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ค�ำปรำรภ

 การปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุที่เป็นพระสอนศีลธรรม นั้นมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในแง่ของ

การเป็นผูเ้ผยแผ่พระธรรมค�าสัง่สอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทัง้ในแง่ทีเ่ป็นพระสอนศลีธรรม

ทีร่บันิมนต์จากทางโรงเรียนให้เข้าไปเป็นพระอาจารย์ผูช่้วยสอนสาระการเรียนรูพ้ระพทุธศาสนา ในหมวด

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ส ๑.๑ และ ส ๑.๒  การที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบภาระงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจาก

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นผู้ริเริมโครงการฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๖  และมหาวิทยาลัย

ได้รับมอบในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  จากจ�านวนพระสอนศีลธรรม ๒,๐๐๐ รูป มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการ

มาตามล�าดับ มีการพัฒนาการมาจนมีพระสอนศีลธรรม จ�านวน ๑๘,๐๐๐ ทั่วประเทศนั้น  ภาระส�าคัญ

ของการเป็นพระสอนศีลธรรม ตามโยบายของมหาวิทยาลัย ๔ ประการ ดังนี้ 

 ๑. เป็นผู้ช่วยสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหมวดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

 ๒. เป็นผู้ให้การอบรมศีลธรรม อันดีงามให้กับนักเรียนเยาวชนในสถานศึกษา

 ๓. สนองงานคณะสงฆ์ด้วยการสอนหรือติวเข้มธรรมศึกษาตรี โท เอก ส�าหรับผู้เข้าสอบอันเป็น

งานของคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์

 ๔. และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีจ�านวนกว่า ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนทั่ว

ประเทศ

 จากภาระงาน ๔ ประการนี้ หากพิจารณาดูและเป็นภาระงานที่มีเนื้องานที่หนักมาก และจะมอง

จากการสนับสนุนที่ได้รับนั้นก็คงเพียงพอ แต่เพราะภาระงาน ๔ ประการนี้นั้นถือเป็นภาระของพระภิกษุ

อยูแ่ล้ว จงึท�าให้พระสอนศลีธรรมน้ันได้รบัผิดชอบอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอด อนัจะเหน็ได้จากผลการสอบ

ธรรมศกึษา ทีเ่พิม่ขึน้ทกุปีนบัตัง้แต่มกีารด�าเนนิโครงการนี ้และภาพความเป็นอตัลักษณ์วถีิพุทธในโรงเรียน

ที่มีพระสอนศีลธรรมเข้าไปสอน ทั้งนักเรียนได้เรียนกับครูที่เป็นพระอาจารย์ ทั้งที่โรงเรียนได้ดูแลตอนรับ

พระสอนศีลธรรม นับเป็นการอยู่รวมกันตามหลักของค�าว่า บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน

 ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีจึงได้ให้ความส�าคัญกับ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นอย่างมาก จากการที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่อจากกรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จนมาถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบเฉพาะ คือ

ส�านักงานพระสอนศลีธรรม สงักดัส�านกังานอธกิารบดอีกีด้วย จากความส�าคญัของภาระพระสอนศลีธรรม

และการที่มีหน่วยงานรับผิดโดยตรงแล้ว จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีคู่มือของพระสอนศีลธรรม เพื่อ
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เป็นการก�าหนดระเบยีบการปฏบิติัรวมกันของพระภิกษุทีเ่ป็นพระสอนศลีธรรมจ�านวน ๑๘,๐๐๐ รปู พร้อม

เป็นคู่มือติดต่อประสานงานระหว่างพระสอนศีลธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริการให้ความ

สะดวกกบัพระสอนศลีธรรม และยงัเป็นการสร้างความเข้าใจในระเบยีบการต่างๆ ทีม่คีวามจ�าเป็นหากต้อง

ปฏิบัติ และสุดท้าย ยังเป็นการเข้าใจตรงกันในขั้นตอนการปฏิบัติงานของทางส�านักงานพระสอนศีลธรรม 

อันเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

 คู่มือพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในมือของท่านเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ทั้งพระสอนศีล

ธรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุน เพื่อเป็นการตัดความกังวลไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ขอให้พระสอนศลีธรรมได้ศกึษาคูมื่ออย่างเข้าใจและได้ปฏบิตัติามระเบยีบเพือ่ความ

เรยีบร้อยในการตดิต่อประงาน อนัจะเป็นการตดัความกงัวล งานด้านเอกสารต่างๆออกไป และจะได้ทุม่เท

เวลาทีม่ค่ีาทัง้หมดไปกบัการปฏบัิติหน้าท่ีส�าคญั ๔ ประการ ทัง้เตรยีมการสอน ส่ือการสอน เครือ่งไม้เครือ่ง

มือต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีแรงจูงใจ ในการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันจะน�า

มาซึ่งความมั่นคงถาวรไพบูลย์สืบต่อไป

พระศรีธรรมภำณี

ผู้อ�านวยการพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค�ำน�ำ

 ด้วยการสอนศีลธรรมและการปฏบัิตหิน้าทีข่องพระสอนศลีธรรมในฐานการการเป็นผู้เผยแผ่พระ

ธรรมค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัมาพทุธเจ้านัน้ นบัว่าเป็นความส�าคญัในการเสริมสร้างความมัน่คง

ให้กับสังคมด้านจิตใจอันเป็นผลต่อการปฏิบัติต่อกันในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข อัน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการช่วย

ครูในโรงเรียนเรื่องการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหมวดสาระการการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่

ตามมติมหาเถรสมาคมด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในการช่วยสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น 

 การที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับภาระงานด้านการก�ากับดูแลอ�านวยความ

สะดวกให้กับพระสอนศีลธรรมตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๑ จากการริเริ่มของกรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรมตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้มีการพัฒนาการตามล�าดับ จากการตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ

โดยมอีธกิารบดเีป็นประธาน มหีน้าทีก่ารก�ากบันโยบาย และคณะกรรมการด�าเนนิการอนัมรีองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหารเป็นประธาน มีหน้าที่ในการด�าเนินงานตามนโยบาย และทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงาน

สงักดัส�านกังานอธกิารบดีเพือ่รบัภาระงานด้านการดูแลอ�านวยความสะดวกให้กบัพระสอนศลีธรรมโดยตรง 

คือส�านักงานพระสอนศีลธรรม ในพุทธศักราช ๒๕๕๖ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางส�านักงานได้ด�าเนินการจัด

ท�ายุทธศาสตร์ แผนปฏบิัตกิารประจ�าปี กจิกรรม โครงการต่างๆ มาอยา่งต่อเนื่อง จนมรีะเบียบการปฏิบตัิ

ต่างๆ และในส่วนพระสอนศลีธรรมตดิต่อกบัส�านกังานพระสอนศลีธรรมและศนูย์อ�านวยการในทัว่ประเทศ 

ในส่วนนีเ้พือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัพระสอนศลีธรรมในการติดต่อประสานงาน ทางส�านกังาน

พระสอนศีลธรรมจึงได้จัดท�าคู่มือพระสอนศีลธรรมข้ึนต้ังแต ่พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และในคร้ังนี้ทาง

ส�านักงานได้มีการปรับปรุงคู่มือพระสอนศีลธรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 ๑. เพื่อเป็นระเบียนขั้นตอนและอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม

 ๒. เพือ่ใช้เป็นคูม่อืตดิต่อประสานงานระหว่างพระสอนศลีธรรมกบัทางส�านกังานพระสอนศีลธรรม

และศูนย์อ�านวยการที่รับผิดชอบก�ากับดูแลพระสอนศีลธรรม

 ๓. เพือ่ท�าความเข้าใจเป็นอนัเดยีวกนัในระเบยีนการปฏบิติัและข้ันตอนการด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้อง

 ๔. เพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่มีการด�าเนินการปรับเปลี่ยนจากเดิม

ส�ำนักงำนพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นโยบำยโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

หน้ำที่ของพระที่สังคมคำดหวัง
 ประเทศไทยมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมมาเนิ่นนานนับถือตั้งแต่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่

ดินแดงสุวรรณภูมิ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า การปลูกฝังคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การปลูก

ฝังโดยพระศาสดาและบรรดาพระสาวกของพระศาสดา สังคมทุกยุคทุกสมัยให้ความส�าคัญเรื่องการปลูก

ฝังคุณธรรมจริยธรรม เพราะการท่ีสังคมสามารถด�ารงอยู่มาได้ทุกวันนี้ เพราะคนส่วนใหญ่ยังมีคุณธรรม 

จรยิธรรม สงัคมจงึยังด�ารงความเป็นสงัคม-ชมุชนอยูไ่ด้ ท�าอย่างไรให้สังคมของเรามภีมิูคุม้กัน มภีมูต้ิานทาน

ต่อความเลวร้ายทีก่�าลงักดักร่อนสงัคมอยู ่การสร้างภมูคิุม้กนัให้เกดิขึน้ในหมูเ่ยาวชนก�าลงัเป็นพนัธกจิของ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นภารกิจของพระสอนศีลธรรมที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน นักศึกษาให้ได้แบบอย่างการสอนพระพุทธศาสนา คือ สอนให้รู้ (ปริยัติ) ท�าให้ดู

(ปฏิบัติ) อยู่ให้เห็น(ปฏิเวธ) เป็นสิ่งส�าคัญที่รัฐบาลคาดหวังจากพระสอนศีลธรรม ท่ีจะท�าหน้าที่สั่งสอน 

อบรม ให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา มีเบญจศีลเบญจธรรมเป็นอย่างน้อย จุด

เด่นของพระสอนศีลธรรมที่ต่างจากครูฆราวาสสอนวิชาพระพุทธศาสนา ก็คือ การวางบทบาทของตนเอง

ว่า สามารถสอนแบบวิชาการได้ บรรยายได้ วัดผลได้ สอนให้เด็กสามารถ กาผิดกาถูก ท�าข้อสอบได้เท่านี้

ก็คือ จบ ที่จริงแบบนี้ไม่ใช่บทบาทหลัก บทบาทจริงคือ พระเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เพราะถือศีล ๒๒๗ ผู้

ปกครองและเดก็ยอมรบัอยูแ่ล้ว พอเข้าไปสอนให้เดก็สวดมนต์ไหว้พระ จงึดศูกัดิส์ทิธิแ์ละน่าเชือ่ถอืกว่าครู

ธรรมดา สอนให้ ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ก็พูดได้ดังกว่าครูทั่วไป ถ้าครูยังสูบบุหรี่ก็สอนให้

นกัเรยีนเลกิสบูบหุรีไ่ม่ได้ ครยูงัดืม่เหล้ากส็อนให้นกัเรียนเลกิดืม่เหล้าไม่ได้ บางโรงเรยีนครสูอนวชิาพระพทุธ

ศาสนา แต่กลับเป็นข้ีเหล้าเมายาเสียเอง ฉะน้ัน การนิมนต์พระไปสอนวิชา พระพุทธศาสนาในโรงเรียน

เพื่อที่ให้เป็นแบบอย่างในการสอนให้รู้ ท�าให้ดูและอยู่ให้เห็น

 สอนให้รู้ หากจะสอนให้เขารู้ อย่าสอนอย่างเดียว ต้องท�าหน้าที่สอนให้รู้เรื่องพระพุทธศาสนา 

บทบาทพระสอนศีลธรรม พระจะต้องมีความรู้ในเชิงปริยัติ เนื้อหาวิชาจะสอนจะต้องแน่น อย่าให้เด็ก

หัวเราะเยาะว่า พระไม่รู้เรื่อง ไม่ทันสมัย และจะต้องรู้เรื่องทั่ว ๆ  ไป เพื่อจะเปรียบเทียบ เช่น เรื่อง กฎแห่ง

กรรมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะสอนให้รู้และน�าไปปฏิบัติได้

 ท�ำให้ดู ท�าเป็นแบบอย่าง เหมือนท่านอัสสชิไปบิณฑบาตแล้วอุปติสสะเห็นว่า ส�ารวม สงบ 

เรียบร้อย ก็เกิดเลื่อมใส ตั้งใจฟังเทศน์อย่างดี ไม่ต้องท�าอะไรมาก เพียงแต่มีอาการสงบ ส�ารวม บางทีพูด

มาก ตลกโปกฮามาก ก็ไม่จูงใจ
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 อยู่ให้เห็น เป็นทัสสนานุตริยะ ให้เด็กเห็นผ้าเหลืองเกิดอายชั่วกลัวบาป ให้พระเข้าไปในโรงเรียน 

เหมือนกับอยู่ติดกัน ให้เขาเข้าใจเรื่องพระอย่างถูกต้อง ในที่สุดเขาจะมีความรู้สึกเย็นใจคลาย กังวล สงบ 

ทุกข์ขึ้นมาเครียดข้ึนมา ไปพบพระแล้วสบายใจ ต้องท�าให้เด็กรู้สึกสบายใจแบบนี้ การปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรม เป็นภารกจิของพระสอนศลีธรรมและเป็นพันธกจิของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

เป็นหน้าทีข่ององค์กรต่าง ๆ  ทีต้่องเข้ามาร่วมกนัรับผิดชอบ ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดย

เฉพาะการเอาจรงิจงัของสงัคมในการให้ความส�าคญัและเหน็ความส�าคญัของการปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม 

จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้สังคม ตระหนักและหันมาสนับสนุนส่งเสริมความเจริญงอกงามของเยาวชน และ

ท�าให้เยาวชนมีความกล้าหาญทางคุณธรรมและจริยธรรม

คณะผู้จัดท�ำ

อ้ำงอิง

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (๒๕๕๔). การศึกษาเพื่อสันติสุขของสังคมไทย.

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: 

โรงพิมพ์ หจก.สามลดา.
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สำรบัญ

ค�าปรารภ   (๓)

ค�าน�า   (๕)

นโยบายโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (๖)

ส่วนที่ ๑ บทน�ำ ๑

 ๑.๑  ความเป็นมาและความส�าคัญ ๑

 ๑.๒  วัตถุประสงค์ ๒

 ๑.๓  เป้าหมาย ๒

ส่วนที่ ๒ ข้อปฏิบัติโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนกลำง ๓

 ๒.๑ การเป็นพระสอนศีลธรรม ๔

 ๒.๒ การสมัครเข้าเป็นพระสอนศีลธรรม ๔

 ๒.๓ การขึ้นทะเบียนเป็นพระสอนศีลธรรม ๕

 ๒.๔ การออกบัตรประจ�าตัวพระสอนศีลธรรม ๕

 ๒.๕ การส่งแบบรายงานการสอนประจ�าเดือน ๖

 ๒.๖ การต่อสัญญาการเป็นพระสอนศีลธรรมและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๗

 ๒.๗ การย้ายโรงเรียนสอน หรือการย้ายศูนย์สังกัด  ๗

 ๒.๘ การลาออก ๗

 ๒.๙ การพ้นสภาพความเป็นพระสอนศีลธรรม ๘

 Flow Chart กระบวนการส�าคัญของพระสอนศีลธรรม ๙

 Flow Chart พระสอนศีลธรรมโมเดล  ๑๐

 Flow Chart กระบวนการโอนนิตยภัต ๑๑

 ตารางก�าหนดการ การส่งแบบรายงานการสอนประจ�าเดือน ภาคการเรียนที่ ๑ ๑๒

 ตารางก�าหนดการ การส่งแบบรายงานการสอนประจ�าเดือน ภาคการเรียนที่ ๒ ๑๒
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ส่วนที่ ๓ กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลพระสอนศีลธรรม ๑๓

 ๓.๑ รูปแบบระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม www.mbpra.mcu.ac.th ๑๔

 ๓.๒ เมนูการเข้าใช้งาน ๑๕

 ๓.๓ ระบบการรับสมัครพระสอนศีลธรรมผ่านระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม ๒๕

 ๓.๔ การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม ๓๐

ส่วนที่ ๔ เอกสำร แบบฟอร์ม แบบรำยงำนกำรสอนประจ�ำปี ๓๑

 คพศร.๐๒  ใบสมัครพระสอนศีลธรรม ๓๒

 คพศร.๐๓  บันทึกข้อตกลงพระสอนศีลธรรม  ๓๓

 คพศร.๐๔  แบบทะเบียนประวัติพระสอนศีลธรรม  ๓๖

 คพศร.๐๕  แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน (ส่วนกลาง) ๓๗

 คพศร.๐๖  แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน (ส่วนภูมิภาค) ๓๘

 คพศร.๐๗  ใบขอย้าย สถานที่อยู่/สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  ๓๙

 คพศร.๐๘  ใบขอลาออกจากการเป็นพระสอนศีลธรรม ๔๐

 เอกสารหมายเลข ๑ สาระประสบการณ์การสอน ๔๑

 เอกสารหมายเลข ๒ แบบประเมินตนเอง ๔๓

 เอกสารหมายเลข ๓ สมุดบันทึกความรู้จากประสบการณ์การสอน ๕๐

 เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานประจ�าปี ๕๒

ส่วนที่ ๕ ลักษณะของพระสอนศีลธรรมที่พึ่งประสงค์ ๕๗

ภำคผนวก   ๖๓

 ภาคผนวก ๑ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๖๕

  ๑.๑ คณะกรรมการอ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๖๕

  ๑.๒ คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๖๘

 ภาคผนวก ๒ การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๑
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 ภาคผนวก ๓ โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร ๗๒

  ๓.๑ โครงสร้างหน่วยงาน ๗๒

  ๓.๒ โครงสร้างการบริหาร ๗๓

 ภาคผนวก ๔ หน่วยงานเครือข่ายผู้สนับสนุน  ๗๔

 ภาคผนวก ๕ ฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  ๗๗

 ภาคผนวก ๖ ที่อยู่ / ติดต่อศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  ส่วนภูมิภาค ๒๖ ศูนย์ ๘๑



ส่วนที่ ๑
บทน�ำ

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ
	 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 มีความส�าคัญต่อการผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัย								

“ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม”	 เน้นกลุ่มโรงเรียนในสังกัดของส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการเป็นเป้าหมาย	 อีกส่วนหนึ่ง	 เป็นความคาดหวังของ

สังคมในระดับสูง	 ท้ังภาคคณะสงฆ์	 คือ	 การช่วยส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่	 และการศึกษาสงเคราะห	์							

บอก	เปิดเผย	แสดงหลักธรรม	ค�าสอนของพระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชนของชาติ	ให้เป็นคนมีความรู้

ดีในพระธรรม	 น้อมน�าไปประพฤติ	 ปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตัวเอง	 สังคม	 ประเทศชาติ	 และภาครัฐในการ							

ช่วยสั่งสอน	 อบรมปลูกฝั่งศีลธรรม	 คุณธรรม	 จริยธรรมให้กับเด็กในชาติเป็นคนดี	 มีศีล	 มีธรรม	 น�าพา 

ประเทศชาติสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน

	 ในการขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 ให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วาง

เอาไว้	ผูท้ีมี่ส่วนส�าคญัในกระบวนการดงักล่าว	คอื	“พระสอนศลีธรรม”	มบีทบาทหน้าทีส่�าคญั	๔	ประการ	

คอื	๑) สอนสาระการเรยีนรูว้ชิาพระพุทธศาสนา ตามมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐานของส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๒) สอนและตวิสอบธรรมศกึษาให้กับนกัเรยีน และผูมี้ความสนใจทัว่ไป 

๓) อบรมศีลธรรม จรรยา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาโรงเรียนด้วยแนววิถีเชิงพุทธ ตามข้ันตอนกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	 ดังนั้น	 

พระสอนศีลธรรมจึงนับได้ว่า	 เป็นบุคลากรท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมากต่อโครงการพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียนเป็นอย่างมาก	

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเป็นพระสอนศีลธรรมที่ถูกต้องตามระบบ	 ระเบียบ 

	 วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 จึงได้จัดท�า 

“คู่มือพระสอนศีลธรรม”	 เพื่อให้เป็นเอกสารส�าคัญประกอบการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในการ

ติดต่อประสานงานกับส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 หรือศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน	
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๑.๒ วัตถุประสงค์
	 เพื่อจัดท�า	“คู่มือพระสอนศีลธรรม”	ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	ให้สอดคล้องกับกฎ	กฎหมาย	ประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	

๑.๓ เป้ำหมำย
	 ๑.๓.๑	 พระสอนศีลธรรม	 มีคู่มือประกอบการปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกับส�านักงาน

พระสอนศีลธรรม	หรือศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ชัดเจน	ถูกต้อง.

	 ๑.๓.๒	 พระสอนศีลธรรมมีความเข้าใจในระบบ	 ระเบียบการเป็นพระสอนศีลธรรมตามที่ระบุ 

ไว้ในคู่มือ	และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	

	 ๑.๓.๓	 การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	บรรล ุ

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตามที่ก�าหนดไว้



ส่วนที่ ๒
ข้อปฏิบัติ

โครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนกลำง
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ส�ำนักงำนพระสอนศีลธรรม 
เรื่อง ข้อปฏิบัติโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนกลำง

***********************************

	 เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 ได้รับทราบแนวทางการด�าเนินงานของส�านักงานพระสอน

ศีลธรรม	 ส่วนกลาง	 และปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้การปฏิบัติงานของส�านักงาน 

พระสอนศีลธรรม	ด�าเนินไปตามระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการท�างานตามหลักธรรมมาภิบาล

	 ดังน้ัน	 ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 จึงได้ก�าหนดข้อปฏิบัติให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน							

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของส�านักงาน 

พระสอนศีลธรรม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ดังนี้

๒.๑ กำรเป็นพระสอนศีลธรรม
	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัได้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีการเป็นพระสอนศลีธรรมดังนี้

 บทบำทหน้ำที่ของพระสอนศีลธรรม๑

	 (๑)	สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พ.ศ. ๒๕๔๔	 โดยท�าการสอน	

ตามมาตรฐานการเรียนรู้	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	

	 (๒)	 เป็นผู้น�านักเรียนเข้าสู่การฝึกสมาธิ	บริหารจิต	เจริญปัญญา	และท�าพิธีทางพระพุทธศาสนา

	 (๓)	 เป็นผู้สอนหรือทบทวนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน	นักศึกษา	เข้าสอบธรรมศึกษาประจ�าปี

	 (๔)	 ให้การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถีชีวิต 

ให้นักเรียนชาวพุทธจริง	คือ	มีศีล	สมาธิ	ปัญญา

๒.๒ กำรสมัครเข้ำเป็นพระสอนศีลธรรม
	 (๑)	พระภกิษทุีจ่ะสมคัรเป็นพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน	จะต้องมโีรงเรยีนทีจ่ะท�าการสอนอย่าง

เป็นทางการ	และได้รับการรับรองจากผู้ปกครองคณะสงฆ์และผู้บริหารสถานศึกษา	

	 (๒)	จะต้องเป็นพระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด	 (ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที	่ 

http://www.mbpra.mcu.ac.th)

	 (๓)	 เอกสารท่ีใช้ในการรับสมัครตามระเบียบการรับสมัคร	 (ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที ่

http://www.mbpra.mcu.ac.th)

๑	 ก�าหนดตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน	คราวประชมุครัง้ที	่๘	/	๒๕๕๗	

วันพุธที่	๙	กันยายน	๒๕๕๗
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	 (๔)	 ใบสมัครพระสอนศีลธรรมจะต้องผ่านการรับรองของคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองระดับเจ้าคณะ

ต�าบล	และเจ้าคณะอ�าเภอ

	 (๕)	การรบัสมคัรจะเป็นไปตามประกาศของส�านกังานพระสอนศลีธรรม	และหรือศนูย์อ�านวยการ

ส�านักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของวิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ห้องเรียน	หรือหน่วยวิทยบริการของ

มหาวิทยาลัยหมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบนั้นๆ

	 (๖)	พระภิกษุที่จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตอนเองที่ส�านักงานพระสอนศีลธรรมหรือ 

ผู้ประสานงานประจ�าจังหวัดของตน	 และสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์	 http://www.krupra.net/	 หรือ 

สมัครผ่านระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมได้ที่	http://www.mbpra.mcu.ac.th/

๒.๓ กำรขึ้นทะเบียนเป็นพระสอนศีลธรรม
	 (๑)	พระสอนศีลธรรมที่จะขึ้นทะเบียนเป็นพระสอนศีลธรรมได้	 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการ					

รับสมัครและสอบคัดเลือก	และได้รับการประกาศชื่อการผ่านการสอบคัดเลือก

	 (๒)	พระสอนศลีธรรมท่ีจะข้ึนทะเบียนเป็นพระสอนศลีธรรม	จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นพระสอนศีลธรรม	 (หลักสูตรที่	 ๑)	 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัยก�าหนด

	 (๓)	กรณีอัตราพระสอนศีลธรรมเต็ม	 จะข้ึนทะเบียนส�ารองไว้เพ่ือทดแทนรูปที่	 ย้าย	 ลาออก 

สิกขา	หรือพ้นจากการเป็นพระสอนธรรม

	 (๔)	พระสอนศีลธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องท�าทะเบียนประวัติของตนเองในระบบฐาน

ข้อมูลพระสอนศีลธรรม	 http://www.mbpra.mcu.ac.th/	 เพ่ือทางเจ้าหน้าที่จะเปล่ียนสถานภาพการ

เป็นพระสอนศีลธรรม

๒.๔ กำรออกบัตรประจ�ำตัวพระสอนศีลธรรม
	 (๑)	การออกบัตรประจ�าพระสอนศีลธรรม	 ทางส�านักงานหรือศูนย์อ�านวยการเป็นผู้ออกบัตรลง

นามโดยผู้บริหารสูงสุดให้กับพระสอนศีลธรรมหลังจากผ่านการอบรมตามหลักสูตท่ีก�าหนดและการข้ึน

ทะเบียนเป็นพระสอนศีลธรรมเรียบร้อยแล้ว

	 (๒)	บัตรประจ�าตัวพระสอนศีลธรรมมีอายุครั้งละ	 ๕	 ปี	 แต่ต้องท�าการบันทึกข้อตกลงทุกปีเพื่อ	

การเป็นพระสอนศีลธรรม

	 (๓)	การติดต่องานกับทางส�านักงานหรือศูนย์อ�านวยการให้พระสอนศีลธรรมแสดงบัตรเพื่อการ

ยืนยันการเป็นพระสอนศีลธรรม

	 (๔)	กรณบีตัรสญูหายหรือช�ารุด	ให้พระสอนศลีธรรม	ติดต่อขอรับได้ท่ีส�านกังานพระสอนศีลธรรม

หรือศูนย์อ�านวยการที่ตนเองสังกัดและผู้ประสานงานประจ�าจังหวัด
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๒.๕ กำรส่งแบบรำยงำนกำรสอนประจ�ำเดือน
	 (๑)	พระสอนศลีธรรมจะต้องเข้ากรอกแบบรายงานในระบบฐานข้อมลูพระสอนศีลธรรมทีเ่วบ็ไซต์	

http://www.mbpra.mcu.ac.th/	หรือเว็บไซต์	http://www.krupra.net/แล้วคลิกที่	ส่งแบบรายงาน

ส�าหรับพระสอนศีลธรรม	 (ดูรายละเอียดการกรอกแบบรายงานได้ที่	 หน้า	 ๒๑)	 หรือใช้แบบรายงาน 

ผลปฏิบัติการสอนของส�านักงานพระสอนศีลธรรม	ก�าหนดให้เท่านั้น

	 (๒)	กรณีใช้แบบรายงานแบบเดิมต้องเขียนด้วยปากกาหรือเคร่ืองพิมพ์ดีด	 หรือพิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์เท่านั้น

	 (๓)	ลงลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา	(ห้ามมิให้สแกน/ถ่ายเอกสาร

สีหรือขาวด�า	ของลายมือชื่อผู้บริหาร	หรือตราประทับสถานศึกษา)

	 (๔)	ส่งแบบรายงานผลปฏิบัติการสอนเป็นฉบับจริงและใช้	๑	ใบต่อ	๑	เดือน	(แนบเอกสารอื่นๆ	

เพิ่มเติมได้	เช่น	ใบลงเวลาปฏิบัติการสอน	ถ้ามี)	

	 (๕)	ส่งแบบรายงานผลปฏิบัติการสอนไปที่

	 	 ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร	ชั้น	๒	

	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	๗๙	หมู่	๑	ต�าบลล�าไทร		

	 	 อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐	โทร.	๐๓๕-๒๔๘-๐๘๔

	 (๖)	ส�าหรับการส่งแบบรายงานพระสอนศีลธรรมที่ส่วนกลางรับผิดชอบจะต้องส่งที่	 ผู้ประสาน

งานประจ�าจังหวัดของตนเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและประสานงานผ่าน	คณะสงฆ์

	 (๗)	ห้ามมิให้แก้ไขหรือดัดแปลงแบบรายงานผลปฏิบัติการสอนไม่ว่ากรณีใดๆ	 ในระบบฐาน 

ข้อมูลหลังจากการส่งแบบรายงานกับผู้ประสานงาน

	 (๘)	การส่งแบบรายงานผลปฏบัิติการสอนพระสอนศลีธรรมจะต้องตามก�าหนดเดือนและวนั	ดังนี้

	 	 ๘.๑	ส่งรายงานผลปฏิบัติการสอนจะต้องส่งทุกเดือน	 เดือนต่อเดือน	 ยกเว้นเดือนเมษายน

และเดือนตุลาคมส่งในระหว่างวันที่	๒๐-๒๕	ของเดือนนั้นๆ

	 	 ๘.๒	เทอมที่ ๑	รายงานประจ�าเดือน	พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย.

	 	 	 ภายในวันที่	๓๐	ของทุกเดือน

	 	 ๘.๓	เทอมที่ ๒	รายงานประจ�าเดือน	พ.ย./ธ.ค./ม.ค./ก.พ./มี.ค.

	 	 	 ภายในวันที่	๓๐	ของทุกเดือน

	 หากส่งแบบรายงานผลปฏิบัติการสอนประจ�าเดือนไม่ทันในภาคเรียนนั้นๆ	ถือว่าสละสิทธิ์ในการ

ขอรับเงินค่าตอบแทนประจ�าเดือนนั้น	 ทางส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 ส่วนกลาง	 จะไม่สามารถท�าการ

โอนเงินค่าตอบแทนย้อนหลังของภาคเรียนท่ีผ่านมาให้	 อันเป็นไปตามระเบียบการท�างานด้านการเงิน 

การบัญชีและหากไม่ปฏิบัติตามข้อ	 ๑-๘	 ทางส�านักงานพระสอนศีลธรรมจะไม่สามารถโอนนิตยภัตให้ได้	

และไม่รับขอผิดชอบด้วยประการทั้งปวง
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๒.๖ กำรต่อสัญญำกำรเป็นพระสอนศีลธรรมและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี
	 (๑)	พระสอนศีลธรรมจะต้องด�าเนินการต่อสญัญาท�าบนัทกึข้อตกลงเพือ่เป็นการยนืยนัการปฏบิตัิ
หน้าที่การเป็นพระสอนศีลธรรมประจ�าปี	โดยจะมีการด�าเนินการในระหว่างเดือนตุลาคม	ถึง	พฤศจิกายน	
หรือตามความเหมาะสมตามที่ทางศูนย์อ�านวยการจะด�าเนินการ
	 (๒)	การต่อสญัญาท�าบันทกึข้อตกลง	ให้พระสอนศลีธรรมสามารถเข้าไปดาวโหลดเอกสารในระบบ
ฐานข้อมูล	http://www.mbpra.mcu.ac.th	และจดัเตรยีมเอกสารไว้เพือ่ส่งในวนัท่ีมกีารประชมุปฐมนเิทศ
	 (๓)	 เอกสารประกอบการต่อสัญญาท�าบันทึกข้อตกลง	๑)	 สัญญาบันทึกข้อตกลง	 ๒)	 เอกสาร
ประกอบ	ส�าเนาหนังสือสุทธิ	วุฒิการศึกษา	และเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 (๔)	 เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	 พระสอนศีลธรรม	 สามารถเข้าไปรายงาน 
ผลการปฏิบตักิารสอนประจ�าปีได้ทีร่ะบบฐานข้อมูลพระสอนศลีธรรม	http://www.mbpra.mcu.ac.th/

๒.๗ กำรย้ำยโรงเรียนสอน หรือกำรย้ำยศูนย์สังกัด
	 (๑)	การย้ายทีอ่ยูแ่ละสถานศกึษาทีป่ฏบัิติการสอนให้ยืน่หนงัสือถึงเลขานุการคณะกรรมการด�าเนนิ
งานตามแบบแบบฟอร์ม	 “ใบขอย้าย”	 (ขอแบบฟอร์มดาวโหลดได้ที่ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม	
http://www.mbpra.mcu.ac.th/	 หรือเว็บไซต์	 http://www.krupra.net/	 หรือขอรับได้ท่ีส�านักงาน	
พระสอนศีลธรรม)
	 (๒)	กรณีย้ายสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน	 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสถานท่ีใหม่ลงชื่อรับรอง	 
พร้อมทั้งประทับตราสถานศึกษาและแนบส�าเนาใบสุทธิของพระสอนศีลธรรมฯ	
	 (๓)	กรณีย้ายสถานที่อยู ่	 ให้เจ้าอาวาสลงชื่อรับรองพร้อมแนบส�าเนาใบสุทธิของพระสอน 
ศีลธรรมฯ	กรณีการย้ายสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในพื้นที่จังหวัด
	 (๔)	กรณีการย้ายหน่วยสังกัดจากศูนย์อ�านวยการท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่ง	 จะต้องท�าหนังสือตาม 
แบบฟอร์ม	“ใบขอย้าย”	และแจ้งเจ้าหน้าที่ส�านักงานหน่วยรับผิดชอบทราบ	เพื่อตรวจสอบอัตราจ�านวน
ก่อนการบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมและส่งแบบรายงานการสอน
	 (๕)	 ให้พระสอนศีลธรรมเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม	และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยที่ตนเองสังกัด

๒.๘ กำรลำออก
	 (๑)	 ให้ยื่นหนังสือถึง	 “คณะกรรมการด�าเนินการโครงการ”	 แล้วกรอกแบบฟอร์ม	 “ใบขอ 
ลาออก”	 (ขอแบบฟอร์มได้ที่ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 หรือในระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม	 
http://www.mbpra.mcu.ac.th/	หรือเว็บไซต์	http://www.krupra.net/)
	 (๒)	 เอกสารแนบในการขอลาออกใช้ส�าเนาใบสทุธหิรอืบตัรประจ�าตวัประชาชนแนบในการลาออก
เท่านั้น
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๒.๙ กำรพ้นสภำพควำมเป็นพระสอนศีลธรรม
	 ให้ถือปฏิบัติตามเอกสารบันทึกข้อตกลง	 (คพศร.๐๓)	 ที่ก�าหนดให้พระสอนศีลธรรมพ้นสภาพ 

ความเป็นพระสอนศีลธรรม	ดังนี้

	 (๑)	ครบอายุตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง

	 (๒)	ผู้รับสัญญามรณภาพ

	 (๓)	ผู้รับสัญญาลาสิกขาจากพระภิกษุ	

	 (๔)	คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาตามข้อ	๔	ในเอกสารบันทึกข้อตกลง

	 (๕)	ผู ้ให้สัญญา	 บอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีแพทย์ปริญญาออกใบรับรองการตรวจและให ้

ความเห็นว่า	“ผู้รับสัญญา”	มีสุขภาพพลานามัยไม่แข็งแรง	ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานต่อไปได้

	 (๖)	 ได้รับอนุญาตให้ลาออก

	 (๗)	ยุบหรือเลิกโครงการ	หรือยุบส่วนงาน

	 (๘)	ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกสัญญา

	 (๙)	ผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา	

ส�านักงานพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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▼

▼

▼

▼

▼

▼
▼

▼
▼
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ตำรำงก�ำหนดกำร
กำรส่งแบบรำยงำนกำรสอนประจ�ำเดือน ภำคกำรเรียนที่ ๑

ตำรำงก�ำหนดกำร
กำรส่งแบบรำยงำนกำรสอนประจ�ำเดือน ภำคกำรเรียนที่ ๒

หมายเหตุ	:	๑.	เดือนตุลาคม	และเดือนเมษายน	ปิดภาคการศึกษา	ไม่มีการส่งรายงานการสอนประจ�าเดือน
	 ๒.	รายงานการสอนประจ�าเดือน	ส่งย้อนหลังได้ไม่เกิน	๓	เดือน



ส่วนที่ ๓
กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล

พระสอนศีลธรรม
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 การใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม	 ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ด�าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	ทั้งด้านบุคลากรพระสงฆ์	

ด้านการเงิน	 ด้านการจัดการ	 โดยที่มีการด�าเนินงานต้องประสานงานร่วมกันระหว่างส�านักงานพระสอน 

ศีลธรรม	ส่วนกลาง	และศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	ส่วนภูมิภาค	ทั่วประเทศ	

ซึ่งการด�าเนินงานในแต่ละด้านท่ีกล่าวมาน้ัน	 ยังขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน�ามาใช้เป็น 

เครื่องมือในการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ของการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	

	 ดังนั้น	 จึงเล็งเห็นว่า	 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

ด�าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	โดยรูปแบบ

ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศน้ันจะมใีนลกัษณะของการบรูณาการระบบฐานข้อมลูร่วมกนัของ

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	ซึง่จะท�าให้เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนินงาน	เช่น	การตรวจสอบความซ�า้ซ้อน

ของข้อมูล	ความรวดเร็วในการจัดการ	ด้านการเงิน	ด้านบุคลากร	ฯลฯ	นอกจากนั้นยังสามารถประมวล

ผลข้อมลูได้ในหลายมติใินทางด้านสถติเิพือ่ใช้ในการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานในด้านผลผลติ	

และผลลัพธ์ของโครงการอีกด้วย

	 ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินโครงการนี้	 คือ	 ๑)	 ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 

ซึ่งมีการเชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	๒)	เว็บไซต์กลางส�าหรับการเผยแพร่ข้อมูลโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนให้แก่	ประชาชน	นักเรียน	๓)	เว็บไซต์กลางส�าหรับการน�าเข้าข้อมูล	ตรวจสอบข้อมูล	

จัดการข้อมูล	 จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ๔)	 ระบบประมวลผลทาง	 ด้านการเงิน	 ด้าน 

บุคลากร	 ด้านการจัดการ	 ๕)	 ระบบการวิเคราะห์ทางด้านสถิติสารสนเทศในการตรวจสอบและติดตาม 

ผลการด�าเนินงาน	

๓.๑ รูปแบบระบบฐำนข้อมูลพระสอนศีลธรรม http://www.mbpra.mcu.ac.th
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๓.๒ เมนูกำรเข้ำใช้งำน จะแบ่งออก	ดังนี้

	 ๑.การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ	๒.การจัดการข้อความ	๓.การส่งแบบรายงานการสอน	๔.การตั้งค่า

 ๑. กำรลงชื่อใช้งำนระบบ

	 พระสอนศลีธรรมทกุรปู	เมือ่ได้รบัการบรรจุแล้ว	ข้อมลูของท่านจะถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล	

และพระสอนศีลธรรมทุกรูป	 จะได้รับ	 ชื่อผู้ใช้งาน	 (USER)	 และรหัสผ่าน	 (PASSWORD)	 จากเจ้าหน้าที่	 

เพื่อเข้าใช้งาน	รายละเอียดปรากฏตามภาพ	ดังนี้

 ขั้นตอนกำรลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ

 ๑.	 คลิกตรงค�าว่า	“เข้าสู่ระบบ” 		หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างตามแบบ	

	 ๒.	 ใส่ชื่อผู้ใช้งาน	(USER)	 	และรหัสผ่าน	(PASSWORD)	   

	 ๓.	 ที่ได้จากเจ้าหน้าที่	และคลิกตรง	ปุ่มสีเขียว	“คลิกเข้าสู่ระบบ”	

	 ๔.	 ถ้าใส่ชื่อผู้ใช้งาน	และรหัสผ่านถูกต้องหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างตามแบบ	

	 ๕.	 ให้พระสอนศีลธรรมตรวจรายชื่อของท่านว่าถูกต้องหรือไม่	
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 ๒. กำรจัดกำรข้อควำม
	 การจัดการข้อความ	ในฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม	พระสอนศีลธรรมจะสามารถรับ	ส่งข้อความ
ผ่านระบบฐานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่	ผู้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่พระสอนศีลธรรมสังกัดอยู่เท่านั้น	จะแบ่ง
ออกได้	เป็น	๓	เมนู	คือ	
  ๒.๑ เมนูกล่องจดหมำย
	 	 กรณีทีม่กีารส่งข้อความมาจากเจ้าหน้าทีผู้่ดูแลในพ้ืนที	่หรือจากหน่วยงานจากส�านกังานใหญ่	
ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จะมีรูปภาพปรากฏว่ามีข้อความ
เข้ามา	(หลังจากมีการ	ลงชื่อเข้าใช้	Login	เรียบร้อยแล้ว)	ดังภาพที่ปรากฏดังนี้

	 โดยทีพ่ระสอนศีลธรรมสามารถกดเข้าไปอ่านข้อความได้ตรงเมน	ู“ข้อความ”	ซึง่จะปรากฏข้อความ
ที่ผู้ส่งส่งมาถึงพระสอนศีลธรรม	ดังภาพปรากฏดังนี้
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  ๒.๒ เมนูเขียนถึง 
	 	 ตามที่ได้แจ้งในเบื้องต้น	 พระสอนศีลธรรมสามารถท่ีจะส่งข้อความไปถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล 
พระสอนศีลธรรมในพื้นที่ที่พระสอนศีลธรรมสังกัดอยู่	 โดยอาจจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถ
ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีได้ตอบกลับ	 โดย	 คลิกไปตรง	 ค�าว่า	 “เขียนถึง”	 ในเมนูข้อความ	 แล้วเลือกบุคคลที่
ต้องการเขียนถึง	และกรอกชื่อเรื่อง	และรายละเอียดที่ต้องการสอบถาม	ตามภาพ

  ๒.๓ จดหมำยที่ส่งแล้ว 
	 	 พระสอนศลีธรรมสามารถตรวจสอบได้ว่าจดหมายทีม่กีารเขยีนถงึเจ้าหน้าท่ี	มกีารส่งผ่านระบบ
ไปหรอืยงั	และส�าเรจ็หรอืไม่ในการส่งครัง้น้ัน	โดยพระสอนศลีธรรม	สามารถตรวจสอบได้ผ่าน	เมนจูดหมาย
ที่ส่งแล้ว	 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการส่งจดหมายผ่านระบบว่าเรียบร้อยหรือไม่	 ในการส่ง
อาจจะมีข้อผิดพลาดในการส่ง	อาจจะเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต	หรือว่ามีการผิดพลาดบางประการ	โดย
เข้าไปตรงเมนูตามภาพ	ดังนี้
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 ๓. กำรสอน

	 “การสอน”	 เป็นเมนูท่ีพระสอนศีลธรรมจะต้องเข้ามารายงานการสอนผ่านระบบของฐานข้อมูล	

พระสอนศีลธรรม	ทุกเดือนที่มีการท�าการสอน	พระสอนศีลธรรมจะต้องลงชื่อเข้าระบบ	(Login)	และไปที่

เมนู	“การสอน”	ดังภาพ

	 หลังจากที่กดเข้าไปแล้วระบบจะปรากฏข้อมูลที่พระสอนศีลธรรมต้องเข้าไปกรอกข้อมูล	 โดย 

กดเข้าไปที่	 “เพิ่มตารางปฏิบัติการสอน”	 เพื่อเข้าไปท�าการกรอกแบบรายงานการสอนประจ�าเดือน 

ดังภาพ
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	 หลังจากท่ีกดตรงค�าว่า	 “เพิ่มตารางปฏิบัติการสอน”	 แล้ว	 ระบบจะให้กรอกข้อมูลรายงาน 

การสอน	ดังภาพ

	 หลังจากที่มีการกรอกข้อมูลการสอนเรียบร้อยแล้ว	จะต้องท�าการกดค�าว่า	“บันทึก”	เพื่อบันทึก
ข้อมูลการสอนลงในระบบถ้าไม่ได้กดบันทึกการรายงานการสอนที่ท�าการกรอกมาจะไม่เข้าสู่ระบบ	

 *** กรณีที่มีรูปแบบกำรสอนในเดือนนั้น ได้ด�ำเนินกำรสอนหลำยห้อง หลำยวัน หลำยช้ัน 
สำมำรถกดรำยงำนกำรสอนเพิ่มเติมได้ กดตรงปุ่มบวก (+) สีเขียวได้ และ ถ้ำมีกิจกรรมที่ปฏิบัติเพิ่ม
เติมมำกกว่ำ ๑ กิจกรรม สำมำรถกดตรงปุ่มบวก (+) สีเขียวได้เช่นเดียวกัน ***

	 หลงัจากทีม่กีารรายงานการสอนแล้วและท�าการบนัทึกเรียบร้อยแล้ว	ระบบจะปรากฏเดือนท่ีท่าน
ได้ท�าการรายงานการสอนให้เห็น	ในกรณีทีท่่ำนได้ท�ำกำรรำยงำนกำรสอนไปแล้วแต่มกีำรผิดพลำด เช่น 
กรณีท�ำรำยงำนเดือนพฤษภำคม ไปแล้ว และเกิดกำรผิดพลำด ท่ำนสำมำรถเริ่มท�ำใหม่ได้โดยไม่ต้อง
ลบของเก่ำ เดือนพฤษภำคม ที่ท�ำผิดพลำดไประบบจะไม่เรียกข้ึนมำใช้งำน เพรำะฉะน้ันพระสอน
ศีลธรรมจะต้องส่ง ปร้ินแบบรำยงำนที่ถูกต้องที่สุดส่งที่ ศูนย์อ�ำนวยกำรฯ ศูนย์ประสำน เพื่อยืนยัน
กำรรับรำยงำนเข้ำสู่ระบบ	ดังภาพ
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	 หลังจากที่ท่านได้ท�าการรายงานการสอนไปแล้ว	ท่ำนจะต้องท�ำกำรปริ้นเอกสำรรำยงำนกำร

ปฏิบัติกำรสอนนั้นให้กับผู้อ�ำนวยกำรสถำนที่ศึกษำลงนำมและประทับตรำ	 โดยท่านสามารถเข้าไป 

ปริ้นเอกสารได้กดตรง	“ดูข้อมูล”	ระบบจะปรากฏหน้าตาของรูปแบบใบรายงาน	ดังภาพ

	 เม่ือระบบปรากฏหน้าตาของแบบรายงานการสอนแล้ว	ถ้าต้องการจะปริน้เอกสารฉบบันัน้เพือ่ให้

กับผู้อ�านวยการสถานศึกษาลงนามและประทับตรา	พระสอนศีลธรรมจะต้องกดไปที่	“พิมพ์แบบรายงาน

การสอน”	จะปรากฏหน้ารปูแบบตวัอย่างของใบรายงานปฏบิติัการสอนและท่านสามารถปร้ินในเมนปูร้ิน	

ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่านได้เลย	ดังภาพตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติการสอน	ดังนี้
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ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติการสอน

(แบบรำยงำนที่สมบูรณ์จะต้องมีกำรรับรองรำยงำนของพระสอนศีลธรรม 

และ ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำพร้อมประทับตรำโรงเรียน)
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 ๔. เอกสำรค�ำร้อง
 “เอกสำรค�ำร้อง”	เป็นเมนท่ีูพระสอนศลีธรรม	สามารถเข้าไป	ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ	ทีม่คีวาม
จ�าเป็นต่อพระสอนศีลธรรม	 ท่ีจะต้องยื่นเรื่องในการด�าเนินการสอนของพระสอนศีลธรรม	 เช่น	 เอกสาร	
การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สังกัด	การขอพักการสอน	การขอกลับเข้าสอน	ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร	
และขอเป็นเปลี่ยนแปลงชื่อ	ฯลฯ	ซึ่งพระสอนศีลธรรมจะต้องมาโหลดเอกสารจากเมนู	“เอกสำรค�ำร้อง” 
ตามภาพ

	 พอกดเข้าไปแล้วจะพบกบัเอกสารต่างๆ	ทีส่�านกังานพระสอนศลีธรรมได้บรรจุลงไปในฐานข้อมูล	
พระสอนศีลธรรม	เพื่อให้พระสอนศีลธรรมได้	ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน	ในการดาวน์โหลดพระสอนศีลธรรม
จะต้องเข้าสูร่ะบบ	(Login)	ก่อนจงึจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้	โดยจะปรากฏรูปภาพ	และปุม่ท่ีสามารถ
กดเข้าไปดาวน์โหลดได้ดังนี้

พระสอนศลีธรรมต้องการเอกสารอนัไหนให้ดาวน์โหลดเอกสารนัน้	ตรงค�าว่า	“ดาวน์โหลด”	ข้างหลังได้เลย
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 ๕. ตั้งค่ำ

	 “ตั้งค่า”	เป็นเมนูที่พระสอนศีลธรรม	สามารถเข้าไป	ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของพระสอนศีลธรรมได้	

และสามารถที่จะแก้ไขรหัสผ่านในการเข้าใช้งานในระบบได้	 การตั้งค่าจะต้องเข้าสู่ระบบ	 (Login)	 เข้าไป

ใช้งานก่อนจึงจะสามารถกดเข้าไปตั้งค่าได้	ดังนี้

	 หลังจากที่มีการ	Login	 เข้าสู่ระบบแล้ว	จะปรากฏเมนู	 “ตั้งค่า”	และสามารถกดเข้าไปดูข้อมูล

ส่วนตัวได้	ซึ่งจะปรากฏข้อมูลต่างๆ		ในส่วนของเมนูตั้งค่าจะมีเมนูย่อย	แยกออกไปเป็น	๓	เมนู	ดังนี้

  ๕.๑ ดูข้อมูล 

	 	 หลังจากที่พระสอนศีลธรรมได้กดไปที่เมนูการตั้งค่าแล้ว	จะปรากฏเมนูย่อย	“ดูข้อมูล”	ซึ่งจะ

ปรากฏข้อมูลรูปภาพ	และข้อมูลส่วนตัวของพระสอนศีลธรรม	ดังรูปภาพปรากฏ
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	 หลงัจากท่ีพระสอนศลีธรรมได้ดขู้อมลูส่วนตวัแล้ว	เหน็ว่ามีข้อผดิพลาดในข้อมลู	พระสอนศลีธรรม
สามารถแก้ไขข้อมลูของตนเองได้	ยกเว้น	เลขประจ�ำตัวประชำชน / บญัชีธนำคำร / และทีอ่ยู่	ซ่ึงถ้าหาก
พระสอนศีลธรรม	 ต้องการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ต้องมีเอกสารค�าร้อง	 (สามารถดาวน์โหลดได้ในเมนูเอกสาร						
ค�าร้อง)	 ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงให้	 เพ่ือเป็นเอกสารยืนยันในการเปล่ียนแปลง	ส�าหรับการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้นสามารถเข้าไปด�าเนินการได้ดังนี้

  ๕.๒ แก้ไขข้อมูล
	 	 พระสอนศีลธรรมสามารถแก้ไขข้อมลูเบ้ืองต้นของตัวเองได้	โดยเข้าไปกดตรงเมนยู่อย		“แก้ไข
ข้อมูล”	ดังภาพ

	 ซึ่งพระสอนศีลธรรมสามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของตัวเองได้	ในช่องว่างที่ปรากฏ	และสังเกตว่า	
(*)	เครือ่งหมายดอกจนัสแีดง	มตีรงช่องไหน	ช่องนัน้ต้องใส่ข้อมลู	ถ้าไม่มกีารใส่ข้อมลูลงไป	ระบบจะไม่รับการ
แก้ไขข้อมลู	หลงัจากทีพ่ระสอนศลีธรรมได้ด�าเนนิการแก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้ว	จะต้องกดตรงค�าว่า	“แก้ไข
เรียบร้อย”	ตรงข้างล่างสุดของเมนูย่อย	“แก้ไขข้อมูล”	ถ้าหากไม่กด	“บันทึกการแก้ไข”	ข้อมูลทั้งหมดจะ
ไม่ถูกบันทึกในระบบ	และต้องรอจนกว่าระบบจะขึ้นมาแจ้งเตือนว่า	“บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย”	ดังภาพ
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  ๕.๓ แก้ไขรหัสผ่ำน 

	 	 พระสอนศีลธรรมสามารถเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านของท่านเองได้	 (พระสอนศีลธรรมจะต้อง 

พึงระวังในกำรแก้ไขรหัสผ่ำนและจ�ำให้ได้ว่ำ รหัสใหม่อะไร เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด)	 โดยเข้าไป

ตรงการตั้งค่า	และเข้าไปตรงเมนูย่อย	“แก้ไขรหัสผ่าน”	ดังภาพ

	 ระบบจะปรากฏช่องให้ใส่รหัสใหม่	 ๒	 ช่อง	 หลังจากท่ีใส่เรียบร้อยแล้วและให้กดค�าว่า	 “แก้ไข”	

หลังจากที่มีการเปลี่ยนรหัสแล้ว	 การเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปจะต้องใช้รหัสที่พระสอนศีลธรรมได้แก้ไขไปใน

การเข้าใช้งานเท่านั้น

๓.๓ ระบบกำรรับสมัครพระสอนศีลธรรมผ่ำนระบบฐำนข้อมูลพระสอนศีลธรรม
	 การรับสมัครพระสอนศีลธรรม	 (รูปใหม่)	 พระสอนศีลธรรม	 ไม่จ�าเป็นต้องมาด�าเนินการสมัครที่

ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 ศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 ในส่วนภูมิภาค	 หรือ	

ศูนย์ประสานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจ�าจังหวัด	 โดยพระภิกษุสงฆ์ที่มีความประสงค์ 

ในการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 (เป็นไปตามคุณสมบัติในระเบียบกำรรับสมัคร)	 สามารถเข้าไป

สมัครเป็นพระสอนศลีธรรมในระบบฐานข้อมลูพระสอนศลีธรรมได้	 โดยเข้าไปที	่ เวป็ไซต์ระบบฐานข้อมลู 

พระสอนศีลธรรม	www.mbpra.mcu.ac.th	 และเข้าไปที่เมนู	 “สมัครพระสอนศีลธรรม”	 บล็อคสีเขียว	

ตามภาพ
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เม่ือกดเข้าไปแล้ว	 พระภิกษุสงฆ์ที่มีความประสงค์ในการสมัครเป็นพระสอนศีลธรรมจะต้องกรอกข้อมูล 

ให้ครบถ้วนตามที่ระบบให้กรอก	ดังภาพ

และสงัเกต	 ว่า	 (*)	 เครือ่งหมายดอกจนัสแีดง	มตีรงช่องไหน	 ช่องนัน้ต้องใส่ข้อมลู	 ถ้าไม่มกีารใส่ข้อมลูลงไป	

ระบบจะไม่รบัข้อมลู	และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน	จนถึงล่างสุด	ให้กดค�าว่า	“สมคัรเป็นพระสอนศลีธรรม”	

ดังภาพ
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	 หลังจากที่ท่านได้ด�าเนินการสมัครไปแล้ว	ท่านต้องด�าเนินการปริ้นเอกสารในการสมัคร	โดยให้ผู้
บงัคบับญัชาเซน็ตามล�าดบัและส่งไปท่ี	ส�านกังานพระสอนศลีธรรม	ศนูย์อ�านวยการโครงการพระสอนศลีธรรม
ในโรงเรียน	ในส่วนภูมิภาค	หรือ	ศูนย์ประสานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจ�าจังหวัดที่ท่าน
สังกัดอยู่	 โดยเข้าไปปริ้นข้อมูลได้	กดเข้าไป	“พิมพ์ใบสมัคร”	และระบบจะให้ใส่เลขประจ�าตัวประชาชน	
๑๓	หลัก	ของท่านลงไป	และสามารถปริ้นข้อมูลได้	(หลังจากที่ท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ดังภาพ

	 หลงัจากท่ีมกีารสมคัรเป็นพระสอนศลีธรรมแล้ว	ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการสมคัร
เป็นพระสอนศีลธรรมได้ว่า	 เจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการการรับสมัครของท่านไปถึงข้ันตอนไหน	 โดยสามารถ
ตดิตามและเข้าไปตรวจสอบได้ที	่เมน	ู“ตรวจสอบสถานะการรับสมคัร”	หลังจากทีก่ดเข้าไปแล้ว	ระบบจะ
ให้ใส่เลขประชาชน	๑๓	หลกัของท่านและระบบจะปรากฏสถานะการสมคัรของท่านว่า	อยูใ่นขัน้ตอนไหน	
ดังภาพ
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ตัวอย่ำงใบสมัคร 

(ที่จะต้องปริ้นออกมำหลังจำกสมัครผ่ำนระบบแล้วให้ผู้บังคับบัญชำลงนำมตำมล�ำดับ)
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๓.๔ กำรเข้ำใช้งำนระบบฐำนข้อมูลพระสอนศีลธรรม
 ๑. กำรเข้ำสู่ระบบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

	 	 ๑.๑	เปิดเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต	เช่น	Chrome,	IE,	Opera	หรือ	Firefox

	 	 ๑.๒	เข้าเว็บไซต์																																															หรือ www.krupra.net

 ๓. กำรเข้ำสู่ระบบ ด้วยกำรแสกนคิวอำร์โค้ด

 ๒. กำรเข้ำสู่ระบบ ด้วยมือถือมำสมำร์ทโฟน (Smart Phone)

www.mbpra.mcu.ac.th



ส่วนที่ ๔
เอกสำร แบบฟอร์ม ต่ำงๆ

❖		คพศร.๐๒	ใบสมัครพระสอนศีลธรรม

❖		คพศร.๐๓	บันทึกข้อตกลงพระสอนศีลธรรม	

❖		คพศร.๐๔	แบบทะเบียนประวัติพระสอนศีลธรรม	

❖		คพศร.๐๕	แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน	ส่วนกลาง		

❖		คพศร.๐๖	แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน	ส่วนภูมิภาค

❖		คพศร.๐๗	ใบขอย้าย	สถานที่อยู่/สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน	

❖		คพศร.๐๘	ใบขอลาออกจากการเป็นพระสอนศีลธรรม

❖		เอกสารหมายเลข	๑	สาระประสบการณ์การสอน

❖		เอกสารหมายเลข	๒	แบบประเมินตนเอง

❖		เอกสารหมายเลข	๓	สมุดบันทึกความรู้จากประสบการณ์การสอน

❖		เอกสารหมายเลข	๔	แบบรายงานประจ�าปี
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จำกกำรเป็นพระสอนศีลธรรม
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๐๘๗	๔๙๖	๘๒๔๐
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ส่วนที่ ๕
ลักษณะของพระสอนศีลธรรม

พึ่งประสงค์

ส่วนที่
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 ลักษณะเป็นเครื่องหมายหรือคุณสมบัติที่พระสอนศีลธรรมต้องมี	นอกเหนือจากวินัยหรือศีลของ

พระภกิษทุีพ่ระสอนศลีธรรมยดึถือแล้วนัน้เรยีกว่า	ครธุรรม	ครธุรรมเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นมากส�าหรบัการด�าเนนิ

อาชีพผู้ที่เป็นครูอันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ	 เป็นอาชีพที่คนทั่วไปยกย่อง	 และถือว่าเป็นอาชีพที่ส�าคัญในการ

พัฒนาสังคมหรือประเทศชาติ	ครูที่ขาดครุธรรมจะเปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ	ดังนั้น	การจะพาศิษย์

ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากอย่างแน่นอน

	 ท่านพุทธทาสกล่าวอยู่เสมอว่า	“ธรรม”	 คือ	 หน้าท่ี	 ผู้ที่มีธรรมะคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้ว 

ครุธรรมจึงเป็น	“หน้ำที่ส�ำหรับครู”	ซึ่งครูส่วนใหญ่ทุกคนย่อมทราบดีว่า	“หน้ำที่ของคร	ูก็คือ	กำรอบรม 

สั่งสอนศิษย์”	 แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครูแต่ละคนก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน	 ครูบางคนก็อาจจะ	

คดิว่าหน้าทีข่องคร	ูคอื	สอนวชิาการทีต่นได้รบัมอบหมายให้สอน	แต่อกีหลายๆ	คนกค็ดิว่าครคูวรท�าหน้าที่

สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการสอนวิชาการ	 ความคิดที่แตกต่างกันไม่ใช่เร่ืองแปลกใน							

สังคมมนุษย์	ดังนั้น	จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพิจารณาเลือกหน้าที่ที่ตนเหน็ว่าถูกต้องสมบูรณ์ทีสุ่ดของ

การมีอาชีพครู	 เพราะความเป็นจริงนั้น	 ครูมิได้สอนแต่หนังสืออย่างเดียว	 แต่ต้องสอนคนให้เป็นบัณฑิต 

ที่สมบูรณ์ด้วย

	 นอกจากนี	้ท่านพทุธทาส	ยงัได้กล่าวถงึลกัษณะของครใูนอดุมคตนิัน้	ต้องเป็นครทูีเ่ป็นผูน้�าในทาง

วัตถุ	คือ	รู้จักการแสวงหาไม่ท�าให้เกิดทุกข์แก่ตนและผู้อื่นเดือนร้อน	และเป็นผู้น�าในทางวิญญาณ

	 ในคัมภีร์พระไตรปิฎก	 ปรากฏในทุติยมิตตสูตร	 สูตรที่ว่าด้วยองค์แห่งมิตร	 สูตรที่	 ๒	 มีใจที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เหล่าพระภิกษุ	 มีความว่า	 ภิกษุทั้งหลาย	 มิตรประกอบด้วยองค์	 ๗	 ประการ	 เป็น 

ผู้ควรเสพ	ควรคบ	ควรเข้าไปนั่งใกล้	แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม	องค์	๗	ประการ	อะไรบ้างคือ

	 ๑.	 เป็นที่รักเป็นที่พอใจ

	 ๒.	 เป็นที่เคารพ

	 ๓.	 เป็นที่ยกย่อง

	 ๔.	 เป็นนักพูด

	 ๕.	 เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค�า

	 ๖.	 เป็นผู้พูดถ้อยค�าลึกซึ้งได้

	 ๗.	 ไม่ชักน�าในอฐานะ

	 ภิกษุทั้งหลาย	 มิตรประกอบประกอบด้วยองค์	 ๗	 ประการ	 เป็นผู้ควรเสพ	 ควรคบ	 ควรเข้าไป 

นั่งใกล้	แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม	

	 มิตรเป็นที่รัก	 เป็นที่เคารพ	เป็นที่ยกย่อง	เป็นนักพูด	เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค�า	พูดถ้อยค�าลึกซึ้งได้	

ไม่ชักน�าไปในอฐานะ

	 ในโลกนี้	 ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใด	 บุคคลนั้น	 จัดว่าเป็นมิตรผู้มุ่งประโยชน์และอนุเคราะห	์										

ผู้ต้องการจะคบมิตร	ควรคบมิตรเช่นนั้น	แม้จะถูกขับไล่ก็ตามฯ
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	 พจนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับประมวลธรรม	(๒๕๕๙	:	ออนไลน์)	ได้สรุปหลักกัลยาณมิตรธรรม	

๗	 (องค์คุณของกัลยาณมิตร,	คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้	คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้

เกิดความดีงามและความเจริญ	ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครูหรือพี่เลี้ยงเป็นส�าคัญ	

	 ๑.	 ปิโย	น่ารัก	ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม	ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา	ไต่ถาม	

	 ๒.	 ครุ	น่าเคารพ	ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ	ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ	เป็นที่พึ่งใจ	

	 ๓.	 ภาวนีโย	 น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง	 ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง	 ทั้งเป็น 

ผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ	ควรเอาอย่าง	ท�าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้ง

	 ๔.	 วตฺตา	จ	รู้จักพูดให้ได้ผล	รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ	รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร	คอยให้ค�าแนะน�า

ว่ากล่าวตักเตือน	เป็นที่ปรึกษาที่ดี	

	 ๕.	 วจนกขฺโม	อดทนต่อถ้อยค�า	คอื	พร้อมท่ีจะรับฟังค�าปรึกษาซักถามค�าเสนอแนะวพิากษ์วจิารณ์	

อดทน	ฟังได้ไม่เบื่อ	ไม่ฉุนเฉียว	

	 ๖.	 คมฺภีรญฺจ	กถ�	กตฺตา	แถลงเรื่องล�้าลึกได้	สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน	ให้เข้าใจ	และให้

เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป	

	 ๗.	 โน	 จฏฺาเน	 นิโยชเย	 ไม่ชักน�าในอฐานคือไม่แนะน�าในเร่ืองเหลวไหล	หรือชักจูงไปในทาง 

เสื่อมเสีย

	 พระราชวรมุนี	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต)	 (๒๕๔๑	 :	 ๑๑๑-๑๑๒)	 ได้กล่าวถึงคุณธรรมของครูว่ามี	 

๓	ประการ	คือ

	 ๑.	 ครูต้องมี	ปัญญำ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดี	เพื่อครูจะได้ท�าให้ถูกดี	ถึงดีและพอดี

	 ๒.	 ครูต้องมี	 วิสุทธิ	 คือความบริสุทธิ์ใจในวิชาชีพ	 ครูสอนเด็กเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง	 

ไม่ใช่ว่ามุ่งหน้าเพื่อกอบโกยอามิสสินจ้างอย่างเดียว	 งานครูเป็นอาชีพไม่ใช่ธุรกิจ	 ความแตกต่างระหว่าง

อาชีพและธุรกิจอยู่ตรงที่ว่า	ธุรกิจมุ่งกอบโกยก�าไรนักธุรกิจลงทุนให้น้อยที่สุด	เพื่อกอบโกยก�าไรตอบแทน

ให้มากที่สุด	ส่วนอาชีพมุ่งให้การบริการอาชีพนั้นเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญหรือความรู้ความสามารถเพื่อ

ให้บริการแก่สังคม

	 ๓.	 ครูต้องมี	 กรุณำ	 คือความเห็นอกเห็นใจใคร่จะช่วยเหลือศิษย์ที่ก�าลังอยู่ในความมืดให้พบ 

แสงสว่างแห่งปัญญา	ครูมีความรักให้กับศิษย์	แม้บางครั้งจะต้องลงโทษบ้างก็ท�าด้วยความรักและหวังดี

คุณธรรมที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 คุณธรรม	หมายถึง	สภาพคุณงามความดีความประพฤติที่ดีการท�าให้เกิดคุณงามความดี	อุปนิสัย

อันดีงาม	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล	 ได้แก่	 ความเมตตากรุณา	 ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 

ความเสียสละ	ความเอื้อเฟื้อ	ความกตัญญูความพากเพียร	ความเห็นอกเห็นใจ	ความละอาย	ต่อความชั่ว	



60 คู่มือพระสอนศีลธรรม

และความมุ่งมั่นกล้าหาญที่จะกระท�าความดีในการกระท�าความดีนั้นจะต้องมุ่งกระท�า	ทั้งกายและใจ	เพื่อ

ให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้ร่วมงาน	 เนื่องจากคุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ	 สภาพคุณงามความดี

คนที่ดีจึงต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของคุณงามความดี	หลักการพื้นฐานของ	ความจริงเป็นสัจธรรม	และ

หลกัการประพฤตปิฏบิตัขิองมนษุย์ทีเ่กีย่วข้องกบัคณุค่าของความดีงาม	เพ่ือจะได้ใช้ดุลยพินจิในการปฏบิติั

ตนคุณธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง	พัฒนาคน	และพัฒนางาน	ที่จะน�าเสนอที่ส�าคัญ	ดังนี้	

 ๑. โลกบำลธรรม หมายถึง	 ธรรมที่คุ้มครองโลก	 เป็นธรรมท่ีใช้ปกครอง	 ควบคุมจิตใจมนุษย	์ 

ไว้ให้อยู่ในความดี	 มิให้ละเมิดศีลธรรม	 ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข	 ไม่เดือดร้อน	 สับสน	 วุ่นวาย	 ซ่ึง

ประกอบด้วย	๒	ประการ	คือ	

	 	 ๑.๑	หิริ	ได้แก่	ความละอายแก่ใจตนเองในการท�าความชั่ว	

	 	 ๑.๒	โอตตัปปะ	 ได้แก่	 ความเกรงกลัวบาป	 เกรงกลัวต่อการท�าความชั่วและผลของกรรมชั่ว 

ที่ได้กระท�าขึ้น

 

 ๒. ธรรมที่ท�ำให้งำม ประกอบด้วย	๒	ประการ	คือ	

	 	 ๒.๑	ขันติได้แก่	ความอดทน	คือ	อดทนต่อความทุกข์อดทนต่อความล�าบาก	อดทนต่อ	ความ

โกรธ	ความหนักเอาเบาสู้เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม	

	 	 ๒.๒	โสรัจจะ	 ได้แก่	 ความสงบเสงี่ยม	 ความมีอัธยาศัยงดงาม	 รักความประณีต	 และรักษา	

อากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อย	เป็นลักษณะอาการที่ต่อเนื่องจากความมีขันติ	

 ๓. ธรรมที่ท�ำให้งำนส�ำเร็จ คือ	อิทธิบาท	๔	ประกอบด้วย	

	 	 ๓.๑	ฉันทะ	ได้แก่	การสร้างความพอใจในการท�างาน	

	 	 ๓.๒	วิริยะ	ได้แก่	ความเพียรพยายามท�างานตามบทบาทหน้าที่	

	 	 ๓.๓	จิตตะ	ได้แก่	การเอาใจฝักใฝ่	ไม่ทอดทิ้งธุระ	

	 	 ๓.๔	วิมังสา	ได้แก่	การหมั่นตริตรอง	พิจารณาแก้ไขปรับปรุงงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ	

 ๔. สังคหวัตถุ	เป็นหลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ	เป็นคุณธรรมในการยึดเหนี่ยว	จิตใจ

ของผู้อื่นไว้หลักการสงเคราะห์ช่วยเหลือ	๔	ประการ	ได้แก่	

	 	 ๔.๑	ทาน	ได้แก่	การแบ่งปัน	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน	

	 	 ๔.๒	ปิยวาจา	ได้แก่	การพูดจาด้วยถ้อยค�าที่สุภาพ	เป็นที่นิยมนับถือ	

	 	 ๔.๓	อัตถจริยา	ได้แก่	การประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น	

	 	 ๔.๔	สมานัตตา	ได้แก่	ความมีตนเสมอ	ไม่ถือตัว	ร่วมทุกข์ร่วมสุข

 ๕. พรหมวิหำร	 เป็นหลักธรรมของพรหมธรรมประจ�าใจอันประเสริฐของผู้ใหญ่	 ธรรมประจ�าใจ	

ของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่	ประกอบด้วย	

	 	 ๕.๑	เมตตา	ได้แก่	ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข	
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	 	 ๕.๒	กรุณา	ได้แก่	ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์	

	 	 ๕.๓	มุทิตา	ได้แก่	ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเห็นผู้อื่นประสบความส�าเร็จก็ยินดี	

	 	 ๕.๔	อุเบกขา	ได้แก่	ความวางใจเป็นกลาง	ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชัง	ความวางใจ	เฉย

ได้ไม่ยินดียินร้าย	เพื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้น	อันสมควรแก่เหตุ	

 ๖. สัปปุริสธรรม	เป็นธรรมของคนดีประกอบด้วย	๗	ประการ	คือ	

	 	 ๖.๑	ธัมมัญญตา	ความเป็นผู้รู้จักเหตุ	

	 	 ๖.๒	อัตถัญญตา	ความเป็นผู้รู้จักผล	

	 	 ๖.๓	อัตตัญญตา	ความเป็นผู้รู้จักตน	

	 	 ๖.๔	มัตตัญญตา	ความเป็นผู้รู้จักประมาณ	

	 	 ๖.๕	กาลัญญตา	ความเป็นผู้รู้จักกาล	

	 	 ๖.๖	ปริสัญญตา	ความเป็นผู้รู้จักชุมชน	

	 	 ๖.๗	ปุคคลัญญตา	ความเป็นผู้รู้จักบุคคล	

 ๗. ฆรำวำสธรรม	เป็นธรรมของผู้ครองเรือน	ประกอบด้วย	

	 	 ๗.๑	สัจจะ	ความซื่อสัตย์ต่อกัน	

	 	 ๗.๒	ทมะ	ความฝึกฝนปรับปรุงตนให้รู้ข่มใจ	ควบคุมอารมณ์ควบคุมตนเอง	และปรับตัว	 ให้

เข้ากับงานและสิ่งแวดล้อม	

	 	 ๗.๓	ขันติความอดทนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่	

	 	 ๗.๔	จาคะ	ความเสียสละ	เผื่อแผ่	แบ่งปัน	มีน�้าใจ	

 ๘. กำลำมสตูร เป็นสตูรหนึง่ในคมัภร์ีตกินบิาตองัคตุตรนกิาย	ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอน	ประชาชน

ชาวกาลามะ	แห่งเกสปุตตนิคม	ในแคว้นโกศลไม่ให้เชื่อถืองมงายไร้เหตุผล	ตามหลัก	๑๐	ประการ	คือ	

	 	 ๘.๑	อย่าเชื่อโดยได้ยินได้ฟังตามกันมา	

	 	 ๘.๒	อย่าเชื่อโดยเห็นเป็นของเก่าเล่าสืบกันมา	

	 	 ๘.๓	อย่าเชื่อโดยมีข่าวลือ	

	 	 ๘.๔	อย่าเชื่อโดยอ้างต�ารา	

	 	 ๘.๕	อย่าเชื่อโดยนึกเอาเอง	

	 	 ๘.๖	อย่าเชื่อโดยนัยคาดคะเน	

	 	 ๘.๗	อย่าเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ	

	 	 ๘.๘	อย่าเชื่อโดยเพราะเห็นว่าเข้ากับทฤษฎีของตน

	 	 ๘.๙	อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อ	

	 	 ๘.๑๐	 อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นครูของเขา	 การจะเชื่อในสิ่งใดนั้นต้องพิจารณาให้เห็นด้วย

ปัญญาธรรมแล้ว	จึงถือปฏิบัติตามนั้น	
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 ๙. คุณธรรม ๔	 ประการ	 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 ทรง 

มีพระราชด�ารัสแก่	 พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องในงานเฉลิมฉลอง	 สมโภช 

กรุงรัตนโกสินทร์	๒๐๐	ปี	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๕	ความว่า	

	 	 ๙.๑	การรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์	 

และเป็นธรรม	

	 	 ๙.๒	การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น	

	 	 ๙.๓	ความอดทน	 อดกลั้น	 และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติปฏิบัติล่วงความสัตย์สุจริต	 ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุประการใด	

	 	 ๙.๔	การรู้จักละวางความชั่ว	 ความทุจริต	 และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน	 เพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง



ภำคผนวก
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ภำคผนวก ๑ คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 ๑.๑ คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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 ๑.๒ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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ภำคผนวก ๒  กำรบริหำรโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
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ภำคผนวก ๓ โครงสร้ำงหน่วยงำน และโครงสร้ำงกำรบริหำร

 ๓.๑ โครงสร้ำงหน่วยงำน
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 ๓.๒ โครงสร้ำงกำรบริหำร
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ภำคผนวก ๔ หน่วยงำนเครือข่ำยผู้สนับสนุน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 มีศึกษานิเทศน์และสถานศึกษา/
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ภำคผนวก ๕ ฐำนข้อมูลพระสอนศีลธรรม ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค
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ภำคผนวก ๖ ทีอ่ยู่ / ตดิต่อศูนย์อ�ำนวยกำรโครงกำรพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน ส่วนภมูภิำค ๒๖ ศนูย์
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ปฏิทินกิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๐

ส�ำนักงำนพระสอนศีลธรรม 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

SSS

กิจกรรมคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�ำจังหวัด

กิจกรรมโครงงำนคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

กิจกรรมกำรประกวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

กิจกรรมประกวดกล่ำวค�ำอำรำธนำและถวำยทำนในพุทธศำสนพิธี

SSS

ท่ำนสำมำรถติดต่อเรำได้ท่ีนี่ :-

	 ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร	ชั้น	๒

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ๗๙	หมู่	๑	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐

	 โทร.	๐	๓๕๒๔	๘๐๘๔		โทรสาร	๐	๓๕๒๔	๘๐๘๔	

เว็บไซต์

	 www.krupra.net	หรือ	facebook	ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	

	 เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของส�านักงานพระสอนศีลธรรมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

อีเมล์  

	 krupra@gmail.com		 ใช้ติดต่อและส่งเอกสารงานทั่วไป

	 2560mtm@gmail.com		 ใช้ส�าหรับส่งแบบรายงานผลการสอนประจ�าปี	(เอกสารหมายเลข	๔)

	 	 	 	 	 ของพระสอนศีลธรรม
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