
 

 

 

 
ประกาศศูนย์อ านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 

 

 ด้วยศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม มหำวิทยำลัย      
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีควำมประสงค์เปิดรับสมัครพระภิกษุ เพ่ือคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ตำมโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือท ำหน้ำที่สอนศีลธรรม จัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้
พระพุทธศำสนำ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ อันเป็น
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  ในเขตพ้ืนที่ จั งหวัดมหำสำรคำม เปิดรับสมัครพระภิกษุผู้ มีคุณสมบัติ                   
จ านวน ๑๒  รูป/อัตรา  รำยละเอียดดังนี้ 
 ๑.จ านวนอัตราที่รับสมัครพระสอนศีลธรรม 
  ๑.๑ พระสอนศีลธรรม    จ านวน  ๑๒  รูป/อัตรา 
 

๒.คุณสมบัติของผู้สมัครพระสอนศีลธรรม 
  ๒.๑ เป็นพระภิกษุ สัญชำติไทย มีวุฒิกำรศึกษำนักธรรมชั้นเอก หรือ 
  ๒.๒ เป็นพระสังฆำธิกำร หรือ 
  ๒.๓ เป็นพระภิกษุ มีวุฒิกำรศึกษำนักธรรมชั้นโท และจบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรที่
มหำวิทยำลัยรับรอง หรือ  
  ๒.๔ เป็นพระภิกษุ ที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอนไม่นอยกว่ำ ๑ ปีกำรศึกษำ 
  ๒.๕ เป็นนิสิตปัจจุบันของวิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม  

๒.๖ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โรคประสำท หรือโรคร้ำยแรงที่มีผลต่อกำรปฏิบัติกำรสอนศีลธรรม 
  ๒.๗ จะต้องมีโรงเรียนที่ปฏิบัติกำรสอนจริง ตำมใบสมัครที่ยื่นต่อคณะกรรมกำร 
  ๒.๘ จะต้องปฏิบัติกำรสอนในโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ที่ตนสังกัดพ ำนักอยู่  
  ๒.๙ จะต้องพ ำนักอำศัยหรือสังกัดอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหำสำรคำม เท่ำนั้น 
  ๒.๑๐ กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร หรือเจ้ำคณะ
ผู้ปกครองสงฆ์ ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกเจ้ำคณะผู้ปกครองสงฆ์ทุกครั้ง 
 
 



๓.ความรับผิดชอบหลัก งานในหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม 
  ๓.๑ ร่วมกับครูประจ ำกำรในหมวดสังคมศึกษำ วำงแผนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมตำรำงสอนท่ีสถำนศึกษำก ำหนดให้ 
  ๓.๒ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงมำรยำทชำวพุทธ 
  ๓.๓ ติวนักเรียนให้พร้อมสอบธรรมศึกษำ 
  ๓.๔ ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะเพ่ือพัฒนำโรงเรียนสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตำมกระบวนกำรของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
  ๓.๕ รำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรสอนประจ ำเดือน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๓.๖ ช่วยประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงวัดหรือคณะสงฆ์ สถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรและ
ชุมชน อันจะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันและคุณค่ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓.๗ พระสอนศีลธรรม จะต้องเข้ำร่วมปฐมนิเทศ /กิจกรรม /โครงกำร ตำมท่ีก ำหนด 
๔.เอกสารที่ใชป้ระกอบการสมัคร  

  ๔.๑ ส ำเนำหนังสือสุทธิ (ทุกหน้ำที่บันทึก)    จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพระภิกษุ  จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน     จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๔ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำทำงธรรม (น.ธ.เอก)  จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๕ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำทำงโลก (ม.๖/ ป.ตรี-เอก)  จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๖ ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรทหำรไทยธนชำติ (TTB) จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๗ หนังสือรับรองจำกโรงเรียน/อนุญำตให้สอน  จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๔.๘ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ/สกุล / สมณศักดิ์ (ถ้ำมี)  จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๙ ส ำเนำตรำตั้งที่ด ำรงต ำแหน่งพระสังฆำธิกำร  จ ำนวน ๒ ชุด 
  ๔.๑๐ รูปถ่ำย ๑.๕ นิ้ว     จ ำนวน ๒ รูป 

๔.๑๑ เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี)     จ ำนวน ๒ ชุด  
  เอกสำรประกอบกำรสมัคร ที่เป็นส ำเนำจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
 ๕.สถานที่ในการสมัครด้วยตนเอง 
  ส ำนักงำนศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำคำรห้องสมุดตักสิลำ    
วิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลคันธำรรำษฎร์ อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม ๔๔๑๕๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการฯ พระมหาพงษ์เดช  สุขวฑฺฒโน โทร.๐๙๙-๐๐๑๙๘๔๐ 
หรือ ๐๖๑-๘๗๘๗๑๙๑ , ๐๔๓-๗๘๙๐๙๗  ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ยกเว้น
วันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ) 
 
 
 
 



๖.ก าหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และเข้าอบรมหลักสูตรแรกเข้า 
รายการ วัน / เดือน / ปี เวลา 

๑.ระยะเวลำรับสมัคร ๓๑ มกรำคม-๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. 
๒.ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำม
คุณสมบัติ มีสิทธิ์สอบ 

๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  

๓.กำรสอบ และรำยงำนตัว ๒  มีนำคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. 
๔.ปฐมนิเทศและท ำแบบตอบรับเข้ำร่วม
โครงกำร 

๒ มีนำคม  ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. 

๕.อบรมหลักสูตรแรกเข้ำ  ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. 
๖.ขึ้นทะเบียนพระสอนศีลธรรม ไม่เกิน ๑๐ วัน หลังผ่ำนกำรอบรม  

๗.การบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม และค่าตอบแทน 
  ๗.๑ พระภิกษุที่ได้รับกำรบรรจุ จะต้องผ่ำนกำรสอบคัดเลือก และสอบสัมภำษณ์ ตำมที่ก ำหนด 
และจะต้องผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่วิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม ได้ก ำหนด 
  ๗.๒ พระภิกษุที่ได้รับกำรบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม จะต้องท ำแบบตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรฯ  
  ๗.๓ พระภิกษุที่ได้รับกำรบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ต้องไม่ได้รับกำรบรรจุซ้ ำซ้อนกับโครงกำร
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย (มมร.) 
  ๗.๔ พระภิกษุที่ใช้วุฒิกำรศึกษำนักธรรมชั้นตรี หรือ นักธรรมชั้นโท ในกำรสมัครเป็นพระสอน
ศีลธรรม จะต้องพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง จนกระท่ังสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  
  ๗.๕ พระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย จะได้รับค่ำตอบแทน เป็นจ ำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บำท (สองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ต่อเดือน และไม่เกิน ๑๐  
เดือน ต่อปีกำรศึกษำ 
  ๗.๖ กำรรับค่ำตอบแทน พระสอนศีลธรรมจะต้องน ำส่งแบบรำยงำนกำรปฏิบัติกำรสอน 
ประจ ำเดือน ตำมรูปแบบและตำมกรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด พร้อมทั้งลงนำมรับรองด้วยตนเอง     
และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ลงนำม โดยประทับตรำประจ ำโรงเรียน และแนบส ำเนำบัญชี
ธนำคำรทหำรไทยธนชำติ และรับรองส ำเนำ ทุกครั้ง  
 ๘.โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมปฏิบัติการสอนต้องอยู่ในสังกัด 
  ๘.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพป.หรือ สพม.) 
  ๘.๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
  ๘.๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 
  ๘.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล,อบจ.) 

๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 พระมหำพงษ์เดช  สุขวฑฺฒโน    นักวิชำกำรศึกษำ โทร. ๐๙๙-๐๐๑-๙๘๔๐ 
       โทร. ๐๖๑-๘๗๘๗๑๙๑ 
       เบอร์ส ำนักงำน ๐๔๓-๗๘๙๐๙๗ 

 
 



 

 ประกำศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม 


