(Best Practice) ท่ีนําไปปฏิบัต ิ

๒.๑.๑ โครงการจดัการความรู (Knowledge 

Management) 

๒.๑.๒ รอยละองคความรูท่ีเผยแพรตอ

สาธารณะตอบุคลากรท้ังหมด 

๒.๑.๓ รอยละองคความรูท่ีเผยแพรตอ

สาธารณะตอพระสอนศีลธรรมท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมและจัดการสมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพวิถีพุทธ 

๓.๑ พัฒนาพระสอนศลีธรรม  ๓.๑.๑ จํานวนพระสอนศลีธรรมท่ีมี

สมรรถนะสูง 

๓.๑.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศลีธรรม 

๓.๑.๒ รอยละความสําเร็จตาม

แผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

๓.๒ ยกระดบับุคลากรสูความเปนมือ

อาชีพ  

๓.๒.๑ รอยละบุคลากรมีความสามารถ

เปนมืออาชีพ 

๓.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรมอือาชีพวิถีพุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมคุณคาและความผูกพันใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (พระสอนศีลธรรม, บุคลากร, สถานศึกษา, 

คณะสงฆ, พลัง บ ว ร) 

๔.๑ เสรมิสรางคุณคาและความ

ผูกพัน  

๔.๑.๑ จํานวนสถานศึกษาท่ีผานการ

ประเมินอัตลักษณวิถีพุทธ 

๔.๑.๑ โครงการเสรมิสรางคุณคาและความผูกพัน 

๔.๒ สรางแรงจูงใจสูวิสัยทัศนองคกร  ๔.๒.๑ จํานวนพระสอนศลีธรรม

ตนแบบ 

๔.๒.๑ โครงการพระสอนศลีธรรมตนแบบ 

๔.๒.๒ รอยละความสําเร็จของการมีกจิกรรม

รวมกันกับเครือขาย 
๔.๒.๒ โครงการเผยแผผลงานพระสอนศีลธรรม 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๕ 

๓.๔ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม และแผนการดําเนินงานในแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและวางระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม ใหทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

กลยุทธที ่ รหัส ตัวชี้วัดที ่ เปาหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผูรับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัด  ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ กิจกรรม 

๑.๑ พัฒนาระบบการบริหาร 

อัตรากํ า ลั ง โครงสรา งให

เพียงพอ และยึดหยุน 

๑๒SP 

๐๑ 

๑.๑.๑ รอยละความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบการบ ริหาร 

โครงการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการ

แบบมีสวนรวม  

กลุมงานบริหาร 

ศอก.สวนภูมภิาค 

๑ .๒  พั ฒ น าส า รส น เท ศ

โครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน 

๑๒SP 

๐๒ 

๑.๒.๑ รอยละความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการจัดทําฐานขอมูลโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน (Big Data)  

 

กลุมงานแผนงานและประเมินผล

ศอก.สวนภูมภิาค 

 ๑๒SP 

๐๓ 
๑.๒ .๒  ระดับความพึ งพอใจ

ผูใชบริการระบบสารสนเทศ (IT) 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

ตารางที่ ๓.๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาและวางระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม ใหทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๖ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางองคกรแหงการเรียนรูเชิงพุทธ 
กลยุทธที ่ รหัส ตัวชี้วัดที ่ เปาหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด  ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ กิจกรรม  

๒ .๑ ยกระดับการบ ริหาร

ความรูองคกร 

๑๒SP 

๐๔ 

๒.๑.๑ รอยละแนวปฏิบัติที่ ดี 

(Best Practice) ที่นําไปปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ โครงการจัดการความรู (Knowledge 

Management) 

สนง.พระสอนศีลธรรม 

ศอก.สวนภูมภิาค 

๑๒SP 

๐๕ 

๒.๑ .๒ รอยละองคความรูที่

เผ ย แ พ ร ต อ ส า ธ า รณ ะ ต อ

บุคลากรทั้งหมด  

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๑๒SP 

๐๖ 

๒.๑ .๓ รอยละองคความรูที่

เผยแพรตอสาธารณะตอพระ

สอนศีลธรรมทั้งหมด  

 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ตารางที่ ๓.๓ ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางองคกรแหงการเรียนรูเชิงพุทธ 
 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๗ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมและจัดการสมมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพวิถีพุทธ 
เปาประสงคที่ รหัส ตัวชี้วัดที ่ เปาหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผูรับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัด  ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ กิจกรรม  

๓.๑ พัฒนาพระสอนศีลธรรม ๑๒SP 

๐๗ 

๓.๑.๑ จํานวนพระสอนศีลธรรม

ที่มีสมรรถนะสูง 

๒๓๑ ๒๓๑ ๒๓๑ ๒๓๑ ๒๓๑ ๒๓๑ ๒๓๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอน

ศีลธรรม 

กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

ศอก.สวนภูมภิาค 

๑๒SP 

๐๘ 

๓.๑.๒ รอยละความสําเร็จตาม

แผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๒ ยกระดับบุคลากรสู

ความเปนมืออาชพี  

๑๒SP 

๐๙ 

๓.๒.๑ รอยละบุคลากรมี

ความสามารถเปนมืออาชีพ 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ โครงการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพวิถี

พุทธ 

 

กลุมงานบริหาร 

ศอก.สวนภูมภิาค 

ตารางที่ ๓.๔ ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมและจัดการสมมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพวิถีพทุธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๘ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมคุณคาและความผูกพันใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (พระสอนศีลธรรม, บุคลากร, สถานศึกษา, คณะสงฆ) 
  

เปาประสงคที่ รหัส ตัวชี้วัดที ่ เปาหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผูรับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัด  ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ กิจกรรม  

๔.๑ เสริมสรางคุณคาและ

ความผูกพัน  

๑๒SP 

๑๐ 

๔.๑.๑ จํานวนสถานศึกษาที่ผาน

การประเมินอัตลักษณวถิีพุทธ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ โครงการเสริมสรางคุณคาและความ

ผูกพัน 

- สถานศึกษาวถิีพุทธ 

- โครงงานอัตลักษณวิถพีุทธ 

สนง.พระสอนศีลธรรม 

ศอก.สวนภูมภิาค  

๔.๒ สรางแรงจูงใจสู

วิสัยทัศนองคกร  

๑๒SP 

๑๑ 

๔.๒.๑ จํานวนพระสอนศีลธรรม

ตนแบบ 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ โครงการประเมินคัดเลือกพระสอน

ศีลธรรมตนแบบ 

กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

ศอก.สวนภูมภิาค 

๑๒SP 

๑๒ 

๔.๒.๒ รอยละความสําเร็จของ

การมีกิจกรรมรวมกันกบั

เครือขาย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการเผยแผผลงานพระสอนศีลธรรม 

- สมัชชาวิถีพุทธ 

- มหกรรมสงเสริมศีลธรรมฯ  

สนง.พระสอนศีลธรรม 

ศอก.สวนภูมภิาค  

ตารางที่ ๓.๕ ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มคุณคาและความผูกพันใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (พระสอนศีลธรรม, บุคลากร, สถานศึกษา, คณะสงฆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๒๙ 

สรุปยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ดังแสดงในตารางท่ี ๓.๖ 

 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 

๑.แผนยทุธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร 

๒.กลยุทธ ๗ กลยุทธ 

๓.ตัวช้ีวัด ๑๒ ตัวช้ีวัด 

๔.แผนงาน โครงการ กิจกรรม ๘ แผนงานกิจกรรม/โครงการ 

 

ตารางท่ี ๓.๖ สรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๐ 

สวนท่ี ๔ 
การนําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรมสูการปฏิบัติ 

 
 การนําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม ไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเปนข้ันตอนสําคัญ 

ตองเกิดจากความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติการ เพ่ือใหแผน

แมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรมมีความสอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนว

ทางการดําเนินงานท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ควรดําเนินการ ดังนี ้
 
๔.๑ การบริหาร 
 ๑. ระดับนโยบาย  มีคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทําหนาท่ีกํากับดูแล

นโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พิจารณากําหนดนโยบายสงเสริมและ

พัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ
 ๒. ระดับขับเคลื่อนแผน มีสํานักงานพระสอนศีลธรรม/ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สวนภูมิภาค ทําหนาท่ีในการนํานโยบายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน รวมท้ังติดตามความกาวหนา และนําเสนอขอแนะนํา รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติเสนอตอคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ๓. ระดับปฏิบัติการ บุคลากรทุกระดับจะตองรับทราบนโยบายการสงเสริมและพัฒนาโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน และนําไปปฏิบัติในสวนท่ีตนมีความเก่ียวของ 
 
๔.๒ การขับเคล่ือนแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม ในระดับตาง ๆ  
 ๑. ระดับสวนกลาง    

- กําหนดนโยบายและทิศทางของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
- สื่อสารขับเคลื่อนแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรมสูการปฏิบัติ  
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
- จัดสรรงบประมาณและติดตามประเมินผล   

 ๒. ระดับสวนภูมิภาค  

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําหนวย  
- ดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการประจําหนวย 
- นําเสนอและรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

 ๓. ระดับบุคคล  

- เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
- รักษาระเบยีบวินัย  
- ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางเต็ม

ความสามารถ 
 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๑ 

๔.๓ แนวทางการติดตามประเมินผล 
 ๑. มีคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กํากับติดตามการดําเนินงาน 
 ๒. มีการประเมินผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม 
 ๓. ใหวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ/หองเรียน/หนวยวิทยบริการ ท่ีเปนศูนยอํานวยการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน นําแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรมไปบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปของวิทยาเขต/ วิทยาลัยสงฆ/ หองเรียน/ หนวยวิทยบริการ 
 ๔. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานในระดับปฏิบัติการ 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหมีการประเมินแผนฯ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน 
 ๕. ทบทวนแผนแมบทฯ เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนฯ 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  

 
 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๒ 

๔.๔ คูมือการเก็บตัวช้ีวัด แผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๑. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหาร โครงการ 

 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

ระบบบริหาร โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน มจร เก่ียวกับ  

๑. วิธีงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ 

๒. โครงสรางอัตรากําลัง และสมรรถนะบุคลากร   

๓. ระบบปฏิบัติการงานประจํา 

หลักการและเหตุผล เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

√  พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

√ ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency √ ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

√ ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนระบบบริหารโครงการท่ีพัฒนาสําเร็จ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนระบบบริหารโครงการท่ีตองการพัฒนา  

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๓ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๒. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

ระบบสารสนเทศเปนฐานขอมูลสําคัญ ๆ ท่ีจําเปนตอการบริหารและการตัดสินใจ เก่ียวกับ  

๑. ฐานขอมูลพระสอนศีลธรรม เชื่อมโยงกับขอมูลศาสนบุคคลของคณะสงฆ 

๒. ฐานขอมูลสถานศึกษา (ท่ีมีพระสอนศีลธรรมเขาไปสอน)  

๓. ฐานขอมูลนักเรียน (ท่ีเรียนกับพระสอนศีลธรรม) 

๔. ฐานขอมูลการใชจายงบประมาณ 

๕. ฐานขอมูลองคความรูเพ่ือการขับเคลื่อนศีลธรรม 

หลักการและเหตุผล เพ่ือยกระดับการบริหารองคกรดวยขอมูลท่ีแมนยํา ถูกตอง เปนจริง ครบถวน รวดเร็วทันเวลา 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

√  พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

√ ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency √ ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

√ ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนสารสนเทศท่ีพัฒนาสําเร็จ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๔ 

 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๓. ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบสารสนเทศ (IT) 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

เปนความพึงพอใจของกลุมผูใชบริการ  

๑) ผูบริหาร เจาหนาท่ี ๒) พระสอนศีลธรรม ๓) บุคคลท่ัวไป (ครู/นักเรียน) 

หลักการและเหตุผล เพ่ือมีขอมูลสะทอนกลับจากผูใชบริการทุกกลม จะเปนประโยชนตอการปรับปรุง พัฒนา 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

√ คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

√ ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน     √ ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน      ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

หนวยวัด ระดับ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย ระดับ ๗๕ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล จากขอมูลแบบสอบถาม 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 
 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๕ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๔. รอยละแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ท่ีนําไปปฏิบัต ิ

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

แนวปฏิบัติท่ีดี คือ องคความรูวาดวยการสอนของพระสอนศีลธรรม หรือการปฏิบัติงานของ

บุคลากรท่ีไดรับการเผยแผตอสาธารณะ และเปนองคความรูท่ีไดรับการยอมรับใหเปนแนวปฏิบัติ

ท่ีทําใหเกิดผลลัพธไดดีกวาแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกัน 

หลักการและเหตุผล เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

√ พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction  √ ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ท่ีนําไปปฏิบัติ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ท้ังหมด 

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๖ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๕. รอยละองคความรูท่ีเผยแพรตอสาธารณะตอบุคลากรท้ังหมด 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

องคความรู (Knowledge) หรือ วิธีปฏิบัติงานท่ีดี (Practice) ของบุคลากรไดผานการจัดการ 

(Management) รวบรวม จัดเก็บไวในท่ีสาธารณะซ่ึงผูคนเขาถึง และนําไปใชประโยชนไดงาย 

หลักการและเหตุผล เพ่ือรวบรวมองคความรูบุคลากรท่ีเปนตนแบบ เปนตัวอยางท่ีดีในการทํางานท่ีไดผลดี มีคุณภาพ มี

ปริมาณตามท่ีกําหนด และเสร็จทันเวลาพรอมใชงาน ไวใหบุคลากรอ่ืน ๆ ไดหยิบนําไปใชงาน 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

√ พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction  √ ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน     √ ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน      ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนองคความรูของบุคลากรท่ีเผยแพรตอสาธารณะ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนบุคลากรท้ังหมด  

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๕ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๗ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๖. รอยละองคความรูท่ีเผยแพรตอสาธารณะตอพระสอนศีลธรรมท้ังหมด 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

องคความรู (Knowledge) หรือ วิธีปฏิบัติงานท่ีดี (Practice) ของบุคลากรไดผานการจัดการ 

(Management) รวบรวม จัดเก็บไวในท่ีสาธารณะซ่ึงผูคนเขาถึง และนําไปใชประโยชนไดงาย 

หลักการและเหตุผล เพ่ือรวบรวมองคความรูบุคลากรท่ีเปนตนแบบ เปนตัวอยางท่ีดีในการทํางานท่ีไดผลดี มีคุณภาพ มี

ปริมาณตามท่ีกําหนด และเสร็จทันเวลาพรอมใชงาน ไวใหบุคลากรอ่ืน ๆ ไดหยิบนําไปใชงาน 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน      ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนองคความรูของพระสอนศีลธรรมท่ีเผยแพรตอสาธารณะ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนพระสอนศีลธรรมท้ังหมด (๑๘,๐๐๐)  

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๘ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๗. จํานวนพระสอนศีลธรรมท่ีมีสมรรถนะสูง 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

พระสอนศีลธรรมท่ีผานการประเมินสมรรถนะในระดับสูงตามเกณฑท่ีองคกรกําหนด 

 

หลักการและเหตุผล  

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

√ คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction  √ ๘. ความสามารถ Competency √ ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

หนวยวัด จํานวน 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย ๒๓๑  

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม ๒๓๑ คิดจากจํานวนพระสอนศีลธรรมจังหวัดละ ๓ รูป คูณดวย ๗๗ จังหวัด  

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒๐๐ ๒๑๐ ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ 
 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๓๙ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๘. รอยละความสําเร็จตามแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

แผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมสอดคลองกับแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

และมีคาเปาหมาย ความสําเร็จท่ีระบุไวชัดเจนท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ ซ่ึงสามารถวัดผลได 

หลักการและเหตุผล เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 

มุมมองตาม BSC  

 

√ ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth √ ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง เปาหมายของแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมท่ีสําเร็จ X ๑๐๐ 

ตัวหาร เปาหมายของแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมท้ังหมด 

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๐ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๙. รอยละบุคลากรมีความสามารถเปนมืออาชีพ 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

บุคลากรท่ีมีความเปนมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จท้ังเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ อยางทันเวลา และสามารถสอนงานเพ่ือนรวมงานไดดวย  

หลักการและเหตุผล เพ่ือยกระดับผลการปฏิบตัิงานองคกร 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

√ ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

√ พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

√ ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction  √ ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนบุคลากรท่ีผานการประเมินความสามารถระดับมืออาชีพ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนบุคลากรท้ังหมด  

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๒๕ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๑ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๑๐. จํานวนสถานศึกษาท่ีผานการประเมินอัตลักษณวิถีพุทธ 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

สถานศึกษาท่ีผานการประเมินอัตลักษณวิถีพุทธในโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธท่ีดําเนินการโดย 

สพฐ. หรือ สอศ. รวมกับ มจร โดยสวนวางแผนพัฒนาและฝกอบรมสถาบันวปิสสนาธุระ และ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

หลักการและเหตุผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการการจัดการสถานศึกษาวิถีพุทธ 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธผิล Financial Perspective 

√ คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

√ ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency √ ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

หนวยวัด จํานวน 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย ๑๒๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม จํานวนเปาหมาย คิดจากเปาหมายการประเมินคัดเลือกสถาศึกษาวิถีพุทธ 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ 
 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๒ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๑๑. จํานวนพระสอนศีลธรรมตนแบบ 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

พระสอนศีลธรรมตนแบบ คือ พระสอนศีลธรรมท่ีผานการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการโดย

พิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดไว และประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวถึง 

หลักการและเหตุผล เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกพระสอนศีลธรรมท่ีเสียสละอุทิศตนปฏิบัติหนาท่ีไดดีเปนแบบอยาง  

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

√ คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

√ ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency √ ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

หนวยวัด จํานวน 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ ป ๖๘ ป ๖๙ 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ ไมตํากวาคาเปาหมายในแตละป  

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๓ 

ระดับของเครื่องชี้วัด     ระดับวิสัยทัศน   √ ระดับกลยุทธ 

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

๑๒. รอยละความสําเร็จของการมีกิจกรรมรวมกันกับเครือขาย 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

 

หลักการและเหตุผล เพ่ือเสริมสรางคุณคาและความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสียจากเครือขายทุกกลุมท้ังภาคคณะสงฆ 

พระสอนศีลธรรม สถานศึกษา พัฒนาใหเกิดเปนพลัง บ-ว-ร 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

√ ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

√ ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency √ ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน     √ ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกับเครือขายสําเร็จ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกับเครือขายท้ังหมด 

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๔ 

ระดับของเครื่องชี้วัด  √ ระดับวิสัยทัศน       ระดับกลยุทธ   

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินศีลธรรม คุณธรรม มารยาทชาวพุทธ 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

 

หลักการและเหตุผล เพ่ือวัดความสําเร็จของวิสัยทัศน  

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน      ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินศีลธรรม คุณธรรม มารยาทชาวพุทธ X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนผูเรียนท้ังหมด  

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๕ 

ระดับของเครื่องชี้วัด  √ ระดับวิสัยทัศน       ระดับกลยุทธ   

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

รอยละกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการพัฒนาใหทันสมัย 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

 

 

หลักการและเหตุผล เพ่ือวัดความสําเร็จของวิสัยทัศน 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน      ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการพัฒนาใหทันสมัย X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนกระบวนการปฏบิัติงานท้ังหมด 

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๖ 

ระดับของเครื่องชี้วัด  √ ระดับวิสัยทัศน       ระดับกลยุทธ   

ชื่อตัวชี้วัดภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

รอยละองคความรูในระบบถูกนําไปใชขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา 

ความหมายตัวชี้วัด 

(คําจํากัดความ) 

 

หลักการและเหตุผล เพ่ือวัดความสําเร็จของวิสัยทัศน 

มุมมองตาม BSC  

 

 ประสิทธิผล Financial Perspective 

 คุณภาพการบริการ Customer Perspective 

 ประสิทธิภาพ Internal work process Perspective 

 พัฒนาองคกร Learning and Growth Perspective 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 

 

 ๑. การเติบโต Growth  ๒. ตนทุน  Cost  ๓. ระยะเวลา  Delivery  

 ๔. ประสิทธิภาพ Efficiency  ๕. ประสิทธิผล  Effectiveness   ๖. ความปลอดภัย Safety  

 ๗. ความพึงพอใจ Satisfaction   ๘. ความสามารถ Competency  ๙. ขวัญกําลังใจ Moral  

 ๑๐. ความโปรงใส Transparency 

ความถ่ีการเก็บขอมูล  ทุกเดือน      ทุก ๓ เดือน      ทุก ๖ เดือน      ทุกป 

สูตรการ

คํานวณ 

ตัวตั้ง จํานวนองคความรูในระบบถูกนําไปใชขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา X ๑๐๐ 

ตัวหาร จํานวนองคความรูในระบบท้ังหมด 

หนวยวัด รอยละ 

แหลงขอมูล : ตัวตั้ง สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

แหลงขอมูล : ตัวหาร สนง.พระสอนศีลธรม / ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

Benchmark ขอมูล (ถามี) - 

วิธีวิเคราะหขอมูล - 

นิยามศัพท/คําอธิบายเพ่ิม - 

ผูรายงาน กลุมงานแผนงานและประเมินผล สนง.พระสอนศีลธรรม 

สถิติท่ีใชในการรายงาย - 

ระดับผลลัพธท่ีตองการ  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๗ 

 

 

 

สวนท่ี ๕ แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๓ 

 

๕.๑ สอดคลองเช่ือมโยมกับ 

ยุทธศาสตร ขอท่ี ความวา 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ๓ การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

ยุทธศาสตรกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากดวย อววน.  

KPI จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินและของชาติหรือสงเสริมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาหรือใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๓ การศึกษาสงเคราะห 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

KPI ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแกสังคมมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๘ 

 

 

๕.๒ โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๓ 

ท่ี โครงการ ผลผลิต 
บทบาทผูรับผิดชอบ 

สวนกลาง สวนภูมิภาค 

๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการ

แบบมีสวนรวม 

คูมือบริหารโครงการฯ 

 - สวนกลาง 

 - สวนภูมิภาค 

ทําคูมือบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  - คูมือการบริหารโครงการฯ สวนกลาง 

  - คูมือการบริหารโครงการฯ สวนภูมิภาค 

รวมสนับสนนุการจัดทาํคูมือบริหารโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  - สงตัวแทนเขารวมจัดทําคูมือฯ 

  - ใหขอเสนอแนะเพื่อการจัดทําคูมือฯ 

๒ โครงการจัดทําฐานขอมูลโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (Big 

Data) 

ฐานขอมูล 

พระสอนศีลธรรม 

ออกแบบระบบฐานขอมูล และจัดทําฐานขอมูล บันทึกและปรับปรุงขอมูลตามทีส่วนกลางรองขอ 

๓ โครงการจัดการความรู  

(Knowledge Management) 

จํานวนแนวปฏิบัติทีด่ ี

(Best Practice) 

จัดทําแผนการจัดการความรู 

  - ระบุความรูที่องคกรตองการ 

  - ระบุแหลงที่มาของความรู 

  - จัดกิจกรรมนําเสนอความรู  

  - รวบรวม จัดเก็บความรูใหคนเอาไปใชงาน 

  - สรางระบบเก็บ เผยแผความรู 

สรุปแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การสอน

ศีลธรรมในสถานศึกษาจากพระสอนศีลธรรม และ

นําเขาสูระบบ 

๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอน

ศีลธรรม 

รอยละพระสอนศีลธรรม

มีสมรรถนะตามที่

กําหนด 

จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 

  - กําหนดสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 

  - กระบวนการ วิธีการ กิจกรรมพัฒนา 

  - ติดตามผล/ รายงานผล/ ปรับปรุงแผนพัฒนา 

 

พัฒนาพระสอนศีลธรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะ

พระสอนศีลธรรมของสวนกลาง 



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๔๙ 

๕ โครงการพัฒนาบุคลากรมืออาชพีวิถี

พุทธ 

บุคลากรทุกระดับไดรับ

การพัฒนาตามแผน 

๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๒) จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร/มอบหมาย 

     ภาระงานตามสมรรถนะ  

๓) สรางระบบติดตาม ประเมินผลความสามารถบุคลากร 

พัฒนาบุคลากรในสังกัดตามแผนพัฒนาบุคลากร

ของสวนกลาง 

 

๖ โครงการเสริมสรางคุณคาและความ

ผูกพัน 

สถานศึกษาตนแบบ ๑) กําหนดกรอบการพิจารณา คัดเลือกบุคคล/  

    สถานศึกษา/กลุมตนแบบวิถีพุทธ 

๒) จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณคาและความผูกพนั 

     - ระดับบุคคล 

     - สถานศึกษา 

     - กลุมบุคคล 

๓) ประกาศผล ใหรางวัล ถอดรหัสความรูผูที่ไดรับ    

    รางวัลประจําป 

๑) สื่อสาร ประชาสัมพันธ 

    กิจกรรม 

๒) สงผลงานและตวัแทนเขา 

    รวมกิจกรรมเสริมสราง 

    คุณคาและความผูกพันโดย 

    พรอมเพรียง 

๗ โครงการประเมินคัดเลือกพระสอน

ศีลธรรมตนแบบ 

พระสอนศีลธรรม

ตนแบบ 

๑) กําหนดสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตนแบบ 

๒) สื่อสารแนวทางพฒันาสมรรถนะพระสอน 

    ศีลธรรมตนแบบ 

๓) จัดกิจกรรมใหความรูพระสอนศีลธรรมตนแบบใน 

    การพัฒนาตนเปน Leadership Role Model 

๔) ประกาศผล ใหรางวัล ถอดรหัสความรูพระสอน 

    ศีลธรรมตนแบบ 

๕) แตงตั้งพระสอนศีลธรรมตนแบบใหเปนพระ 

    วิทยากรพระสอนศีลธรรม 

๑) คัดเลือกผูที่มีสมรรถนะตาม 

    เกณฑเขาสูการพัฒนา 

๒) ทําแผนพัฒนาพระสอน 

    ในกํากับโดยมีพระสอนศีลธรรม 

    ตนแบบเปนวิทยากร 

๘ โครงการเผยแผผลงานพระสอน

ศีลธรรม 

มีภาคีเครือขายเพิ่มข้ึน ๑) วางแผนการดําเนนิงานประจําป 

๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขาย 

๓) สรุปและรายงานผลตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

สื่อสาร ประชาสัมพันธกิจกรรม 

สงผลงานและตัวแทนเขารวมงานโดยพรอมเพรียง 



โครงการ
ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม 
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1 ตั้งคณะทํางาน คณะทํางาน 1
2 ประชุมคณะทํางาน กําหนดกรอบประเด็นการพัฒนาระบบบริหารโครงการฯ จํานวนครั้ง 4
3 จัดทําแผนการพัฒนาระบบบริหารโครงการฯ แผนพัฒนา 1
   3.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ บัญชี
   3.2 กระบวนการจัดอัตรากําลังบุคลากรและพระสอนศีลธรรม
   3.3 กระบวนการสรรหาพระสอนศีลธรรม
   3.4 กระบวนการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
   3.5 กระบวนการติดตาม ประเมินผลการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
   3.6 กระบวนการอํานวยการ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
4 ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารโครงการตามแผน ในข้อ ๓ ร้อยละความสําเร็จตามแผน 100
5 จัดทําคู่มือระบบบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม คู่มือ 1
   5.1 สําหรับส่วนกลาง
   5.2 สําหรับส่วนภูมิภาค
6 ประกาศใช้ สื่อสารการใช้งานคู่มือ เผยแพร่ให้ใช้เข้าถึงได้ง่าย

เงินงบประมาณ บาท
นอกงบประมาณ บาท
รวมทั้งสิ้น บาท

-               
-               
-               

ที่ 1 พัฒนาและวางระบบการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมให้ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหาร อัตรากําลัง โครงสร้างให้เพียงพอและยืดหยุ่น
ที่ 1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารโครงการ

ที่ 1.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบบริหาร โครงสร้าง อัตรากําลังโครงการพระสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อยกระดับการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ร่วมรับผิดชอบรับงบประมาณและภาระงานไปดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของมหาวิทยาลัยโดยกํากับของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงจําเป็นต้องปรับปรุง พัฒนา ยกระดับระบบการบริหาร
ทั้งด้านการเงิน งบประมาณ อัตรากําลัง และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ทันสมัย คล่องตัว เหมาะกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

งบประมาณ

หลักการเหตุผล  : โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีภารกิจครอบคลุมพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ มีหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค ระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2563



โครงการ
ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม 
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

1. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลสําหรับการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพระสอนศีลธรรมให้ทันสมัย

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1. จัดตั้งคณะทํางานพัฒนาสารสนเทศโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คณะทํางาน 1
2. ประชุมคณะทํางาน วิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม ข้อมูลวิเคราะห์ 1
3. ทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แผนพัฒนา 1

3.1 ฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลศาสนบุคคล
3.2 ฐานข้อมูลสถานศึกษา
3.3 ฐานข้อมูลนักเรียน
3.4 ฐานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.5 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

4. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ตามข้อ 3 ร้อยละความสําเร็จตามแผน 100
4.1 ฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลศาสนบุคคล
4.2 ฐานข้อมูลสถานศึกษา (โรงรียนทั่วไป / วิถีพุทธ / อื่น ๆ)
4.3 ฐานข้อมูลนักเรียน
4.4 ฐานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณด้านนิตยภัต
4.5 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

5. ทดรองระบบฐานข้อมูลฯ ปรับปรุงแก้ไข
6. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ชี้แจงขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศทุก ๆ ระบบ แก่ผู้ใช้ทุกระดับ
7. ติดตาม ทบทวน รายงานผลอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ

เงินงบประมาณ บาท

นอกงบประมาณ บาท

รวมทั้งสิ้น บาท

ที่ 2 พัฒนาสารสนเทศโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ที่ 2.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ IT

ที่ 2.1.1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (Big Data)
ที่ 1 พัฒนาและวางระบบการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมให้ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

หลักการเหตุผล  :  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นโครงการต่อเนื่อง ขนาดใหญ่ ใช้ทรัพยากรในการบริหารโครงการฯ จํานวนมาก มีลักษณะเป็นงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการสรรหา
ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ IT

งบประมาณ

 คัดเลือกตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงทําให้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการไหลเวียนของข้อมูลด้านการบริหาร

 ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ระบบฐานข้อมูล Big Data ที่ครอบคลุมทุกภาระกิจงานของสํานักงานพระสอนศีลธรรม จึงสําคัญและจําเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

-                    

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2563

-                       

-                       

วัตถุประสงค์โครงการ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ข้อมูลสถานศึกษา เป็นปริมาณมหาศาล การจัดทําระบบฐานข้อมูล Big Data เพื่อเป็นเครื่องมือรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล ออกรายงานที่ถูกต้อง แม่นยํา เป็นจริง ครบถ้วน รวดเร็ว  จะช่วยให้ผู้บริหารบริหารจัดการ



โครงการ 
ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1 ตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ คณะทํางาน 1
2 ประชุมคณะทํางานฯ กําหนดประเด็นความรู้ที่จําเป็น สําคัญ หัวข้อความรู้ 2
3 ประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนการจัดการความรู้ แผนการจัดการความรู้ 2
   3.1 ระบุองค์ความรู้ที่ต้องการจัดการ
   3.2 ระบุแหล่งที่อยู่ของความรู้ที่ต้องการจัดการ
   3.3 ระบุขั้นตอน วิธีการถอดเอาองค์ความรู้ และรวบรวม จัดเก็บ
4 ดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ในข้อ ๓ ร้อยละความสําเร็จของแผน 100
5 ติดตาม รายงานผลการจัดการความรู้
   5.1 รายเดือน จํานวนครั้ง 10
   5.2 รายไตรมาศ จํานวนครั้ง 3
   5.3 รายปี จํานวนครั้ง 1
6 จัดกิจกรรม / เข้าร่วมกิจกรรมแชร์ เผยแพร่องค์ความรู้ที่จัดเก็บมาได้
   6.1 วันจัดการความรู้โครงการพระสอนศีลธรรม MTM KM
   6.2 วันจัดการความรู้ มจร MCU KM
7 ติดตาม ทบทวน นําผลการทบทวนไปปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีถัดไป แผนการจัดการความรู้ปี 64

เงินงบประมาณ จํานวน บาท

นอกงบประมาณ จํานวน บาท

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท

ที่ 3.1.1 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

1. เพื่อจัดการ รวบรวม จัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรที่เก่ง ให้เป็นความรู้ที่คนอื่นเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

ที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธอ
ที่ 3 ยกระดับการบริหารความรู้องค์กร

ที่ 3.2 ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อบุคลากรทั้งหมด

วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อพัฒนาผลงานสู่ความเป็นเลิศ และ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้ ในการทํางานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการการบริหารความรู้
หลักการเหตุผล  : เพื่อเพิ่มพูน สั่งสมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สําคัญต่อสมรรถนะหลักของการขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรม แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานซึ่งกัน

สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิด Peter Senge ๑) ความรอบรู้แห่งตน Personal Mastery ๒) แบบแผนความคิด ๓) วิสัยทัศน์ร่วม ๔) การเรียนรู้ของทีม ๕) การคิดอย่างเป็นระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ที่เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม
2. เพื่อจัดการ รวบรวม จัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในตัวพระสอนศีลธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนพระพุทธศาสนา ให้เป็นความรู้ที่คนอื่นเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนศีลธรรมได้

งบประมาณ

ที่ 3.1 ร้อยละแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่นําไปปฏิบัติ

ที่ 3.3 ร้อยละองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อพระสอนศีลธรรมทั้งหมด

-                       

-                       

-                    

ปีงบประมาณ 2563กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด หน่วยนับ



โครงการ 
ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้ใช้บริการพระสอนศีลธรรม ผลการวิเคราะห์ 1
2 ประมวลผลการวิเคราะห์ จัดทําแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม แผนพัฒนา 2
3 ดําเนินการพัฒนาพระสอนศีลธรรมตามแผนพัฒนาฯ ร้อยละความสําเร็จของแผน 100

3.1 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสําหรับพระสอนศีลธรรมใหม่
3.2พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสําหรับพระสอนศีลธรรมแกนนําเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาการเป็นพระสอนศีลธรรมต้นแบบ
3.3 พัฒนาสมรรถนะการโค้ชและการจัดการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
วิถีพุทธในสถานศึกษา
3.4 พัฒนาสมรรถนะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สําหรับพระสอนศีลธรรมต้นแบบ
3.5 พัฒนาพระนิเทศก์วิถีพุทธ

4 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตามแผน
   4.1 รายเดือน ผลการติดตาม และรายงานผล 10
   4.2 รายไตรมาศ ผลการติดตาม และรายงานผล 3
   4.3 รายปี ผลการติดตาม และรายงานผล 1
5 ทบทวนผล ปรับปรุงพัฒนาแผนการพัฒนาพระสอนศีลธรรมระยะตอ่ไป แผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม ปี 64

ห เงินงบประมาณ บาท

นอกงบประมาณ บาท

รวมทั้งสิ้น บาท

วัตถุประสงค์โครงการ :  เพื่อให้พระสอนศีลธรรมมีความรู้ ทักษะ สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างเต็มความสามารถ

-                   

หลักการเหตุผล  :  พระสอนศีลธรรม มีจํานวนมาก และมีความหลากหลายทางด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน หลายรูปไม่เคยผ่านการอบรมการเป็นครู

-                       

-                       

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พระสอนศีลธรรมมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา แบบ Active Learning เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรม
กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ

พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับพระสอนศีลธรรม เพื่อไปทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระบบกลไกการจัดการสอนของสถานศึกษา และได้ผลตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก ได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายการจัดการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ จึงจําเป็นต้องมีการ

ที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม
ที่ 3 เสริมและจัดการสมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพวิถีพุทธ
ที่ 4 พัฒนาพระสอนศีลธรรม
ที่ 4.1 จํานวนพระสอนศีลธรรมที่มีสมรรถนะสูง
ที่ 4.2 ร้อยละความสําเร็จตามแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม



โครงการ 
ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ :

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1 วิเคราะห์ภาระงานตามพันธกิจของส่วนงาน และภาระงานรายบุคคลของบุคลากร ข้อมูลการวิเคราะห์ 1
2 วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร ข้อมูลการวิเคราะห์ 1
3 วางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาระงาน แผนพัฒนาบุคลากร 1
  3.1 ระบุสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา (Data Analysis ผลิตสารสนเทศ ทําพรีเซ็นต์ นําเสนอ)
  3.2 ระบุตัวบุคลากรที่ต้องไปพัฒนาสมรรถนะที่ต้องการ
4 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
  4.1 จัดโดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม หรือ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
  4.2 ส่งไปเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก
5 มอบหมายภาระงานให้ตรงกับสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงกับสมรรถนะ 100
6 ติดตามผลการนําความรู้ ทักษะ ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ปฏิบัติงาน รายงานผลการติดตาม 4
7 ติดตามผลสัมฤทธิ์งาน รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 2

เงินงบประมาณ จํานวน บาท

นอกงบประมาณ จํานวน บาท

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท

-                            

-                        

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2563

ที่ 3 เสริมและจัดการสมรรถนะพระสอนศีลธรรมและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพวิถีพุทธ
ที่ 5 ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพวิถีพุทธ
ที่ 5.1 ร้อยละบุคลากรมีความสามารถเป็นมืออาชีพ

ที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพวิถีพุทธ

-                            

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่องค์กรกําหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (ผลงานมีคุณภาพ / ทันเวลา / ได้ปริมาณ)
งบประมาณ

หลักการเหตุผล  :  บุคลากรเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนงานในทุก ๆ ขั้นตอนให้สําเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกําหนด คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรจึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ รูปแบบ ปฏิบัตงานได้ในทกุ ๆ ภาระกิจที่รับผิดชอบ

และได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรทุกรูป / คน จึงจําเป็นต้องพัฒนาตนเอง และได้รับการพัฒนาตามกรอบที่องค์กรกําหนดอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์โครงการ :  เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความรักผูกพันกับองค์กร มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น มีสมรรถนะ ทักษะการทํางานที่สูงขึ้น



โครงการ 

ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1 ตั้งคณะทํางาน กําหนดประเด็น/กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า และความผูกพันของคนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร

คณะทํางาน

2 สํารวจปัจจัยความผูกพัน จัดทําแผนกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน ผลการสํารวจ
4 สื่อสาร สร้างความเข้าใจกิจกรรมความผูกพัน
5 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า และความผูกพัน ร้อยละความสําเร็จตามแผน 100

   5.1 โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

   5.2 หนึ่งพระสอนศีลธรรม หนึ่งโครงงาน สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

   5.3 บริการวิชาการเทคนิคการสอนแบบ MBL สําหรับครูอาชีววิถีพุทธ

   5.4 ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาวิถีพุทธ

6 ค้นหา คัดเลือกต้นแบบ (ระดับบุคคล สถานศึกษา กลุ่มบุคคล) จํานวนต้นแบบ
7 ประกาศผลการคัดเลือก ให้รางวัล และถอดรหัสความรู้ผู้ที่ได้รับรางวัลประจําปี จํานวน Best Practice
8 ติดตามผล รายงานความก้าวหน้า การดําเนินโครงการรายเดือน รายงานความก้าวหน้า

เงินงบประมาณ จํานวน บาท

นอกงบประมาณ จํานวน บาท

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท

-                           

-                           

-                       

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม เกิดการรับรู้ เห็นคุณค่า ผูกพัน ให้การสนับสนุนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2563

ที่ 6.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณค่าและความผูกพัน

ที่ 4 เพิ่มคุณค่าและความผูกพันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ที่ 6 เสริมสร้างคุณค่าและความผูกพัน
ที่ 6.1 ร้อยละความผูกพันของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (บุคลากร พระสอนศีลธรรม สถานศึกษา คณะสงฆ์)

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ :  เพื่อยกระดับความผูกพันของคนในองค์กรสู่ความเป็นองค์กรที่มีสุข และเสริมสร้างคุณค่าและความผูกพันกับสถานศึกษา และภาค
์

หลักการเหตุผล  :  การดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีภาระกิจสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการจัดการศึกษาแห่งชาติในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย

ภูมิใจในชาติ และเป็นการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการศึกษาสงเคราะห์ จึงเป็นความคาดหวังในระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ที่ต้องการให้พระสอนศีลธรรมในโครงการฯ เป็นกําลังสําคัญ

ในการขับเคลื่อนศีลธรรมด้วยหลักพุทธธรรมให้เจริญงอกงามในสถานศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียน เยาวชนให้เป็นคน ดี เก่ง มีคุณภาพตามเจตนารมย์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนั้น ความร่วมมือ

เครือข่ายในการขับเคลื่อนงานในทุก ๆ มิติ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต้องการเสริมสร้างให้เข้มแข็ง



โครงการ 

ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ คณะกรรมการ 1 คณะ
2. สํารวจ กําหนดเกณฑ์ และวิธีการการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ ผลการสํารวจ 1 รายงาน
3. จัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา คัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ คู่มือ 1 เล่ม
4. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในการดําเนินการตามแผน
5. ดําเนินการตามแผน ร้อยละความสําเร็จตามแผน 100
   5.1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ด้วยกระบวนการ CRC
6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเป็น Leader ship Role Model ให้กับพระสอน
ศีลธรรมกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละของพระสอนศีลธรรมที่ได้รับการพัฒนา

7. ดําเนินการค้นหา / คัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ จํานวนบุคคลต้นแบบ 40
8. ประกาศผลการคัดเลือก ให้รางวัล และถอดรหัสความรู้ผู้ที่ได้รับรางวัลประจําปี จํานวน Best Practice 40
9. ติดตามผล รายงานความก้าวหน้า การดําเนินโครงการรายเดือน รายงานความก้าวหน้า

เงินงบประมาณ จํานวน บาท

นอกงบประมาณ จํานวน บาท

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท-                       

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2563

-                            

ที่ 7.1.1 โครงการประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ

ที่ 4 เพิ่มคุณค่าและความผูกพันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ที่ 7 สร้างแรงจูงใจสู่วิสัยทัศน์องค์กร
ที่ 7.1 จํานวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบ

-                            

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : จํานวนพระสอนศีลธรรมต้นแบบเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์โครงการ :  เพื่อค้นหาพระสอนศีลธรรมต้นแบบ และถอดองค์ความรู้พระสอนศีลธรรมต้นแบบ จัดเผยแผ่สู่สาธารณะ

หลักการเหตุผล  :  การจะขับเคลื่อนศีลธรรมให้สําเร็จผลในระดับต่าง ๆ ที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมุ่งหวัง ต้องอาศัยบุคลการพระสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นผู้เข้าไปทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนศีลธรรมโดยตรงในพื้นที่เป้าหมาย

เพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับพระสอนศีลธรรมทุก ๆ รูปที่เข้าไปทําหน้าที่ในสถานศึกษา จึงควรมีการเสริมแรงจูงใจให้กับบุคลากรพระสอนศีลธรรม



โครงการ 

ยุทธศาสตร์สํานักงานพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
2. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยกระบวนการความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ พลัง บ ว ร 
3. เพื่อสร้างระดมพลังสมัชชาเครือข่ายวิถีพุทธ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการยกระดับสถานศึกษา และสังคม ชุมชน สู่เป้าหมายคุณธรรมแหง่ชาติ
4. เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นภาคีเครือข่ายวิถีพุทธ เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน นําพาชาติให้ก้าวหน้าและดํารงอยู่อย่างมั่นคง

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
1 ตั้งคณะทํางาน คณะทํางาน
2 ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน แนวทางจัดงาน/กิจกรรม/สถานที่/วันที่
3 แต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการเพื่อยกร่างคู่มือ คณะทํางาน
4 ยกร่างคู่มือการคัดเลือกสานศึกษาวิถีพุทธ คู่มือ
5 ขอพระราชทานโล่สถานศึกษาวิถีพุทธจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ / ขอโล่อธิการ
6 ประชาสัมพันธ์งานจัดงาน
7 งานมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ
8 สรุปผลการจัดงาน รายงานการจัดงาน 1

เงินงบประมาณ จํานวน บาท

นอกงบประมาณ จํานวน บาท

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท

ที่ 7.1.2 โครงการเผยแผ่ผลงานพระสอนศีลธรรม

ที่ 4 เพิ่มคุณค่าและความผูกพันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ที่ 7 สร้างแรงจูงใจสู่วิสัยทัศน์องค์กร
ที่ 7.2 ร้อยละความสําเร็จของการมีกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่าย

วัตถุประสงค์โครงการ :

งบประมาณ

-                           

-                           

-                        

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยเริ่มจากสถานศึกษาวิถีพุทธ ขยายผลสู่สังคม ประเทศชาติ
                          

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2563

หลักการเหตุผล  : สถานศึกษาวิถีพุทธ เน้นการนําหลักไตรสิกขา หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น



แผนแมบทสํานักงานพระสอนศลีธรรม มจร                                    ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๙ 

๕๘ 

๕.๓ ปฏิทินปฏิบัติงานประจํา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เดือน สัปดาหท่ี ๑ สัปดาหท่ี ๒ สัปดาหท่ี ๓ สัปดาหท่ี ๔ 
ผูรับผิดชอบ 

สวนกลาง สวนภูมิภาค 

ต.ค. ๖๒ แผนงบประมาณรายจาย และแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๓ √  

พ.ย. ๖๒ โครงการปฐมนิเทศ รับสมัคร ตอสัญญาพระสอนศีลธรรม เบิก จายนิตยภัต √ √ 

ธ.ค. ๖๒ รายงานการใชจายเดือน พ.ย. ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

ม.ค. ๖๓ รายงานการใชจายเดือน ธ.ค. ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

ก.พ. ๖๓ รายงานการใชจายเดือน ม.ค. ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

มี.ค. ๖๓ รายงานการใชจายเดือน ก.พ. ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

เม.ย. ๖๓ รายงานการใชจายเดือน มี.ค.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร √ √ 

พ.ค. ๖๓  ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

มิ.ย. ๖๓ รายงานการใชจายเดือน พ.ค. ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

ก.ค. ๖๓ รายงานการใชจายเดือน มิ.ย. ตรวจประกันคุณภาพ ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

ส.ค. ๖๓ 
รายงานการใชจายเดือน ก.ค. ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

เตรียมความพรอม ทําคําของบประมาณรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๔ √  

ก.ย. ๖๓ รายงานการใชจายเดือน ส.ค. ติดตามการสอน รับ ตรวจใบรายงานการสอน เบิก จายนิตยภัต √ √ 

ต.ค.๖๓ 
รายงานการใชจายเดือน ก.ย. สรุปผลการดําเนนิงานประจําป (หนวยภูมิภาค) √ √ 

รายงานประจาํป แผนงบประมาณรายจาย และแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๔ สื่อสารแผน ฯ √  

 

หมายเหตุ : ๑) ตลอดท้ังป ทุกหนวยตองตรวจสอบ รับสมัคร บรรจุพระสอนศีลธรรมใหเต็มจํานวนตามกรอบอัตราท่ีไดรับจัดสรร  

หมายเหตุ : ๒) รอยละความสําเร็จการเบิก จายนิตยภัต ตลอดปงบประมาณ ตองไมนอยกวา ๙๕ % (คํานวณจากจํานวนกรอบอัตราท่ีไดรับจัดสรร) 

หมายเหตุ : ๓) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมใหกําหนดดําเนินการไดตลอดท้ังปตามความเหมาะสม โดยความรับผิดชอบของกลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 



 

ภาคผนวก ๑ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 ๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 



 
 

 



 
 

 



 

๑.๒ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



ภาคผนวก ๒ การประชุมทบทวน ปรับปรุง เพ่ิมเนื้อหาสาระสําคัญแผนแมบทสํานักงานพระสอนศีลธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๓ มติคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรม คราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๔ การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม บริหารโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนโดยคณะกรรมการ  ๒ ชุด คือ  

๑) คณะกรรมการอํานวยการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธาน รอง

อธิการบดีฝายบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีกํากับนโยบาย ทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน  

๒) คณะกรรมการดําเนินงาน รองอธิการฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน

ประธาน มีผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีรับนโยบายของ

คณะกรรมการอํานวยการไปสูการปฏิบัติ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหา

เถรสมาคม และมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ  

มีกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้  

๑. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๒. การแบงเขตรบัผดิชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

๓. การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ 

๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขมขนวิทยากรแกนนําโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๕. การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๖. การจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

๗. การวิจัย 

๘. การนิเทศ การติดตามประเมินผล 

๙. การจัดถวายคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๗ โครงสรางหนวยงาน และโครงสรางการบริหาร 

๗.๑ โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยอาํนวยการ 

โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรียนในสวนภมูิภาค  

มหาวิทยาลัย 

สํานักงานพระสอนศีลธรรม 

กลุมงานบริหาร กลุมงานแผนงานและประเมินผล กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

สํานักงานอธิการบดี 



๗.๒ โครงสรางการบริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

อธิการบดี เปนประธาน 

 

ผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม 

บุคลากร 

กลุมงานบริหาร 

บุคลากร 

กลุมงานแผนงานและประเมินผล 

ผูบริหาร และบุคลากร  

ศูนยอาํนวยการโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค 

บุคลากร 

กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธาน 



๗.๓ คณะกรรมการอํานวยการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.๔ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.๕ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพระสอนศีลธรรม 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



๗.๖ ผูรับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจําจังหวัด สวนกลาง 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.๗ ผูบริหารและเจาหนาท่ีศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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