สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตัง้ สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมในคราวประชุมครัง้ ที่
๙/๒๕๔๗ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปลูกฝัง
ให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง โดยมีพระพรหมวชิรญาณ
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็ นผูอ้ าํ นวยการสถาบัน ฯ และอธิบดีกรมการศาสนา เป็ นกรรมการ
และเลขาธิการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศตัง้ สถาบันส่งเสริมและการเผยแพร่การพระศาสนาแห่ง
ประเทศไทย ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. พระพรหมวชิรญาณ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน ฯ
๒. พระธรรมกิตติวงศ์
รองผูอ้ าํ นวยการสถาบัน ฯ
๓. พระธรรมกิตติเมธี
รองผูอ้ าํ นวยการสถาบัน ฯ
๔. พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์
กรรมการ
๕. พระธรรมปริยตั ิเวที วัดพระปฐมเจดีย ์
กรรมการ
๖. พระราชวรมุนี วัดดุสดิ าราม
กรรมการ
๗. พระราชปัญญาเมธี
กรรมการ
๘. ทีป่ รึกษาเจ้าคณะภาคทุกรูป
กรรมการ
๙. เจ้าคณะภาคทุกรูป
กรรมการ
๑๐. เจ้าคณะจังหวัดทุกรูป
กรรมการ
๑๑. พระครูวสิ ุทธินพคุณ วัดทองนพคุณ
กรรมการ
๑๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแ้ ทน
กรรมการ
๑๓. ปลัดกระทรวงกรุงเทพมหานคร หรือผูแ้ ทน
กรรมการ
๑๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กรรมการหรือผูแ้ ทน
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการหรือผูแ้ ทน
๑๖. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรรมการหรือผูแ้ ทน
๑๗. อธิบดีกรมการศาสนา
กรรมการและเลขาธิการสถาบันฯ
๑๘. ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขาธิการ ฯ

บทบาทของสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
บทบาทของสถาบันฯ เป็ นหน่ วยส่งเสริมและสนับสนุ นพระธรรมวิทยากร กําหนดยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของพระธรรมวิทยากรให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการดําเนิ นงานพระธรรมวิทยากร
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
เหตุผลความจําเป็ น/ความเป็ นมา
การดําเนินกิจกรรมส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนอย่างเป็ นรูปธรรม สถาบัน
ส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการศาสนา ร่วมจัด กิจกรรมเข้าค่ า ยปฏิบตั ิ
ธรรมทีส่ อดคล้องกับการดําเนินการในวิธีชีวิตในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
โดยนําหลักธรรมในศาสนามาเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาจิตใจอย่าง มีเหตุมีผลในการดํารงชีวิต เป็ นการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
เยาวชนกลุ่มเป้ าหมายได้มีพ้นื ฐานในการดําเนินชีวิต อันจะนําไปสู่การพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
่ น โดยมุ่งเน้นทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้มกี ารนําศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็ นแนวทางในการร่วมสร้างสรรค์กลุม่ เด็กและเยาวชน เพือ่ ให้
เด็กและเยาวชนเหล่านัน้ สามารถนํามาใช้เพีอ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนและสังคมได้ พระธรรมวิทยากรได้ทาํ
หน้าที่สาํ คัญที่จะทําให้ผู ้ เข้ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู ้ เกิดทัศนคติทดี่ ีเกี่ยวกับเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม
ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ ดังนัน้ การจัดค่ ายคุณธรรมทีจ่ ะให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ได้ขอ้ คิด และน้อมนําหลักธรรมสู่การปฏิบตั ิ ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของพระธรรมวิทยากรผูน้ าํ ค่ าย
คุณธรรม รวมทัง้ จะต้องมีการบริหารจัดการค่ ายคุณธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียน นักศึกษาได้รบั การถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนผ่านกระบวนการเข้าค่ ายคุณธรรม
จากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง และจะได้รบั การอบรมบ่มนิสยั ในเรื่องของกิริยามารยาทความเคารพอ่ อนน้อม และ
คุณงามความดีต่าง ๆ จากพระภิกษุสงฆ์ ก็จะทําให้เด็ก เยาวชน ได้รบั การกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน และมี
ภูมิตา้ นทานทีเ่ ข้มแข็งขึ้น เพราะได้เห็นแบบอย่างจากพระสงฆ์ ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพศรัทธาของคนทัวไป
่ และก็จะลด
ปัญหาต่าง ๆ ลงได้ เช่น ปัญหาก่ อการทะเลาะวิวาท ปัญ หาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหานักเรียน
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย และปัญหาอาชญากรรม เป็ นต้น
ความคาดหวังในการดําเนินงานส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของพระธรรมวิทยากรนัน้ คือ เป็ นที่
ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนทัวไป
่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ให้
เป็ นคนดีมีคุณธรรม โดยจะพัฒนาการจัดค่ ายคุณธรรมให้มีระบบ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ พร้อมขยายการ

ส่งเสริมให้มกี ารจัดค่ ายคุณธรรมทัวประเทศ
่
มีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับกลุม่ เป้ าหมายต่างๆ โดยเร่ง
สร้าง “พระธรรมวิทยากร ” ให้มีคุณภาพและมีจาํ นวนเพียงพอทีจ่ ะไปทําหน้าทีเ่ ป็ นผูน้ าํ การจัดค่ ายคุณธรรม
ประสานงานกับทุกภาคส่วนของสังคม เช่น ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พุทธสมาคมจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ ให้สนับสนุ นการจัดค่ ายคุณธรรมภายในจังหวัดและโรงเรียน
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่ งประเทศ และ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ตระหนักถึงความสําคัญในการให้ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของ
พระธรรมวิทยากรอย่างยังยื
่ น สร้างสรรค์งานวิชาการ การจัดกิจกรรม มีการแลกเปลีย่ นและแสดงความคิดเห็น
และสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน ภายใต้สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

วิส ยั ทัศน์
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็ นรูปธรรม นําหลักธรรมคําสอนเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย ลํา้ สมัยในสังคมโลกบนพื้นฐานแห่งความเป็ นไทย

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ จัดพระสงฆ์ทมี่ ี่ความรูค้ วามสามารถทัง้ ในด้านปริยตั ิและปฏิบตั ิ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
อบรมนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทุกกลุ่มเป้ าหมายทัวประเทศ
่
๒. เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมทา ง
พระพุทธศาสนา สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
๓. เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงทําความเข้าใจให้
พระธรรมวิทยากร
๔. เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการเพิม่ ศักยภาพและแหล่งพัฒนางานวิชาการของพระธรรมวิทยากร
๕. เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมต่องานเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพระธรรม
วิทยากรกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกหน่ วย
๖. เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานของพระธรรม
วิทยากร
๗. เพือ่ สร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรทัวประเทศ
่
สร้างความเข้มแข็งให้พระธรรมวิทย ากร
ผูท้ าํ หน้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนาสูเ่ ด็กเยาวชนทัวประเทศ
่
๘. เพือ่ รับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาพระธรรมวิทยากร
๙. เพือ่ สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพ โดยนําหลักธรรมทาง
ศาสนามาพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เป็ นผูม้ ีความรูค้ ู่คุณธรรม

เป้ าหมาย

เป้ าหมายเชิงปริมาณ

พระธรรมวิทยากรเข้าร่วมเป็ นเครือข่าย เพือ่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยผ่านกระบวนการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพือ่ สามารถนําธรรมะไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน
โดยแท้จริง เพือ่ ความสุข ความสงบ ความสามัคคี แก่ ตนเอง สังคม ประเทศชาติ

เป้ าหมายเชิงคุณภาพ

พระธรรมวิทยากรมีแหล่งสําหรับพัฒนางาน /วิชาการ /จัดกิจกรรมและแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในการอบรม เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน อย่างเป็ นรูปธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. มีศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงทําความเข้าใจให้พระธรรมวิทยากร
๒. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพระธรรมวิทยากรในระบบเครือข่าย
๓. เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพระธรรมวิทยากรกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๔. การเผยแผ่ธรรมของภาคคณะสงฆ์สู่เด็กและเยาวชน โดยมีแหล่งบริการ/วิชาการ /ศูนย์การ
เรียนรู/้ ศูนย์สอื่ การเรียนการสอน
๕.พระธรรมวิทยากรมี ความเข้มแข็ งเป็ นทีพ่ งึ่ ของเด็กเยาวชน ประชาชนสามารถ
บูรณาการงาน/กิจกรรมทางศาสนาผ่านการจัดค่ ายคุณธรรม/อบรมคุณธรรม

โครงสร้าง
สํานักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
พระพรหมวชิรญาณ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันฯ
พระปริยตั ิธีรคุณ
หัวหน้าสํานักงาน

๑.พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา

กรรมการ

๒. พระสิริธีรคุณ วัดยานนาวา

กรรมการ

๓.พระปัญญานันทมุนี วัดปัญญานันทาราม กรรมการ

๔. พระครูศรีสุตโกศล วัดยานนาวา

กรรมการ

๕. พระมหาเกรียงไกร กิตฺติเมธี ป.ธ.๙

กรรมการ

๖. พระมหาจําลอง กตธมฺโม ป.ธ.๙

กรรมการ

๗. พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙

กรรมการ

๘. พระมหาวีรพล วีรญาโณ เลขานุการฝ่ ายบรรพชิต

๙. นายณฐ ทะสังขา เลขานุการฝ่ ายฆราวาส

สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คณะทํางานสถาบัน ฯ
คณะทํางานศูนย์พระสงฆ์ ฯ
คณะทํางานเครือข่ายภาคต่าง ๆ

กรมการศาสนา
วัดยานนาวา
วัดทองนพคุณ
สถาบัน ฯ

การดําเนิ นงาน
การดําเนินงานของคณะทํางานพระธรรมวิทยากร ภายใต้สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การ
พระศาสนาแห่งประเทศไทย ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหาร ฯ และคณะทํางานด้านต่างๆ คือ
ด้านบริการฝึ กอบรม ด้านวิชาการ ด้านประสานงานกิจกรรมพระธรรมวิทยากร ด้านประชาสั มพันธ์ ด้านพัฒนา
บุคลากร และคณะทํางานด้านเครือข่ายภาคต่าง ๆ ประกอบกันเป็ นคณะทํางาน ซึง่ คณะกรรมการบริหารนี้
มีหน้าทีใ่ ห้คําปรึกษา แนะนํา และควบคุมดูแลการดําเนินงานด้านต่างๆ คือ ด้านนโยบายและแผนงาน
การบริหารงาน บุคลากร งบประมาณ

แนวทางการปฏิบตั ิ

๑. ประชุม ปรึกษาหารือ พัฒนาการอบรม พัฒนาสือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
๒. เป็ นศูนย์ทใี่ ช้สาํ หรับประสานงานพระธรรมวิทยากร
๓. ร่วมกันจัดทําวารสารพระธรรมวิทยากร /ประสานในรูปแบบของเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต /
ประชาสัมพันธ์ผลงาน/งานกิจกรรม/งานวิชาการ/เผยแพร่ประวัติพระธรรม วิทยากร ทีม่ ีความรู ้ ยกย่อง ประสาน
ติดต่อ การโต้ตอบเชิงพัฒนาระหว่างพระธรรมวิทยากรทัวประเทศ
่
การสร้างเครือข่าย การนําหลักธรรมสู่เด็ก
เยาวชนทีท่ นั สมัย สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ฯลฯ

การประชุม
เพือ่ ให้การดําเนินงานของคณะทํางานพระธรรมวิทยากร ภายใต้สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระ
ศาสนาแห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพมีการทํางานทีเ่ ป็ นระบบจึงกําหนดให้มีก ารจัดประชุมคณะทํางาน ฯดังนี้
๑. ประจําคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ
ปี ละ ๒ ครั้ง
๒. ประชุมคณะทํางานพระธรรมวิทยากร ๓ เดือน ต่อครั้ง
ปี ละ ๔ ครั้ง
๓. ประชุมพระวิทยากรทีมงาน ๆ เดือนละ ๑ ครั้ง
ปี ละ ๑๒ ครั้ง

การปฏิบตั ิงานของพระธรรมวิทยากร
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ได้รบั การร้องขอให้จัดอบรมฯ จากหน่ วยงานต่างๆ
พระธรรมวิทยากรได้รบั การติดต่อจากสถานศึกษา หรือแนะนําให้สถานศึกษา หน่ วยงาน รูจ้ กั ใน
ฐานะพ ระธรรมวิทยากรจัดค่ ายคุณธรรม /อบรมเยาวชน เข้าไปจัดค่ าย /อบรม จัดหลักสูตรให้กลุม่ เป้ าหมาย
กระบวนการเข้าค่ าย/อบรม
พระธรรมวิทยากรทีป่ ฏิบตั งิ านประสงค์จะขอรับการสนับสนุ น เช่น ค่ าตอบแทน ค่ าพาหนะ อุปกรณ์
ทีจ่ าํ เป็ นในการจัดค่ าย/อบรม หรือต้องการพระพระธรรมวิทยากร หรือขาดพระวิทยากร ประสานกับคณะทํางานชุดนี้
เพือ่ จะได้จดั พระธรรมวิทยากร และอื่นๆ

การรายงานผล
จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สถาบันฯ ทราบ มีพระธรรมวิทยากรทีเ่ ป็ นเครือข่าย ของสถาบัน
ส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย รับทราบ ใคร ทําอะไร ทีไ่ หน เพือ่ นําข้อมูลว างแผนการ
สนับสนุ นงบประมาณและอืน่ ๆ

การติดต่อประสานงาน
สํานักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
วัดยานนาวา (พระอารามหลวง) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕ (พระมหาวีรพล หัวหน้าพระวิทยากร)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๖๗๕ ๗๑๓๔ (คุณบุปผาชาติ)
Email: dhamma_aromdee@hotmail.com, dhammaaromdee@gmail.com
www. dhammaaromdee.com

