แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนรวม
วิสัยทัศน์
พัฒนาพระสอนศีลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคม

พันธกิจที่ ๑

พันธกิจที่ ๒

พันธกิจที่ ๓

พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มี
ศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาองค์
ความรู้ และติดตามประเมินผล

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
สังคมตามแนววิถีพุทธ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและ
พัฒนาและติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การบริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ ๑ พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
การสร้างสังคมสู่ความเป็นสังคม
วิถีพุทธ

เป้าประสงค์ที่ ๒ มี
ผลงานวิจัยเพื่อ
แสวงหาองค์ความรู้
ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๓ มี
ระบบติดตาม
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ สาหรับ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน
การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ ๔ พระสอน
ศีลธรรมบริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่
นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาทุกระดับทั่ว
ประเทศ และส่งเสริม
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ ๔
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหาร
จัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่ ๕ มีระบบ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๑ พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานโดยมุ่งเน้นให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในการสร้าง
สังคมไทยสู่ความเป็นสังคม
วิถีพุทธ

เป้าประสงค์ที่ ๒ มีผลงานวิจัย
เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๓ มีระบบ
ติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ สาหรับใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการบริหาร
จัดการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ พระสอน
ศีลธรรมบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาทุก
ระดับทั่วประเทศ และ
ส่งเสริมทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๕ มี
ระบบบริหารจัดการที่
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตคู่มือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ผลิตหลักสูตรที่ครอบคลุมวิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓ ผลิตสื่อการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๔ อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดให้มแี หล่งเรียนรู้สาหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลยุทธ์ ที่ ๖ อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีจรรยา มารยาทที่ดี
กลยุทธ์ ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนสร้างจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษานาหลักธรรมไปใช้
ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนานักวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยและส่งเสริมการนา
ผลการวิจัยไปพัฒนาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม
ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างระบบติดตามประเมินผลพระสอนศีลธรรมทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ ๑๐ เพิม่ จานวนผู้ประเมินผล ให้เพียงพอต่อจานวนพระสอน
ศีลธรรม และเพิ่มขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่พระ
สอนศีลธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาจานวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เพียงพอ
และครอบคลุมทุกสถานศึกษาในประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีวันสาคัญของชาติและศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๑๓ จัดระบบฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันและอ้างอิงได้
กลยุทธ์ที่ ๑๔ เสนอรัฐบาลให้ปรับเพิ่มค่านิตยภัต (ค่าตอบแทนรายเดือน)ให้เหมาะสม
กับภาระงานของพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑๕ วางระบบงบประมาณของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๑๖ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพระสอนศีลธรรมขึ้นในวิทยาเขต
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา และศูนย์บริการระดับจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๑๗ สร้างความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและมหาเถร
สมาคมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๑๘ กาหนดบทบาทผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๑๙ วางแผนพัฒนางานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ

แผน
รวม
(ต่อ)
คา
นา

ยุทธศาสตร์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเครื่องมือ
ในการกาหนดแผนการใช้งบประมาณและแผนการปฏิบัติงานประจาปี ของโครงการพระสอนศีล ธรรมใน
โรงเรี ย น ดั ง นั้ น คณะอนุ ก รรมการฯ จั ด ท าร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ โ ครงการพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๑๙๔๙ / ๒๕๕๘ ได้
ดาเนินการศึกษาสภาพทั่วไปของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT) ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ โดยอาศัย
ความสอดคล้องตามสภาพปัจจุบันของโครงการ คือ (๑) โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นจุดแข็งของโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ ให้คงไว้และดาเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น โครงการอบรมพัฒนาพระสอน
ศีลธรรมประจาปี และโครงการนิเทศติดตามประเมินผล เป็นต้น (๒) โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นโอกาสของ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ เช่น การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเครือข่ายพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน (๓) เสริมจุดอ่อนของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ เช่น การประสานงานระหว่างองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (๔) ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นอุปสรรค์
หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความล่าช้า เช่น โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นต้น
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถนาร่างยุทธศาสตร์
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ยนี้ ไปใช้ได้ ตามคาแนะนาของ
คณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สารบัญ
บทที่
๑ บทนา
ความเป็นมา
การเกิดขึ้นของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การดาเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒ สภาพปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
กระบวนการ
ผลผลิต
๓ การวิเคราะห์สภาพโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค
แบบประเมินและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๔ ยุทธศาสตร์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
การจาแนกยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
เป้าหมายตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์รายด้าน
๕ ภาคผนวก
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คาสั่งแต่งตั่งคณะอนุกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

หน้า
๑
๑
๓
๔
๖
๖
๘
๑๒
๑๓
๑๔
๑๖
๑๖
๑๘
๒๐
๒๕
๒๕
๒๘
๓๐
๔๐
๔๔
๔๕
๔๖

บทที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมา
เป็ น ที่ ท ราบกั น ตลอดมาว่ า ระบบการศึ ก ษาของประเทศไทยนั้ น มี ค วามผู ก พั น ธ์ กั บ สถาบั น
พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน เพราะการศึกษาไทยในอดีตนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนกระทั้งสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น การศึกษายังคงดาเนินไป เช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวคือ มีวัดได้ให้ความรู้แก่
พลเมืองให้เหมาะ แก่ความต้องการของประชาคม วัดและบ้านรับภาระในการอบรมสั่งสอนเด็ก ส่วนรัฐหรือ
ราชสานักควบคุมตลอดจนให้ความอุปถัมภ์ตามสมควร ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียนรู้การบ้านการเรือนจากจาก
คุณแม่คุณยาย ถ้าเป็นผู้ชายต้องศึกษาในวัด เพราะวัดเป็นที่รวมสรรพวิชา การเรียนการสอนในสมัยก่อนเป็น
การฝึก การอ่านออก เขียนได้ จับประเด็นได้ เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร การคัดลายมือ
ศิลปะเฉพาะด้านเช่นช่างฝีมือ ช่างแกะสลัก ใครผ่านการบวชเรียนก็จะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ว่าเป็นผู้ที่
มีวิชาความรู้มีความสามารถ และต่อมาในสมัยอยุธยาได้ให้ความสาคัญกับการบวชเรียนมาก โดยมีหลักเกณฑ์
ว่าใครที่ผ่านการบวชเรียนจะสามารถเข้ารับราชการได้ ระบบการศึกษาของไทย ได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น ซึ่งทาให้การศึกษาวัด
และโรงเรียนแยกกันออกอย่างชัดเจน (คณะอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. ๒๕๓๒, น. ๗)
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้การนับถือมาช้านาน
หลายศตวรรษและเป็นรากฐานสาคัญ จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย ชีวิตของประชาชนชาวไทย
แต่เดิมผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาและสถาบันพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแพ้ น วัดได้กลายเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของชุมชนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เป็นแหล่งการศึกษาของประชาชนทุก
ระดั บ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สถาบั น หลั ก ในการฝึ ก อบรมพระสงฆ์ ที่ จ ะสื บ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนาและพลเมื อ งที่ จ ะ
รั บ ผิ ดชอบสั งคม จนถึงมีป ระเพณีบ วชเรี ย นส าหรับเตรียมผู้ นาทางสั งคม ตั้งแต่ผู้ นาครอบครัว เป็นต้นไป
พระภิกษุสงฆ์ทั่วไปมีฐานะเป็นครูอาจารย์ของประชาชน และพระสงฆ์มีหน้าที่เป็นหัวหน้า วัดก็มีฐานะเป็นผู้นา
ชุมชนหลั กธรรมคาสอน และวัฒ นธรรมที่สื บเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาได้ห ล่ อหลอมกล่ อมเกลาจิตใจ
ประชาชนชาวไทย ให้มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม ตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนอันเป็น
ปัจจัยที่ทาให้สังคมไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข มีเอกลักษณ์ของตนเอง ประชาชนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ร่วมกันฉันท์
พี่น้องมีความปรองดองสามัคคี เป็นปึกแผ่นมั่นคงตามสมควรแก่ปัจจัยตลอดมา โดยมีพระมหากษัตริย์ก็ทรง
เป็นพุทธมามกะและทรงดารงทศพิธราชธรรมในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของชาติ เป็นผู้นาในการปกครอง
เมื่อทรงเห็นคุณค่าและความจาเป็นของพระพุทธศาสนาดังกล่าวมา ก็ ได้รับเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรง
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อุปถัมภ์ปกปูองสถาบันพระพุทธศาสนาด้วยการทานุบารุง ส่งเสริม และจัดวางระบบต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและ
เป็ นไป ด้วยดี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามว่า "มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย" โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพย์
บารุงประจาปีและก่อสร้างสถานศึกษาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น จึงทรงตั้งวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการของมหามกุฏ
ราชวิทยาลั ยขึ้น ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุส ามเณร (๒) เพื่อเป็นสถานศึกษา
วิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ (๓) เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา จนกระทั้ง พ.ศ.
๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม ให้ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๐ กาหนดให้เป็นมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ เป็นนิติบุคคล กาหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์ ไว้ว่า
“ให้เ ป็น สถานศึ กษาและวิ จั ย มี วัต ถุป ระสงค์ ใ ห้ การศึก ษา วิ จัย ส่ง เสริ ม และให้บ ริ ก ารทางวิช าการ
พระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม”
การสอนศีลธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจเป็น
สาคัญ และมีสาระของนโยบายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ กาหนดแนวทางดาเนินงานด้านศาสนาไว้อย่าง
ละเอียด กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๘ ที่กาหนดนโยบายด้านการศาสนาไว้เฉพาะแยก
จากด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีรายละเอียดเนื้อหา ระบุวัตถุประสงค์ นโยบาย และเปูาหมาย ตลอดจน
มาตรการครอบคลุมภารกิจของงานด้านศาสนาที่มุ่งเน้น ให้ ศาสนาเป็นรากฐานการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน ทาให้เกิดมาตรการต่าง ๆ ที่ทาให้เปูาหมายที่วางไว้สาเร็จได้ซึ่งหนึ่งในวิธีการหลาย ๆ
วิธี คือ โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทั้งผู้เรียน ผู้สอน
และสื่ อการเรีย นการสอน เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุดในการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุผ ลดังกล่าว
มาแล้วโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงเกิดขึ้น
การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ตามความในมาตรานั้น ๆ โดยอาจจาแนกองค์กรหรือหน่วยงานหลักๆ คือ
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สานักงานอธิการบดี สานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก
ศูนย์ และวิทยาลัย โดยเฉพาะส่วนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีอิสระใน
การบริหารงานวิชาการตามกรอบของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ภารกิจหนึ่งที่สาคัญของการจัดการศึกษา
คือ การบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กาหนดเฉพาะการสอนหรืออบรมศีลธรรม
ให้ กับ เยาวชนในสถานศึก ษา อาทิ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการค่ายพัฒ นาคุณธรรม
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โครงการพัฒ นาครู ส อนวิ ช าพระพุท ธศาสนาตามแนวทางปฏิรู ป การศึ กษา โครงการพระนั กเผยแผ่ ภ าค
ภาษาอังกฤษ โครงการธรรมะประสานใจห่างภัยยาเสพติด โครงการจัดการศึกษาวิช าพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ โครงการจริยธรรมสัญจร โครงการพระธรรมวิทยากร โครงการสอนพระพุทธศาสนาเยาวชน และ
โครงการแก่นธรรมนาชีวิต เป็นต้น ซึ่งโครงการทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้ น ดังนั้น
การบริหารจัดการจึงเป็นไปตามกาหนดระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ และเป็นที่สังเกตว่าโครงการส่วนมากเป็น
การจักกิจกรรมครั้งเดียว ที่ถูกกาหนดด้วยระยะเวลา และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
๒. การเกิดขึ้นของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การเกิดขึ้นของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้น เกิดจากปัญหาการขาดศีลธรรมของเยาวชน
ประชาชนในสังคมไทย ดังที่ปรากฏในหลักการของโครงการ ที่ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนยอมรับ
นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ าชาติ ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทุ ก พระองค์ ท รง เป็ น
พุทธมามกะ และทรงนาหลักทศพิธราชธรรมเป็นแนวทางการปกครอง ดังเช่นพระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ฯ รั ช กาลปั จจุบั น ความตอนหนึ่งว่า “เราจะครองแผ่ นดินโดยธรรม เพื่ อ
ประโยชน์ สุ ข แห่ ง มหาชนชาวสยาม” นอกจากนั้ น แผ่ น ดิ น ไทยยั ง เป็ น แผ่ น ดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สัญลักษณ์ที่ปรากฏมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งยืนยันว่าสังคมไทยเป็นสังคมวิถี
พุทธ คือวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับวัดและพระสงฆ์ แต่ปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วตามกระแส “โลกาภิวัตน์” หรือโลกการสื่อสารไร้
พรมแดน คนในสังคมมุ่งการแข่งขันกันทางานเพื่อความสาเร็จด้านธุรกิจหรืออาชีพ มีค่านิยมฟุูงเฟูอหรือ
หลงใหลวัตถุ เกิดลัทธิบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงและค่านิยมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมโดยกว้าง และ
เป็น ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปั ญ หาด้านพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่กาลั งเรียนหนังสื อและเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศ ดังนั้น การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กวัยรุ่น จึงเป็นเรื่องสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเผยแผ่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นาพาเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ดี เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต (โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗)
กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒนธรรมได้ดาเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ โดยแรกเริ่มรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนที่เข้าไปสอนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ ๖๐๐ รูป ภายหลังต่อมาจากการที่
กระทรวงวัฒนธรรมได้ทาข้อตกลงความร่ว มมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุมร่วมกัน พบว่า

Page |๔

กระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระสอน ฯ ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่า ๕๘,๐๓๗ รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จานวนมากกว่า
๑๐,๐๐๐ แห่ ง กรมการศาสนาได้ เปลี่ ย นบทบาทการบริห ารโครงการพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรีย น ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ที่ดาเนินการมาแต่เดิม ไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมอื่น ๆ โดยได้โอนภาระงานพร้อม
งบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการรับดาเนินการ และได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาดาเนินการจัดเข้าใน
พันธกิจประเภทงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชน (กรมการศาสนา, ๒๕๔๘ : ๑ – ๖) โดยได้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้วยมีพระสงฆ์ที่มีความพร้อมและมีพระที่สอนอยู่ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ อยู่ แล้ ว (๒) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร มี
ศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา/โรงเรียนที่มีความต้องการพระสอนฯ (๓) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มีวั ฒ นธรรมจั ง หวัด ซึ่ งเป็ น ผู้ ดู แลโครงการ ฯ มาแต่เ ริ่ม แรก (๔) ส านั ก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ มี
ผู้อานวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ส่งเสริมพระสอนฯ ที่เข้าไปทาการสอนในโรงเรียน (๕) คณะสงฆ์ ซึ่ง
มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ปกครองดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๓. การดาเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในด้าน
บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดทาโครงการเพื่อการเผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดย
จัดเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕) ในกลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริหารวิชาการ
พระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม เปูาประสงค์ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการโดยถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
และการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นมาตรกาที่ ๒ คือพัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ อยู่ในโครงการหลักที่ ๑๗ ของมาตรการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น ได้ดาเนินโครงการพระสอนศีลธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน ในรูปแบบของโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙
ดังนี้
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เงินอุดหนุนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่
ปีงบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)
๑
๒๕๕๓
๑๗๗,๕๓๕,๐๐๐
๒
๒๕๕๔
๑๗๘,๗๓๕,๐๐๐
๓
๒๕๕๕
๑๗๘,๗๓๕,๐๐๐
๔
๒๕๕๖
๑๗๘,๗๓๕,๐๐๐
๕
๒๕๕๗
๑๗๘,๗๓๕,๐๐๐
๖
๒๕๕๘
๑๗๘,๗๓๕,๐๐๐
๗
๒๕๕๙
๑๗๘,๗๓๕,๐๐๐
การบริ ห ารจั ดการโครงการนั้ น มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร
โครงการ ลงนามโดยอธิการบดี กาหนดให้รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นประธานโครงการโดยตาแหน่ง ซึ่ง
ปัจจุบันมีคณะกรรมการ ๑๒ รูป/คน (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) มีเจ้าหน้าที่ในโครงการ ๒๐
รูป/คน มีอัตราพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จานวน ๖,๗๐๐ รูป มี
โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมเข้าไปดาเนินการสอนมากกว่า ๖,๕๐๐ โรงเรียน ผลผลิตนักเรียนที่ได้รับการสอน
ศีลธรรมในระดับต่าง ๆ มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยใช้อาคารวรรณิศรศรัทธา
(B๑๒) เป็นสถานที่ประสานงานโครงการ โดยกาหนดให้เป็นสานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย
มหามกุฏ ราชวิทยาลั ย นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง มีศูนย์ประสานงานในส่ ว นวิทยาเขตและวิท ยาลั ยอีก ๙ แห่ ง
ลักษณะการดาเนินกิจกรรมหลัก ของคณะกรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การอบรมและพัฒนา
พระสอนศีลธรรมให้มีทักษะด้านการเรียนการสอน การส่งพระสอนศีลธรรมไปสอนในโรงเรียนทั่วประเทศ และ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมด้วยกระบวนการวิจัย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘)
โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการบริหารโครงการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๒) กาหนดคุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๓) กาหนดวิธีการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักสูตรโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๔) ติดตาม ประเมินผล และวิจัยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๕) ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการและคณะท างาน หรื อ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
๖) ให้มีอานาจในการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖

บทที่ ๒
สภาพปัจจุบันของโครงการ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดาเนินการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านๆ มา พบว่า ในส่วนของโครงการนั้นเป็นโครงการที่ดี เป็นการ
สร้างและปลูกฝังให้เยาวชนนาหลักคาสอนจากพระสอนฯ ไปปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบสุขอันบริสุทธิ์ ในทาง
สังคมลดปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในด้านการบริหารโครงการหรือองค์การของโครงการกลับพบว่า มี
ปัญหามากอันดับแรก ได้แก่ การเบิกจ่ายค่านิตยภัตของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีความล้าช้ามาก ส่งผล
ให้พระสอนฯ หมดกาลังใจและลาออกเป็นจานวนมาก การประชาสัมพันธ์พระสงฆ์ร่วมโครงการและการ
อบรม ยังขาดแบบแผนอันเดียวกัน อาจเนื่องจากการขาดหลักสูตรพระสอนฯ ทั้งใหม่และเก่าให้มีความเข้มข้น
อีกทั้งขาดการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของโครงการอยู่ตลอดเวลา และขาดเจ้าหน้าที่ทาประกันคุณภาพ อัน
เป็ นผลสื บเนื่องจากการบริ หารจัดการที่ด้อยประสิ ทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งสภาพปัจจุบันของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปรากฏดังนี้
๑. ด้านสภาพแวดล้อม
สภาพทั่วไปของโครงการ ประกอบด้วย
๑) หลักการ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติมาตั้งแต่
อดีต พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงนาหลักทศพิธราชธรรมเป็นแนวทางการ
ปกครองบ้านเมือง ดังเช่นพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ความ
ตอนหนึ่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นอกจากนั้นแผ่นดินไทย
ยังเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สัญลักษณ์ที่ปรากฏมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน
ซึ่งยื นยั น ว่าสั งคมไทยเป็ น สังคมวิถีพุทธ คือวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับวัดและพระสงฆ์ แต่
ปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วตามกระแส
“โลกาภิวัตน์” หรือโลกการสื่อสารไร้พรมแดน คนในสังคมมุ่งการแข่ง ขันกันทางานเพื่อความสาเร็จด้านธุรกิจ
หรืออาชีพ มีค่านิยมฟุ้งเฟ้อหรือหลงใหลวัตถุ เกิดลัทธิบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงและค่านิยมดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยกว้าง และเป็นปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่
กาลังเรียนหนังสือและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศ ดังนั้น การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กวัยรุ่น จึงเป็นเรื่องสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้อง

๗

พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเผยแผ่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และนาพาเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ดี เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
๒) วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจการศาสนาให้พระพุทธศาสนาที่คนไทยนับถือเป็นรากฐานใน
การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริ ยธรรม ของประชาชน โดยมุ่งทั้งการก่อให้ เกิ ดความรู้ ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักในคุณค่า และความสามารถในการนาหลักศาสนธรรมที่แท้จริงไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีหลักศาสนาเป็นครรลองแห่งการดาเนินงานอันจะนาไปสู่ความสงบสุขแห่งตน ตลอดจน
สันติสุขแห่งสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติโดยรวม ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการ
ใน ๔ เรื่อง คือ การพัฒนาศาสนศึกษาและบุคลากรทางศาสนา การเผยแผ่ศาสนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและ
สังคม การบูรณะพัฒนาศาสนสถานและการบริหารและการจัดการทางศาสนา ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียด
ของนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการในเรื่องการพัฒนาศาสนศึกษาและบุคลากรทางศาสนาและเผยแผ่ศาสน
ธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเท่านั้น โดยสรุป ได้แก่
(๑) เพื่ออบรมและพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเรียนการ
สอนศีลธรรมแก่นักเรียน
(๒) เพื่อดาเนินการส่งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปทาหน้าที่สอนในโรงเรียนทั่วประเทศ และ
พัฒนาจิตใจเยาวชนของชาติ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลโดยผ่านกระบวนการวิจัย
(๓) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสอนศีลธรรมกับหน่วยงานและองค์ที่เกี่ยวข้อง
๓) เป้าหมายของโครงการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้กาหนดเป้าหมายของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ดังนี้
(๑) ด้านปริมาณ พระสอนศีลธรรม จานวน ๖,๗๐๐ รูป แบ่งเป็น
- ภาคกลาง ได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จานวน
๑,๙๙๕ รูป
๒. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา จานวน ๕๕๐ รูป
๓. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ นครปฐม จานวน ๕๒๕ รูป
- ภาคเหนือ ได้แก่
๑. วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จานวน ๖๐๐ รูป

๘

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
๑. วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ. ขอนแก่น จานวน ๘๐๐ รูป
๒. วิทยาเขตร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จานวน ๕๐๐ รูป
๓. วิทยาเขตศรีล้านช้าง อ.เมือง จ.เลย จานวน ๘๐๐ รูป
๔. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร จานวน ๒๓๐ รูป
๕. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์จานวน ๓๐๐ รูป
- ภาคใต้ ได้แก่
๑. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราชจานวน ๔๐๐ รูป
(๒) ด้านคุณภาพ คือ สอนศีลธรรมในโรงเรียนเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ หมายถึง ทรัพยากรในการดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
๑) บุคลากร
บุคลากร คือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้กาหนดบุคลากรในการดาเนินงานของโครงการออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
คณะกรรมการบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ โดย คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีหน้าที่
- บริ ห ารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ยให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามหลักการและเป้าหมายของโครงการ
- พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณในโครงการให้วิทยาเขต วิทยาลัย ตามความจาเป็นและเหมาะตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม มาตรฐานการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ คู่มือและสื่อการเรียนการสอน ร่วมมือกับสถาบันวิจัยญาณสังวรในการติดตามและประเมินผล
โครงการ
- อานาจหน้าที่อื่นซึ่งเกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่อธิการบดีมอบหมาย

๙

คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรรมการ

๓. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา

กรรมการ

๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

กรรมการ

๕. คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการ

๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการ

๗. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร

กรรมการ

๘. หัวหน้าสานักงานอธิการบดี

กรรมการ

๙. หัวหน้ากองแผนงาน

กรรมการ

๑๐. พระครูปลัดกวีวัฒน์

กรรมการและเลขานุการ

๑๑. นายกรวิชญ์ อ่ากลาง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารสานักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ผู้อานวยการ/หัวหน้า
สานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงรียน
พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช)
กลุ่มงานบริหาร
๑.นายชาญชัย สุขจันโท
๒. นายศรัณย์ ท้าวมิตร
๓. นายกรวิชญ์ อ่ากลาง

กลุ่มแผนงาน
และการประเมิน
๑.นางสาวสุนัน คงอาจหาญ
๒. นางสาวนิตยา สารทิศ
๓.นางสาวกาญจนา อาจคงหาญ
หาญ

งานพัฒนาพระสอนฯ
๑.ดร.ปรีชา หวานหู
๒. พระกิตติพล ญาณพโล
๓. นายอุทัย ไชยะพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต/วิทยาลัย

๑๐

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อัตราพระสอน
ศูนย์ปฏิบัติการ ที่อยู่

ผู้รับผิดชอบ

ศีลธรรมในโรงเรียน
(รูป)

ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง ๒๔๘ หมู่ ๑ บ้านวัดสุวรรณ
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

๗๓๑๗๐

พระเมธาวินัยรส
พระครูปลัดกวีวัฒน์
๐๘๔ ๗๑๓ ๑๒๕๙
โทร ๐๒ ๔๔๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๓ -

๑,๙๙๕

๕
โทรสาร ๐๒ ๔๔๔ ๖๐๗๐

มวก.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑
ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย

จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

สิรินธร

พระครูพิลาศสรธรรม
๐๘๑ ๘๔๙ ๕๐๖๙
พระอดิศักดิ์ ๐๘๔ ๗๓๕ ๔๐๗๔

๕๕๐

โทร ๐๓๕ ๗๔๕ ๐๓๘
โทรสาร ๐๓๕ ๗๔๕ ๐๓๗

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ พระครูศรีปริยัติวิธาน
๗

พระพงษ์ศิริ ๐๘๔ ๓๑๙ ๓๒๒๗

๕๒๕

ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ นครปฐม โทร ๐๒ ๔๒๙ ๑๖๖๓
๗๓๑๖๐

อีสาน

วิทยาเขตอีสาน

เลขที่ ๑๐๖ ถ.ราษฏร์

คะนึง บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

ล้านนา

วิทยาเขตล้านนา

ป้อม โทร.๐๖๑-๐๔๙-๐๘๙๔
โทรสาร

๐๔๓๒๔๒๓๘๖,

๘๐๐

๐๔๓๒๔๑๕๐๒
วัดเจดีย์หลวง ๑๐๓ พม ปุณณ์สมบัติ ๐๘๙ ๑๗๕ ๖๖๐๘

ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมือง

จังหวัด นายจิรทัศน์ โทร ๐๕๓ ๘๑๔ ๔๑๖

เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

ศรีธรรมาโศก

พระครูปลัดสมัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

โทรสาร ๐๕๓ ๘๑๔ ๗๕๒
วัดป่าห้วย

พระ หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ. พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๖๐๐

พระครูพิศิษฏ์คณาทร
นายสราวุฒิ

โทร ๐๘๖ ๒๘๐

๖๖๔๔,
๐๘๖ ๒๗๙ ๓๓๙๙

๔๐๐

๑๑

ร้อยเอ็ด

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เมือง

เลขที่ ๑๔๘ ถ.เลี่ยง

ต.ดงลาน อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด

๔๕๐๐๐

ศรีล้านช้าง

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

พระครูปลัดทองใบ
นายฉัตรชัย ๐๘๒ ๑๗๗ ๗๙๒๓
โทร ๐๔๓ ๕๑๘ ๓๖๔ ต่อ ๑๑๘
โทรสาร ๐๔๓๕๑๔๖๑๘

วัดศรีสุทธาวาส พม พุฒิพงศ์ ๐๘๖ ๒๓๘ ๖๘๖๒

เลขที่ ๒๕๓/๗ ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง นายชัยวัฒน์ ๐๘๕ ๙๐๗ ๔๙๓๘

กาฬสินธุ์

อ.เมือง จ. เลย ๔๒๐๐๐

โทร ๐๔๒ ๘๑๓ ๐๒๘

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พระครูสุธีวรสาร

กาฬสินธุ์ วัดประชานิยม ตาบลกาฬสินธุ์ นส ปิยกุล ๐๘๕ ๖๔๓ ๒๙๘๓
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

ยโสธร

๕๐๐

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

๘๐๐

๓๐๐

โทร ๐๔๓ ๘๒๒ ๒๗๔

วัดศรีธรร พม จิรายุทธ

มาราม เลขที่ ๑ ถ.วิทยธารงค์ อ.เมือง จ. พม.สุพรรณ์
ยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๓๐

โทร ๐๔๕ ๗๕๖ ๘๕๙

รวมพระสอนศีลธรรม

๖,๗๐๐

๒) งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๑๗๘,๗๓๕,๐๐๐ บาท จากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่
(๑) ค่าตอบแทน แบ่งเป็น ค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ค่า
พาหนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวรายปีประจาโครงการพระสอน
(๒) ค่าใช้สอย แบ่งเป็น ค่าอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมฯ ค่าติดตามประเมินผลโครงการพระ
สอนฯ ค่าทาวิจัยโครงการพระสอน ฯ ค่าพัฒนาหลักสูตร ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
(๓) ค่าวัสดุ
(๔) ค่าครุภัณฑ์
๓) วิชาการ
งานโครงการพระสอนศีลธรรมเป็นงานเกี่ยวกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนั้น งานวิชาการจึง
เป็นภารงานหนึ่งที่จะต้องมีการดาเนินการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรหรือคู่มือพระสอนศีลธรรม การพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนรู้สาหรับพระสอนศีลธรรม การนิเทศและการรายงานผลการสอน เป็นต้น
พระสอนศีลธรรมมีทักษะ ๖ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านความรู้พระพุทธศาสนา
(๒) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ

๑๒

(๓) ด้านกฎหมายและระเบียบทางการศึกษา
(๔) ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียน
(๖) ด้านความรับผิดชอบ
แบ่งหลักสูตการอบรมเป็น ๓ ระดับ ตามความแตกต่างกัน ดังนี้
(๑) หลักสูตรพระสอนศีลธรรมระดับต้น สาหรับผู้สมัครเข้าเป็นครูพระที่สมัครใหม่ยังไม่เคย
ผ่านการปฏิบัติงานมาก่อน ในระดับนี้ หลังจากอบรมครบหลักสูตรแล้วต้องสอบคัดเลือกให้ผ่านตามเกณฑ์ที่
กาหนด
(๒) หลักสูตรพระสอนศีลธรรมระดับกลาง สาหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วและกาลังสอนอยู่
ในปัจจุบัน เพื่อสร้างเสริมประสบการ
(๓) หลักสูตรพระสอนศีลธรรมระดับสูง สาหรับเตรียมพระสอนศีลธรรมให้เป็นผู้นาในแต่ละ
เขตพื้นที่
๔) วัสดุอุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ โครงการพระสอนศี ล ธรรมครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศ ท าให้ ต้ อ งมี ศู น ย์
ประสานงานในทุกวิทยาเขตและวิทยาลัยทั่วประเทศ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน การจัดเก็บเอกสาร และวัสดุ
สานักงานอื่น ๆ
๓. ด้านกระบวนการ
กระบวนการของโครงการพระสอนศีลธรรมแบ่งออกได้ ดังนี้
๑) การดาเนินโครงการ ได้แก่
- จัดทาโครงการขออนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามและประเมินผลโครงการ
๒) กิจกรรมการดาเนินโครงการ
- ผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้แก่ การรับสมัคร การจัดอบรม การส่งออกสอน และ
การนิเทศติดตามผล

๑๓

- การวิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการ การพัฒนา
หลักสูตรการอบรมพระสอนศีลธรรม การจัดทาคู่มือ และการจัดทาสื่อการสอนทางด้านพระพุทธศาสนา
-

การบริการด้านพุทธศาสนาให้กับชุมชนและการดารงรักษาวัฒนธรรมของประเทศชาติ

ได้แก่ การจัดอบรมศีลธรรม การเข้าค่าย การร่วมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
- การบริหารจัดการโครงการ ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนาบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน การ
จัดทาแผนงานโครงการ แผนงบประมาณ เป็นต้น
๔. ด้านผลผลิต
๑) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จานวน ๖,๗๐๐ รูป เพื่อให้
เป็นพระที่มีประสิทธิภาพด้านการนานักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตลอดจนเป็น

ผู้นาในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ
๒) องค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งทาหน้าที่ในการสนับสนุนและรับผิดชอบในด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ของเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลในสังคม

ในกากับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ๑ แห่ง และศูนย์ประสานในวิทยาเขต ๙ แห่ง ทั่วประเทศ
๓) เด็กนักเรียนในสถานศึกษาจานวน ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ มีศีลธรรมเพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่เข้าทาการสอน

๑๔

บทที่ ๓
การวิเคราะห์สภาพโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(SWOT Analysis)
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เริ่มดาเนินการมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จนถึงปีงบประมาณ

๒๕๕๙ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีนักการศึกษา

นักวิจัย ได้ทาการศึกษาและวิจัยหลายเรื่องเท่าที่รวบรวมได้มีดังนี้
๑. เอกสาร ร่างคู่มือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ......
สานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ
๒. คู่มือการดาเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ของสานัก
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
๓. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของกลุ่มพัฒนา
นโยบายอุดมศึกษา สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
๔. การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มีต่อครูพระสอน มมร วิทยาเขต
อีสาน ของพระทวี อภโย, พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร และนางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี โดยโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.การวิจัยเรื่อง

บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดศูนย์ครูพระสอน

มมร

กาฬสินธุ์. ของพระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต, พินโย พรมเมืองและนรินทร์ แก้วสิมมา โดยโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อครูพระสอน มมร. ล้านนา ของพระมหาปุณณ์
สมบัติ ปภากโร โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
๗. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูพระ มมร ส่วนกลาง ของพระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ
โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
๘. ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มมร ร้อยเอ็ด ของ
พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร และคณะ โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๕

๙. การพัฒนาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ของพระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร และคณะ โดย
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยา
เขตสิรินธรราชวิทยาลัย ของพระครูสิริธรรมนิเทศ โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด
เลย ของจักรกฤษณ์ โพดาพล โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยาเขต
ศรีธรรมาโศกราช ของรศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ และคณะ โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. การติดตามประเมินผลโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วชิราลงกรณ์ ของ
อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ

โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔. รายงานสรุปผลโครงการ “โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน” ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕. รายงานสรุปผลโครงการ “โครงการนิเทศการสอนและติดตามประเมินผลพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน” ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖. รายงานสรุปผลโครงการ “โครงการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑, ครั้ง
ที่ ๒ และครั้งที่ ๓” ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้

ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งสามารถนาใช้ในการวิเคราะห์สภาพโครงการพระสอนศีลธรรมในประเด็นต่าง ๆ ทั้ง
๔ ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation)
๒) ด้านปัจจัยนาเข้าหรือองค์ประกอบการบริหารของโครงการ (Input Evaluation)

๑๖

๓) ด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการ (Process Evaluation)
๔) ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)
และความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา
๒)

ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขัน
๓) ด้านการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม
๔) ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนและเผยแผ่สู่นานาชาติ
๕) การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
เป็นสากล
การวิเคราะห์สภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (SWOT Analysis) ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ (SWOT Analysis Model)
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยฯ

สภาพของโครงการ

๑ การผลิตบัณฑิต

๑ ด้านสภาพแวดล้อม

๒ การวิจัย

๒ ด้านปัจจัยนาเข้า

๓ การบริการวิชาการ

๓ ด้านกระบวนการดาเนินงาน

๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๔ ด้านผลผลิต

๕ การบริหาร

การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับ

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. เป็นการเพิ่มภารกิจให้แก่มหาวิทยาลัยสงฆ์

๑๗

อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ ทั้ง ๒ แห่ง การดาเนินโครงการในระยะแรก จึง
๒๕๕๓ และได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณตลอดมา พบกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคทั้ ง ด้ า นการบริ ห าร
จนถึ ง ปั จ จุ บั น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น โครงการที่ ยั่ ง ยื น จัดการ บุคลากร และงบประมาณ
ถาวร แม้ รั ฐ บาลเปลี่ ย น แต่ โ ครงการพระสอน
ศีลธรรมไม่เปลี่ยนแปลง

๒. พระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ
คั ด เลื อ กเฉพาะพระที่ มี คุ ณ วุ ฒิ นั ก ธรรมชั้ น เอก,
เปรี ย ญธรรม ๓ ประโยค และปริ ญ ญาตรี ด้ า น
พระพุทธศาสนา ซึ่งในสภาพรวมเป็นที่ยอมรับว่า
เป็นผู้ ที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แต่ยังขาด
ประสบการณ์ในด้านการถ่ายทอดหรือเทคนิคการ
เรียนการสอน

๒. หน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบซึ่งได้แก่มหาวิทยาลั ย ๓. มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ห น่ ว ยงานด าเนิ น งาน
สงฆ์ทั้ง ๒ แห่งได้มีการปรับปรุงระบบบริหารเพื่อ โครงการพระสอนโดยตรง เป็นภารกิจที่มีปริมาณ
รองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

งานมากทั้งด้านงบประมาณ และอัตรากาลังการ
บริ ห า ร จั ด ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ จะ ต้ อ ง ใช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถ ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ต้ อ ง
ยกระดับ การบริ ห ารเพื่ อ สร้า งความมั่ น ใจให้ แ ก่
รัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)
๔. มหาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อ จ ากั ด ในด้ า นบุ ค ลากร
กล่ า วคื อ มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ยั ง มี อั ต ราก าลั ง ไม่
เพียงพอต่อการบริหารงานอยู่แล้ว เมื่อรัฐบาลได้
มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรี ย น จึ ง เป็ น การเพิ่ ม ภาระงานให้ แ ก่
บุคลากรที่มีงานอยู่ประจาล้นมืออยู่แล้ว จึงทาให้
การบริหารโครงการมีข้อบกพร่องและความล่าช้า
๕. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลส่วนใหญ่
จะเป็นค่านิตยภัต(ค่าตอบแทนรายเดือน) ถวาย
พระที่ไปเป็นพระสอนศีล ธรรมในโรงเรียน ส่ ว น

๑๘

งบประมาณการบริ ห ารจั ด การได้ รั บ น้ อ ย ไม่
เพียงพอ จึงทาให้ มีข้อจากัดอยู่แล้ วมาใช้ในการ
บริห าร จึงทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในด้า น
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
๓. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกรูปจะมีคุณวุฒิ ๖. แม้พ ระสอนศีล ธรรมในโรงเรียนจะมีความรู้
นักธรรมชั้นเอก,เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป จึง ด้ า นพระพุ ท ธศาสนา แต่ ยั ง ขาดเทคนิ ค การ
ถึงระดับปริญญาด้านพระพุทธศาสนา จึงมีความ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการ
มั่ น ใ จ ว่ า พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม มี ค ว า ม รู้ ด้ า น เรียนรู้ ซึ่งเป็นวิทยาการที่สาคัญที่จะสร้างเด็กและ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

เยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจริยธรรมได้
๗. พระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน มีฐานะทางครอบครัวแตกต่างกัน เงิน
ค่านิตยภัต ที่ถวาย ส่ว นใหญ่ไม่เพียงพอ เพราะ
ต้องใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จะเป็นต่อ
การสอน เป็ น ต้ น ท าให้ พ ระสอนศี ล ธรรมใน
โรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
จนเกิดภาพพจน์ที่ไม่พึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๘. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อยู่ใน
กากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ทั้ ง ๒ แห่ ง เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการแต่ตั้งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มี
คุณวุฒินักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ขึ้นไป ทาให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่สอนในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค์ (Threats)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค์ (Threats)

๑๙

๑. การผลิตและพัฒนาพระสอนศีลธรรม
๑) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้รับ

๑. การผลิตและพัฒนาพระสอนศีลธรรม
๑) งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นภารกิจ

อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ ที่ มี ป ริ ม าณ ม า ก ทั้ ง ด้ า น งบ ป ร ะ มา ณ แ ล ะ
๒๕๕๓ จนถึ ง ปั จ จุ บั น และจะต้ อ งจั ด สรร อัตรากาลังการบริหารจัดการทุกระดับจะต้องใช้
งบประมาณให้ ต่อไป จึ งทาให้ โ ครงการนี้เปลี่ ยน ความรู้ความสามารถ ซึ่งหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ
สภาพจากงานเฉพาะกิ จ และภารกิ จ หลั ก ของ ต้องยกระดับการบริหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
มหาวิทยาลัย คือการบริการวิชาการแก่สังคม ทา รัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
ให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น

๒) การลาสิกขาของพระสอนศีลธรรมยังคงมีอยู่

๒) เจ้าคณะจังหวัด (ธ) ในทุกจังหวัดๆ ๕๙ แห่ง ต่อเนื่อง ทาให้ขาดบุคลากรที่เพียงพอ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการพระสอนศี ล ธรรมใน
โรงเรียน
๒. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
๑) บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู้

๒. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
๑) การก าหนดคุ ณ วุ ฒิ พ ระสอนศี ล ธรรมใน

ความสามารถในด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ โรงเรี ย นในระดั บ ชั้ น ม.๖ ส่ ง ผลให้ ข าดความรู้
ความรู้ยินดีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน
๒) การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่พระสอนศีลธรรม

ความเข้าใจในด้านการวิจัย
๒) พระสอนศีลธรรมขาดการวิจัยในชั้นเรียน

ควรพั ฒ นาควบคู่ กั น ไปกั บ การสอนศี ล ธรรมใน
โรงเรียน
๓) การวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการสอนด้านศาสนา
พุทธมีอยู่เป็นจานวนมากในประเทศไทย
๓. การปฏิบัติงานสอนและเผยแผ่
๑) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ เอื้อต่อ

๓. การปฏิบัติงานสอนและเผยแผ่
๑) พระสอนศี ล ธรรมบางรู ป มี ค วามรู้ ค วาม

การเผยแผ่ แ ละสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ พระสอน เข้าใจในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านการเผย
ศีลธรรม

แผ่ที่ไม่เพียงพอ

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค์ (Threats)

๔. การอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู และปกป้ องประเพณีของ ๔. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องประเพณีของ

๒๐

ชาติไทย

ชาติไทย

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เจ้าหน้าที่ ๑) ช่องทางการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์งาน
และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้รับมอบหมาย ที่ทั่วถึง
งานเกี่ยวกับวันสาคัญทางศาสนาและของชาติ

๒) พระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ยนยัง บางส่ ว นอยู่

๒) การร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย จัดโครงการ ต่ า งจั ง หวั ด หรื อ ระยะทางระหว่ า งที่ จั ด งานอยู่
วั น ส า คั ญท า ง ศ าส น า แ ล ะข อ ง ช าติ ทั้ ง ใ น ห่างไกลกัน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

๓) การจัดงานในช่วงฤดูฝนก่อให้เกิดความลาบาก

๓) วันสาคัญทางศาสนาและของชาติ มีกิจกรรม ในการเดินทางและการเข้าร่วมงาน
ที่เปิดโอกาสให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและ ๔) การให้ความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาใน
นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการได้ โดยเฉพาะวั น การเข้าร่ว มกิจกรรมยังมีน้อยและทุกโรงเรียนมี
มาฆบูชา วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมของโรงเรียนด้วย
๕) ยังขาดเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายเยาวชน ทา
ให้การจัดกิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการฯ
๑) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้อานาจ

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการฯ
๑) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ แต่ละท่านมี

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารโครงการพระ ภาระงานที่มากอยู่แล้ว
สอนศีลธรรมในโรงเรีย น และคณะอนุกรรมการ
อื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน

๒) เจ้าหน้าที่โ ครงการฯ ยังไม่เพียงพอต่อการ
ทางาน และภาระงานที่รับผิดชอบ

๒) ผู้ บ ริ ห าร ค ณา จา รย์ แ ละ เจ้ าห น้ า ที่ ๓) เจ้าหน้าที่โครงการฯ ลาออกบ่อย ทาให้การ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีส่วนร่วมใน ประสานงานไม่ต่อเนื่อง
การบริหารโครงการฯ
๓) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เจ้าหน้าที่
โครงการฯ มีการจัดแบ่งภาระงานอย่างชัดเจน
แบบประเมินและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ข้อดี

๒๑

๑

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
-

มีการบริหารองค์กรอย่างมีแบบแผนทาให้การติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการพระสอน

ศีลธรรมและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ชุมชนมีความรู้ถึงศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
- พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนด้านจริยธรรมและคุณธรรม ให้
นักเรียนมีการสารวมมากขึ้น
๒.

วิทยาเขตล้านนา
- โครงการพระสอนศีลธรรมมีการเข้าถึงชุมชนและพัฒนาด้านศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่นักเรียน

ครูอาจารย์ ตลอดจนคนในชุมชน
๓.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
- มีการบริหารที่ดี มีการวางแผนและระบบสารสนเทศที่ทันยุคทันสมัย

๔.

วิทยาเขตกาฬสินธุ์
- ให้ปรับปรุงหลักสูตรใช้ในการสอนนักเรียนในระดับต่าง ๆให้สอดคล้อง

๕.

วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
- มีการบริหารที่มีรูปแบบในการตัดสินใจจากส่วนกลางทาให้ง่ายต่อการดูแล

๖.

วิทยาเขตอีสาน
- มีพระสงฆ์จานวนมากมาร่วมโครงการฯเป็นการพัฒนาทั้งพระสงฆ์และชุมชน

๗.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง
- มีการบริหารเป็นรูปแบบดี ประสานงานง่ายและทั่วถึง

๘.

วิทยาเขตสิรินธร
- โครงการพระสอนฯเป็นโครงการที่ดีเป็นการพัฒนาให้กับพระสงฆ์

๙.

ส่วนกลาง
- มีการจัดการบริหารเป็นรูปแบบที่ดี

มีการประสานงานรวดเร็ว ควรส่งเสริมพระสอนฯให้มี

ความรู้ความสามารถในการสอน มีการพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา อุดมสมบูรณ์ด้วย
ความดีและเปี่ยมล้นด้วยศีลธรรมและจริยธรรม
ข้อเสีย
๑.

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๒๒

- กาหนดแบบฟอร์มเอกสารให้มีความมาตรฐานเพื่อสะดวกในการเซ็นเอกสาร
– เรื่องกาหนดการในการเปิดอบรมพระสอนศีลธรรมฯ
๒.

วิทยาเขตล้านนา
- ด้านเอกสารให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งวิทยาเขตและส่วนกลาง
- ด้านการเงินค่าเบิก-จ่ายนิตยภัตของพระสอนฯดาเนินการเป็นไปอย่างล่าช้ามาก
-

ให้มีการประชามสัมพันธ์ในช่วงงานสาคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ

เพื่อให้สังคมเล็งเห็น

ความสาคัญ
๓.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
- การจัดการเรื่องการเงินเป็นไปอย่างล่าช้า

๔.

วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
- รูปแบบของโครงการยังไม่เป็นที่แน่ชัด ไม่มีลายลักษณ์อักษรที่จะดีพอนามาปฏิบัติได้

๕.

วิทยาเขตกาฬสินธุ์
- ด้านการเงินล่าช้า

๖.

วิทยาเขตอีสาน
- เบิกจ่ายนิตยภัตล่าช้ามาก
- ขาดการประชุมรวมร่วมกันของเจ้าหน้าที่โครงการครูพระทั้งหมด

๗.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง
- ความล่าช้าในการเปิดอบรมพระสอนฯ

๘.

วิทยาเขตสิรินธร
- การเบิกจ่ายค่านิตยภัตเป็นไปอย่างล่าช้า
- ควรมีการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แจงงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ทุกวิทยาเขตทราบทั่วกัน

๙.

ส่วนกลาง
- การดาเนินกาเบิกจ่ายค่านิตยภัตของพระสอนฯมีความล่าช้าและไม่ตรงเวลา

ทาให้มีการโทร

เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่บ่อยๆ จนทาให้งานอื่นเกิดความล่าช้า
- พระสอนบางรูปส่งแบบรายงานล่าช้าเนื่องจากนิตยภัตนั้นออกล่าช้าจึงทาให้พระมีมีความกังวล
ในการส่งแบบรายงาน
- เจ้าหน้าที่ติดต่อเอกสารหรือติดต่องานต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวทาให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ที่ไม่รู้จะเบิกส่วนไหนหรือเสนอจัดซื้อยานพาหนะของโครงการ

๒๓

- ภาระงานไม่เด่นชัดและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในการอบรมพระสอนฯ
โอกาส
๑

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
-

ให้มีการพิจารณาความต้องการของโครงการในการรับพระสอนฯให้มากขึ้นหรือลดจานวนลง

เนื่องจากมีพระมาสอนจานวนมากขึ้น
๒.

วิทยาเขตล้านนา
- พระสอนมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและสั่งสอนให้ชุมชนเกิดความเสียสละ

มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
๓

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
- ในการจัดทาคู่มือพระสอนฯ

๔.

วิทยาเขตกาฬสินธุ์
- สนับสนุนและเปิดการอบรมให้กับพระสอนฯในการใช้การสื่อสารต่างๆในการสอน

๕.

วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
- คู่มือพระสอนฯแบบใช้เป็นมาตรฐาน
- ควรจัดสื่อการสอนให้พร้อม
- การจัดทางบประมาณของโครงการฯและประกาศให้ทราบทั่วถึง

๖.

วิทยาเขตอีสาน
- พัฒนาพระสอนอย่างต่อเนื่อง

๗.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง
- เพิ่มหลักสูตรและแบบแผนให้กับพระสอนฯ

๘.

วิทยาเขตสิรินธร
- ควรส่งเสริมในการทาวิจัยของโครงการฯเพื่อนามาพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๙.

ส่วนกลาง
- จัดทาคู่มือพระสอนฯให้เป็นหลักตามมาตรฐานตามยุคสมัย
- มีกาหนดการที่ตายตัวในการเปิดอบรมพระสอนศีลธรรม
- มีการเพิ่มเงินให้กับพระสอนฯ จัดทัศนศึกษาภายนอกหรือดูงานต่างประเทศให้กับพระที่เป็นแกน

นา

๒๔

- อุปกรณ์ในการเก็บเอกสารไม่เพียงพอ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
- ผลักดันนักศึกษาให้มีบทบาทและอบรมสั่งสอนศีลธรรมและจริยธรรม
-

มีการอบรมแนะแนวให้กับบุคลากรของโครงการฯมีคุณธรรมและจริยธรรม

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
อุปสรรค
๑.

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
- อยากให้มีการแจงงบประมาณประจาปีในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทางาน
๒.
วิทยาเขตล้านนา
- เพื่อเข้ากับสถานการณ์เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ควรให้นักเรียนเข้าใจ
พระพุทธศาสนาในชาติอาเซียน
๓.
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
- อยากให้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ เพิ่มสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการขับเคลื่อนงาน
ต่อไปและไม่ต้องขาดช่วงงานเพราะต้องเริ่มงานใหม่
๔.
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
- เพิ่มเงินนิตยภัตของพระสอนฯเนื่องจากการใช้จ่ายต่อเดือนไม่เพียงพอ
๕.
วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
- ด้านการเงินที่มีการเบิก-จ่ายอย่างล่าช้า
-หลักการประกันของเจ้าหน้าที่เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังวิตกในหน้าที่การงาน
ทางานไม่เต็มที่และมีการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
๖.
วิทยาเขตอีสาน
- ควรให้พระสอนฯมีความพร้อมมากขึ้นตามประชาคมอาเซียน อาทิ สอนพระพุทธศาสนาเป็น
ภาษาอังกฤษ จีน มาเลย์ เป็นต้น
๗.
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
- มีการติดต่อกับส่วนกลางล่าช้า อาทิเช่น เว็บไซต์ เป็นต้น
๘.
วิทยาเขตสิรินธร
- จัดทาหลักสูตรให้เป็นไปในทางเดียวกันและทันสมัย
๙.
ส่วนกลาง
- จัดทาหลักสูตรตามระดับของพระสอนฯและคู่มือพระสอนฯ
- การอบรมพระสอนฯให้ได้ตามกาหนดการ ๒ ครั้งต่อปี
- ขาดยานพาหนะในการติดต่องาน
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่โครงการฯให้มีกิริยาที่ดี มีศีลธรรมและคุณธรรม

๒๕

- ประชาสัมพันธ์ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมและร่วมมือกันมากขึ้น

บทที่ ๔
ยุทธศาสตร์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
พัฒนาพระสอนศีลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคม

พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พันธกิจที่ ๒ : วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และติดตามประเมินผล
พันธกิจที่ ๓ : บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมตาม
แนววิถีพุทธ
พันธกิจที่ ๔ : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและพัฒนาและติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

๒๖
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๑ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้
เกิดสัมฤทธิ์ผลในการสร้างสังคมไทยสู่ความเป็นสังคมวิถีพุทธ
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีผลงานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สาหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
บริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ พระสอนศีลธรรมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา ใน
สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ และส่งเสริมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๕ มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตคู่มือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ ๒ ผลิตหลักสูตรที่ครอบคลุมวิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓ ผลิตสื่อการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๔ อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดให้มีการบริหารคลังความรู้สาหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๖ อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีจรรยา มารยาทที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ตลอดจนสร้างจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษานาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นคนดีมีศีลธรรม
และจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนานักวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยและส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างระบบการติดตามประเมินผลพระสอนศีลธรรมทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ ๑๐ เพิ่มจานวนผู้ประเมินผล ให้เพียงพอต่อจานวนพระสอนศีลธรรม และเพิ่มขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานแก่พระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาจานวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เพียงพอและครอบคลุมทุกสถานศึกษา
ในประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีวันสาคัญของ
ชาติและศาสนา

๒๗
กลยุทธ์ที่ ๑๓ จัดระบบฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ
อ้างอิงได้
กลยุทธ์ที่ ๑๔ เสนอรัฐบาลให้ปรับเพิ่มค่านิตยภัต (ค่าตอบแทนรายเดือน) ให้เหมาะสมกับภาระงาน
ของพระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑๕ วางระบบงบประมาณของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๑๖ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพระสอนศีลธรรมขึ้นในวิทยาเขต วิทยาลัย ศูนย์
การศึกษา และศูนย์บริการระดับจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๑๗ สร้างความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและมหาเถรสมาคมให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๑๘ กาหนดบทบาทผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๑๙ วางแผนพัฒนางานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ

๒๘
การจาแนก ยุทธศาสตร์ (๔) เป้าประสงค์ (๕) และกลยุทธ์ (๑๘)
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
๑. การพัฒนาพระสอนศีลธรรมใน ๑. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมี
โรงเรียน
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในการสร้างสังคมไทยสู่
ความเป็นสังคมวิถีพุทธ

กลยุทธ์
๑. ผลิตคู่มือพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทยในปัจจุบัน
๒. ผลิตหลักสูตรทีค่ รอบคลุม
วิทยาการการสอนและการจัดการ
เรียนรู้
๓. ผลิตสื่อการสอนเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน
๔. อบรมพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๕. จัดให้มีการบริการคลังความรู้
สาหรับพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน
๖. อบรมพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๗. เพิ่มประสิทธิภาพพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ตลอดจนสร้างจิตสานึกให้
นักเรียน นักศึกษานาหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นคนดี
มีศีลธรรมและจริยธรรม

๒. วิจัยและพัฒนาและติดตาม
ประเมินผล

๘. พัฒนานักวิจัย สนับสนุนทุน
วิจัย และส่งเสริมการนา
ผลการวิจัยไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม

๒. มีผลงานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์
ความรู้ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

๒๙

๓. การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาและทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๔. การบริหารจัดการที่ดี

ให้มีประสิทธิภาพ
๓. มีระบบติดตามประเมินผลที่มี ๙. สร้างระบบการติดตาม
ประสิทธิภาพ สาหรับใช้เป็น
ประเมินผลพระสอนศีลธรรมทุก
ข้อมูลอ้างอิงในการบริหารจัดการ ด้าน
๑๐. เพิ่มจานวนผู้ประเมินผล ให้
เพียงพอต่อจานวนพระสอน
ศีลธรรม และเพิ่มขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานแก่พระสอน
ศีลธรรม
๔. พระสอนศีลธรรมบริการ
๑๑. พัฒนาจานวนพระสอน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ ศีลธรรมในโรงเรียนให้เพียงพอ
นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา และครอบคลุมทุกสถานศึกษาใน
ทุกระดับทั่วประเทศ และส่งเสริม ประเทศ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจา ๑๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้พระ
ชาติ
สอนศีลธรรม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีวันสาคัญของ
ชาติและศาสนา
๕. มีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

๑๓. จัดระบบฐานข้อมูลทุกด้านที่
เกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและอ้างอิง
ได้
๑๔. เสนอรัฐบาลให้ปรับเพิ่มค่า
นิตยภัต (ค่าตอบแทนรายเดือน)
ให้เหมาะสมกับภาระงานของพระ
สอนศีลธรรม
๑๕. วางระบบงบประมาณของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้
สอดคล้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
๑๖.จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพระสอนศีลธรรมขึ้นในวิทยา
เขต วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา และ
ศูนย์บริการระดับจังหวัด

๓๐
๑๗. สร้างความเข้าใจในนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและ
มหาเถรสมาคมให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน
๑๘. กาหนดบทบาทผู้สนับสนุน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้
เหมาะสม
๑๙. วางแผนพัฒนางานพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และของชาติ

เป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ ๑
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
การสร้างสังคมไทยสู่ความเป็นสังคมวิถีพุทธ

กลยุทธ์

วิธีการหรือ
มาตรการ

ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ

๑. ผลิตคู่มือ
พระสอน
ศีลธรรมใน
โรงเรียนให้
เหมาะสมกับ
บริบทของ
สังคมไทยใน

๑. มอบผู้มีส่วน ๑.๑ ดาเนินการ
๑.๑ มีคู่มือพระ
เกี่ยวข้องเร่ง
จัดทาคู่มือพระสอน สอนศีลธรรมมี
ดาเนินการ
ศีลธรรมในโรงเรียน เนื้อหาครอบคลุม
การปฏิบัติงานของ
พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน
๑.๒ จัดพิมพ์และ ๑.๒ ได้คู่มือการ

ภายใน
จานวน/
ปีงบประมาณ
หน่วยนับ
พ.ศ. ๒๕๕๙
เล่ม

๑

๓๑
ปัจจุบัน

๒. ผลิต
หลักสูตรที่
ครอบคลุม
วิทยาการการ
สอนและการ
จัดการเรียนรู้

กลยุทธ์

๓. ผลิตสื่อการ
สอนเพื่อ
ส่งเสริม
ศักยภาพการ
สอนศีลธรรมใน
โรงเรียน

๔. อบรมพระ

แจกจ่ายคู่มือให้
พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน
๑. แต่งตั้ง
๒.๑
คณะอนุกรรมก คณะอนุกรรมการ
ารร่างหลักสูตร ยกร่างหลักสูตร
อบรมพระสอน อบรมพระสอน
ศีลธรรม ใน
ศีลธรรมในโรงเรียน
โรงเรียน
๒. คณะ
อนุกรรมการยก
ร่างหลักสูตรจัด ๒.๒ การใช้
หลักสูตรให้
หลักสูตรเหมาะสม
สอดคล้องกับ กับพระสอน
พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน
ศีลธรรมใน
ที่สมัครใหม่และ
โรงเรียน
เป็นพระสอน
ศีลธรรมเก่า
วิธีการหรือ
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ

สอนศีลธรรมที่มี
เนื้อหาครอบคลุม

เล่ม

๑

๒.๑ หลักสูตร
อบรมมีเนื้อหา
ครบถ้วนสมบูรณ์
ให้ความรู้
ความสามารถใน
การสอนของพระ
สอนศีลธรรมได้
๒.๒ พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน
เข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่องทั้ง
สามหลักสูตร

๓
หลักสูตร

๓
หลักสูตร

รูป

๕,๙๖๙

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

หน่วยนับ

จัดตั้งเครือข่าย
พระสอน
ศีลธรรมให้มี
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การเรียนการ
สอน

๓.๑ โครงการพระ
สอนศีลธรรมมี
เครือข่ายทั่ว
ประเทศ

จัดอบรมพระ

๓.๑ โครงการ
เครือข่ายพระสอน
ศีลธรรม เพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
และพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
๓.๒ โครงการศึกษา
ดูงานเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน

๓.๒ ความรู้ความ
เข้าใจ
ความสามารถ
ปฏิบัติ และความ
พึงพอใจ
๔.๑ โครงการอบรม ๔.๑ พระสอน

ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
๑๐
๑๐
เครือข่าย
เครือข่าย

ร้อยละ

๘๕

๖,๗๐๐

๕,๙๖๙

๓๒
สอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้
สามารถ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

๕. จัดให้มกี าร
บริหารคลัง
ความรู้สาหรับ
พระสอน
ศีลธรรมใน
โรงเรียน

สอนศีลธรรม
ตามหลักสูตร
และดาเนินการ
ประเมินผลการ
จัดอบรมอย่าง
ทั่วถึง

พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน
ประจาปี

ศีลธรรมในโรงเรียน
รูป
ผ่านการอบรม
หลักสูตร
๔.๒ พระสอน
ร้อยละ
๔.๒ คณะอนุกรรม ศีลธรรมในโรงเรียน
การสรุปประเมินผล มีความรู้
โครงการพระสอน ความสามารถตาม
ศีลธรรม
หลักสูตร
๔.๓ ผลการ
ร้อยละ
ประเมินโครงการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ส่งเสริมพระ
๕.๑ โครงการ
๕.๑ พระสอน
๑๐
สอนศีลธรรมให้ นวัตกรรมบ้านวัด ศีลธรรมในโรงเรียน โครงการ
เป็นผู้นา
โรงเรียน
สามารถสร้างชุมชน
ทางด้าน
แห่งศีลธรรมขึ้นมา
ศีลธรรมของ
ได้
ชุมชน

รูป
(ร้อยละ ๘๕)
๘๕

๘๕

๘ โครงการ
(ร้อยละ ๘๐)

๓๓

กลยุทธ์

วิธีการหรือ
มาตรการ

๖. อบรมพระ
สอนศีลธรรม
ในโรงเรียนให้
มีจรรยา
มารยาทที่ดี

๑. จัดอบรมพระ
สอนศีลธรรมใน
ด้านการประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็น
แบบอย่าง

ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ

จานวน/
ภายใน
หน่วย ปีงบประมาณ
นับ
พ.ศ.๒๕๕๙
ร้อยละ
๘๕

๖.๑ โครงการอบรม ๖.๑ พระสอน
อบรมพระสอน
ศีลธรรมผ่านการ
ศีลธรรมประจาปี อบรมใน
ภาคปฏิบัติ
๖.๒ โครงการ
๖.๒ พระสอน
ร้อย
ติดตามและ
ศีลธรรมผ่านการ
ประเมินผลพระ
ประเมินด้านการ
สอนศีลธรรม
ประพฤติ
ประจาปี
๗. เพิ่ม
๑. แต่งตั้ง
๗.๑ ออกระเบียบ ๗.๑ ระเบียบว่า ๑ ฉบับ
ประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับคุณสมบัติ ด้วยคุณสมบัติ
พระสอน
กาหนดระเบียบ พระสอนศีลธรรมใน พระสอนศีลธรรม
ศีลธรรมใน
เกี่ยวกับ
โรงเรียน
ในโรงเรียน
โรงเรียนให้มี คุณสมบัติพระ
๗.๒ กาหนด
๗.๒ แผนปฏิบัติ
๑ ชุด
ความรู้
สอนศีลธรรม
แผนการปฏิบัติงาน งานประจาปีพระ
ความสามารถ ๒. มอบเจ้าหน้าที่ สาหรับพระสอน
สอนศีลธรรม
ในการ
ศึกษาความ
ศีลธรรมประจาปี
ถ่ายทอด
ต้องการของ
๗.๓ โครงการ
๗.๓ ข้อสรุป
๑ ชุด
ความรู้
โรงเรียน
ติดตามและประเมิล ความต้องการ
ตลอดจนสร้าง
ผลพระสอน
ของโรงเรียนต่อ
จิตสานึกให้
ศีลธรรมในโรงเรียน พระสอนศีลธรรม
นักเรียน
และโครงการพระ
นักศึกษานา
สอนศีลธรรมใน
หลักธรรมไป
โรงเรียน
ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
เพื่อเป็นคนดี
มีศีลธรรม
และจริยธรรม

๘๕

๑

๑

๑

๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และติดตามประเมินผล
เป้าประสงค์ที่ ๒
มีผลงานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๘. สนับสนุนทุน
วิจัยและส่งเสริม
การนาผลการวิจัย
ไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
พระสอนศีลธรรม
ให้มีประสิทธิภาพ

๙. สร้างระบบ
การติดตาม
ประเมินผลพระ
สอนศีลธรรมทุก
ด้าน

วิธีการหรือ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

๑. สนับสนุน
และส่งเสริมให้มี
การวิจัยพัฒนา
โครงการพระ
สอนศีลธรรม
๒. ส่งเสริมการ
ทาวิจัยในชั้น
เรียน สาหรับ
พระสอน
ศีลธรรม
๑. จัดให้มีระบบ
การประเมินผล
งานพระสอน
ศีลธรรมจาก
การให้บริการ
วิชาการ

๘.๑ โครงการ
วิจัยเพื่อพัฒนา
งานพระสอน
ศีลธรรม
๘.๒ โครงการ
ส่งเสริมการทา
วิจัยในชั้นเรียน
สาหรับพระสอน
ศีลธรรมใน
โรงเรียน
๙.๑ จัดทาคู่มือ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพระ
สอนศีลธรรม
๙.๒ การนิเทศ
ติดตาม
ประเมินผลเพื่อ
รับทราบปัญหา
และ
ข้อเสนอแนะนา
การปฏิบัติหน้าที่
พระสอน
ศีลธรรม
๙.๓ โครงการ

๘.๑ ได้งานวิจัย

จานวน/
ภายใน
หน่วย ปีงบประมาณ
นับ
พ.ศ.๒๕๕๙
๑
๑

๘.๒ พระสอน
ศีลธรรมแกนนา
๕๙ รูป ผ่านการ
อบรม

ร้อยละ

๘๐

๙.๑ มีคู่มือการ
ติดตาม
ประเมินผล

เล่ม

๑

๙.๒ ระดับ
ความสาเร็จของ
การนิเทศติดตาม
ประเมินผล

ร้อยละ

๗๕

๙.๓ จานวน

ร้อยละ

๗๕

๓๕
ติดตาม
ประเมินผลและ
ต่อสัญญาพระ
สอนศีลธรรม

ผู้เข้าร่วมร้อยละ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และติดตามประเมินผล
เป้าประสงค์ที่ ๓
มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สาหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔
พระสอนศีลธรรมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกระดับ
ทั่วประเทศ และส่งเสริมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ
กลยุทธ์
วิธีการหรือ
โครงการ/
ตัวชี้วัด
จานวน/หน่วย ภายใน
มาตรการ
กิจกรรม
ความสาเร็จ
นับ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐. เพิ่ม
๑. จัดให้มีการ ๑๐.๑ จัด
๑๐.๑ ร้อยละ
ร้อยละ
๘๐
จานวนผู้
ประชุมทบทวน ประชุมสัมมนา ความพึงพอใจ
ประเมินผล ให้ การปฏิบัติงาน คณะผู้ประเมิน ผู้เข้าร่วม
เพียงพอต่อ
พระสอน
เพื่อสร้างความ
จานวนพระ
ศีลธรรม
เข้าใจกับ
สอนศีลธรรม
รูปแบบการ
ร้อยละ
๘๐
และเพิ่มขวัญ
ประเมิน
กาลังใจในการ
๑๐.๒
ปฏิบัติงานแก่
พิจารณา
พระสอน
ค่าตอบแทนแก่
ศีลธรรม
ผู้ทาการ
ประเมิน
๑๐.๓
พิจารณาการ
จัดผู้ประเมิน
จากภายนอก

๓๖
๑๐.๔ โครงการ
พระสอน
ศีลธรรมทัศน
ศึกษา เพื่อ
สร้างวิสัยทัศน์
ในการสร้าง
เยาวชนให้เป็น
คนดีมีศีลธรรม
๑๐.๕ โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพระ
สอนศีลธรรม
กับครูและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
๑๐.๖ โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณพระสอน
ศีลธรรมดีเด่น

๑๐.๔ ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ

๗๕

๑๐.๕ ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ

๗๕

๑๐.๖ ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม

รูป

๓๐๐

กลยุทธ์

วิธีการหรือ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

๑๑. พัฒนา
จานวนพระสอน
ศีลธรรมใน
โรงเรียนให้
เพียงพอและ
ครอบคลุมทุก
สถานศึกษาใน
ประเทศ

๑.ให้มีการ
กระจายพระ
สอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้
ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ

๑๑.๑ โครงการ
ประชาสัมพันธ์
งานพระสอน
ศีลธรรม
๑๑.๒ การติดต่อ
ประสานงานและ
จัดส่งพระสอน
ศีลธรรมออก
สอนให้
ครอบคลุมทั่ว

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

จานวน/ ภายใน
หน่วย ปีงบประมาณ
นับ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑.๑ จานวน
ร้อยละ
๘๕
พระสอนศีลธรรม
(๕,๙๖๙ รูป)
เพิ่มขึ้น
๑๑.๒ พระสอน
ศีลธรรมที่ผ่าน
การอบรมออก
สอนทุกรูป

ร้อยละ

๘๕
(๕,๙๖๙ รูป)

๓๗
ประเทศ
๑๒. สนับสนุน
๑.พระสอน
๑๒.๑ โครงการ
และส่งเสริมให้
ศีลธรรมต้องนา ประเพณีวัน
พระสอนศีลธรรม นักเรียนเข้าร่วม สาคัญของชาติ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
และศาสนา
กิจกรรมประเพณี
วันสาคัญของชาติ
และศาสนา

๑๒.๑ ดาเนิน
ร้อยละ
โครงการแล้วเสร็จ

๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ ๕
มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๑๓.จัดระบบ
ฐานข้อมูลทุกด้าน
ที่เกี่ยวกับพระ
สอนศีลธรรมให้
ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันและ
อ้างอิงได้
๑๔. เสนอรัฐบาล
ให้ปรับเพิ่มค่า
นิตยภัต
(ค่าตอบแทนราย
เดือน) ให้
เหมาะสมกับ
ภาระงานของ
พระสอนศีลธรรม

วิธีการหรือ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

๑.ทาฐานข้อมูล ๑๓.๑ โครงการ
พระสอนศีลธรรม ฐานข้อมูลพระ
สอนศีลธรรมใน
โรงเรียน
๑๓.๒ โครงการ
อบรมพัฒนา
๑. จัดให้มีการ
จัดทาแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน
และงบประมาณ

๑๔.๑ โครงการ
ศึกษาวิจัยภาระ
งานสอนพระ
สอนศีลธรรม
๑๔.๒ โครงการ
ศึกษาวิจัย
ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมกับ
ภาระงานของ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๑๓.๑ ดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ
๑๓.๒ ผลการจัด
อบรม
๑๔.๑ ได้
ผลงานวิจัยภาระ
งานพระสอน
ศีลธรรม
๑๔.๒ ได้
ผลงานวิจัย
ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม

จานวน/
ภายใน
หน่วย ปีงบประมาณ
นับ
พ.ศ.๒๕๕๙
ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ

๘๐

เล่ม

๑

เล่ม

๑

๓๘
พระสอน
ศีลธรรม
๑๔.๓ จัดทา
รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน
ประจาปี
๑๕. วางระบบ
๑. จัดตั้ง
๑๕.๑ จัดทาร่าง
งบประมาณของ คณะอนุกรรมการ คาขอ
พระสอนศีลธรรม จัดทาคาขอ
งบประมาณ
ในโรงเรียนให้
งบประมาณ และ ประจาปี ๒๕๖๐
สอดคล้องตาม
แผนการใช้
๑๕.๒ จัดทาร่าง
ระเบียบของ
งบประมาณที่
แผนการขอใช้
มหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับ
งบประมาณ
ความเป็นจริง
ประจาปี ๒๕๕๙

กลยุทธ์
๑๖. จัดตั้ง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบงาน
พระสอนศีลธรรม
ขึ้นในวิทยาเขต
วิทยาลัย และ
ศูนย์การศึกษา
และศูนย์บริการ
ระดับจังหวัด

วิธีการหรือ
มาตรการ
๑. จัดตั้งศูนย์
ประสานงานให้
ครอบคลุมและ
ติดต่อได้สะดวก

โครงการ/
กิจกรรม

๑๖.๑ โครงการ
จัดตั้งประศูนย์
ประสานงานเจ้า
คณะจังหวัด
๑๖.๒ โครงการ
จัดอบรมสัมมนา
เจ้าคณะจังหวัด
และเลขาเจ้า
คณะจังหวัดทั่ว
ประเทศ
๑๗. สร้างความ ๑. จัดทาเอกสาร ๑๗.๑ โครงการ
เข้าใจในนโยบาย ข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่งเสริม
และวัตถุประสงค์ พระสอนศีลธรรม พระพุทธศาสนา
ของรัฐบาลและ ในโรงเรียนให้
และการเรียน
มหาเถรสมาคม สมบูรณ์
การสอนธรรม

๑๔.๓ มีรายงาน
ผลสรุปผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปี
๑๕.๑ ร่างคาขอ
งบประมาณที่
สมบูรณ์
๑๕.๒ ร่าง
แผนการขอใช้
งบประมาณที่
สมบูรณ์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๑๖.๑ ตั้งศูนย์
อบรมสาเร็จ

เล่ม

๑

ชุด

๑

ชุด

๑

จานวน/
ภายใน
หน่วย ปีงบประมาณ
นับ
พ.ศ.๒๕๕๙
แห่ง
๕๙

๑๖.๒ ผ่านการ
อบรม

ร้อยละ

๘๕

๑๗.๑ ระดับ
ความพึงพอใจ
พระสอนศีลธรรม
สอนใน
สถานศึกษา

ร้อยละ

๙๐

๓๙
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ครอบคลุมทุก
ภาคส่วน
ด้านเพื่อเป็น
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
๑๘. กาหนด
๑. ผู้สนับสนุน
บทบาท
เข้าใจในบทบาท
ผู้สนับสนุนพระ หน้าที่ของพระ
สอนศีลธรรมใน สอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้
โรงเรียน
เหมาะสม
๑๙. วางแผน
๑. แต่งตั้ง
พัฒนางานพระ คณะอนุกรรมการ
สอนศีลธรรมใน ร่างแผนพัฒนา
โรงเรียนให้
โครงการพระ
สอดคล้องกับ
สอนศีลธรรมใน
แผนพัฒนาของ โรงเรียน
มหาวิทยาลัยและ
ของชาติ

ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑

ศึกษาใน
สถานศึกษา
กระทวง
ศึกษาธิการ
๑๘.๑ การ
ประชุมความ
ร่วมมือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับพระ
สอนศีลธรรม
๑๙.๑ คณะ
อนุกรรมการ
การศึกษาและ
ดาเนินการร่าง
แผนพัฒนา
โครงการพระ
สอนศีลธรรมทั้ง
ระยะสั้นและ
ระยะยาว

๑๘.๑ ความรู้
ความเข้าใจ และ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ

๘๕

๑๙.๑
แผนพัฒนา
โครงการ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
และสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน

ชุด

๑

๔๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนา
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เป้าประสงค์ที่ ๑ พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลในการสร้างสังคมไทยสู่ความเป็น
สังคมวิถีพุทธ

เป้าประสงค์ที่ ๒ มีผลงานวิจัยเพื่อ
แสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตคู่มือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ ๒ ผลิตหลักสูตรที่ครอบคลุมวิทยาการการ
สอนและการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓ ผลิตสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๔ อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดให้มีการบริหารคลังความรู้สาหรับพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๖ อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มี
จรรยา มารยาทที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ตลอดจนสร้างจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา
นาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นคนดีมี
ศีลธรรมและจริยธรรม

ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนา
นักวิจัย

สนับสนุนทุน

วิจัยและส่งเสริมการนา
ผลการวิจัยไป
พัฒนาการปฏิบัติงาน

ของพระสอนศีลธรรมให้
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างระบบ
การติดตามประเมินผล
พระสอนศีลธรรมทุก
ด้าน

๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและพัฒนาและ
ติดตามประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ ๓ มีระบบติดตามประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ สาหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน
การบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ เพิ่มจานวนผู้ประเมินผล ให้
เพียงพอต่อจานวนพระสอนศีลธรรม และ
เพิ่มขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่พระ
สอนศีลธรรม

๔๒
ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ ๔ พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้บริการวิชาการเชิงพุทธแก่
สังคม

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาจานวนพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เพียงพอ
และครอบคลุมทุกสถานศึกษาใน
ประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๑๒ สนับสนุนและส่งเสริม
ให้พระสอนศีลธรรม

มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมประเพณีวันสาคัญของชาติ
และศาสนา

๔๓
ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่ ๕ งานพระสอนศีลธรรมมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีและเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๑๓ จัดทาระบบฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับ
พระสอนศีลธรรมให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและอ้างอิง
ได้
กลยุทธ์ที่ ๑๔ เสนอรัฐบาลให้ปรับเพิ่มค่านิตยภัต
(ค่าตอบแทนรายเดือน)ให้เหมาะสมกับภาระงานของ
พระสอนศีลธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑๕ วางระบบงบประมาณของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๑๖ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพระ
สอนศีลธรรมขึ้นในวิทยาเขต วิทยาลัย และศูนย์
การศึกษา และศูนย์บริการระดับจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๑๗ สร้างความเข้าใจในนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของรัฐบาลและมหาเถรสมาคมให้
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๑๘ กาหนดบทบาทผู้สนับสนุนพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนให้เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๑๙ วางแผนพัฒนางานพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และของชาติ

