
๑ 
 

บทน ำ 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและโครงสร้ำงองค์กร 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดท า
การเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เด็กและเยาวชน โดยกลุ่ม
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงพัฒนามาโดยล าดับ ทั้งทางด้านการบริหาร
จัดการ ต าราเรียน อาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ ต่อมาคณะสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดได้เปิดโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ และขอเป็นสาขาของทางมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน มีจ านวนมากกว่า ๑๐๐ แห่ง บางแห่งก็ยัง
สามารถบริหารจัดการได้โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนราชการ ประชาชนผู้มีศรัทธา แต่บางครั้งก็ต้องมี 
อันล้มเลิกกิจการลงไปเพราะไม่สามารถสู้กระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบันได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ขาดความสนใจใฝ่รู้ในวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยจึงอยู่ในสภาพที่ขาด
คุณธรรม จริยธรรม สร้างปัญหาให้แก่สังคมมากยิ่งข้ึน  
 การบริหารจัดการภายในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร 
มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการเรียนการสอน  
จะปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนและเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง   
๑ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นส่วนงานในก ากับของส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ของมหาวิทยาลัย ฯ  
งานธรรมนิเทศ งานจัดการเรียนการสอน อภิธรรม งานจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาและบริการฝึกอบรมคุณธรรม
แก่เด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนงานในสังกัด  ๔ ส่วนงาน ประกอบด้วย 

๑. ส่วนงานบริหาร 
๑.๑ กลุ่มงานบริหาร 
๑.๒ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

๒. ส่วนงานธรรมนิเทศ 
๒.๑ กลุ่มงานธรรมวิจัย 
๒.๒ กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน 
๒.๓ กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม 

๓. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
๓.๑ กลุ่มงานบริหาร 
๓.๒ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

๔.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
๔.๑ กลุ่มงานบริหาร 
๔.๒ กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม 
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 ภำพที่ ๑  โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าส านัก ฯ 

  ผู้อ ำนวยกำรอภิธรรมโชติกะวิทยำลัย 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประชาสมัพันธ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ ่

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการสังคม 

 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 

 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม ฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 
พระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 

  ผู้อ ำนวยกำรส่วนผู้บริหำร   ผู้อ ำนวยกำรส่วนธรรมนิเทศ 

 รองผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ   รองผู้อ านวยการส่วนบริหาร  

นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป 

นักจัดการงานท่ัวไป 

นักทรัพยากรบุคคล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

นักวิชาการการศึกษา 

นักวิชาการโสตทัศนา
ศึกษา นักประชาสัมพันธ์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

อธิกำรบดี 

 รองผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะวทิยาลัย 
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๒. ขอบข่ำยภำระงำนของหน่วยงำน 
 ๑.  ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
 เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐ (อาจ อาสภมหาเถร) สังฆมนตรีว่าการองการปกครอง (สมัย พ.ร.บ. การ
ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ องทุติยสภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ได้เดินทางไปดูกิจการ
พระพุทธศาสนาที่ประเทศพม่าและประเทศศรีลังกา เห็นพระสงฆ์ในประเทศนั้น ๆ จัดระบบการสอนศีลธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนได้ผลดีมาก และจัดการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ เมื่อเดินทางกลับมา จึงได้ปรารภถึงการสอนศีลธรรมของ
พระสงฆ์ในประเทศพม่าและประเทศศรีลังกาแก่เจ้าหน้าที่บริหารและพระนิสิตมหาวิทยาลัยและด าริว่า “โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ สมควรที่จะได้จัดให้มีขึ้นในประเทศไทยบ้าง เพราะว่าเด็กและเยาวชน มีความสนใจใน
พระพุทธศาสนาอยู่  แล้วซึ่งจะให้เป็นก าลังของพระพุทธศาสนาต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมในด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ งอีกทั้ งเป็นการให้ โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและรู้จักหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้องตามสมควรแก่วัยของตน 
 

๒. กำรจัดตั้งโรงเรียน 
  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เปิดท าการเรียนการ
สอนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่อแผนกธรรมวิจัย โดยมีจุดหมายเพ่ือให้การศึกษาอบรมศีลธรรมแก่กุลบุตรกุลธิดา ให้ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ประกาศตั้งแผนกหนึ่งต่างหาก ต่อมามีประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนดฐานะ
ให้เป็นโรงเรียนมีระบบการบริหารเป็นของตนเอง ปัจจุบันสังกัดส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ทุกปี
การศึกษามีจ านวนนักเรียน นักศึกษา เพ่ิมขึ้นตามล าดับ ปัจจุบันมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ๑๗๘ สาขา 
 

๓. ที่ตั้งของโรงเรียน 
๑.   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ถนน มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒-๑๘๖๙, โทรสาร ๐-๒๒๒-๑๘ 

๒.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐ 

๓.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐  
โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๓-๐๙๔๑ 

๔.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต าบลบางเมืองใหม่  อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐   
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๔-๒๒๒๗ 
 
 
 



๔ 
 

ปัจจุบัน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้เปิดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ 
  ๑.  ภำคเช้ำ 
   ๑. วิชาธรรมะ 
   ๒. วิชาพุทธประวัติ / มารยาทไทย 
   ๓. วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
   ๔. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ /กรรรมฐาน 
  ๒. ภำคบ่ำย 
   ๑. วิชาดนตรีไทย 
   ๒.  วิชานาฏศิลป์  
   ๓. วิชานาฏศิลป์/ โขน  
   ๔. ศิลปะหัตถกรรม/ศิลปะวาดภาพ 
   ๕. วิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ฯลฯ  ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๕๔  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ขยายไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา  ได้ปรับปรุงวิชาสอนดังนี้ 
  ๑. ภำคเช้ำ (วิชำบังคับ) 
   ๑. วิชาธรรมะ 
   ๒. วิชาพุทธประวัติ /มารยาท 
   ๓. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
   ๔. ธรรมภาคปฏิบัติ /กรรมฐาน 
  ๒. ภำคบ่ำย วิชำเลือกพิเศษ 
   ๑. ดนตรีไทย 
   ๒.  วิชานาฏศิลป์  
   ๓. ศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบอง 

๔. ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
   ๕. ศิลปะหัตถกรรม 
    ๖. ศิลปะวาดภาพ 
   ๗. วิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม 
 

๔. ปรัชญำ 
 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต      

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
๑. ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 

ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย จิตใจอาสา พัฒนาสังคม 
๒. ปณิธำน 

ศึกษาวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๓. พันธกิจ 

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 



๕ 
 

๔. วิสัยทัศน์ 
มุ่งม่ันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา 

๕. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ศาสนธรรมและรู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน 
๒. เพ่ือเสริมความรู้ และปลูกฝัง ศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย 

แก่เด็กและเยาวชน 
๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา 
๔. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
๕. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ 
๖. เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๖. อุดมกำรณ์ของโรงเรียน 
มารยาทดี    มีระเบียบวินัย 
ใฝ่ใจศึกษาธรรม   น าไปปฏิบัติโดยชอบ 
ประกอบด้วยความขยัน  หมั่นพิจารณา 
ขวนขวายสร้างความเจริญ  เพลินในการปฏิบัติ 
ขจัดความชั่วทุกชนิด  คิดข่มใจเป็น 
เห็นจริงจึงเชื่อ   เอ้ือเฟ้ืออารี 
มีใจอดทน    พ่ึงตนตลอดไป 

๗. สีประจ ำโรงเรียน 
สีชมพู หมายความว่าเป็นสีแห่งสัญลักษณ์ประจ าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์คณะสงฆ์ไทย 

๘. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นรูปพระมงกุฎมาลาวางอยู่บนหมอนสีชมพูอันเป็นสีสัญลักษณ์ประจ ารัชกาลที่ ๕  

มีกงล้อธรรมจักรอันหมายถึงการน าธรรมเข้าสู่จิตใจประชาชนและมีรัศมีล้อมรอบพระมงกุฎมาลา
ธรรมจักร หมายถึง พระเดชานุภาพในรัชกาลที่ ๕ ที่แผ่ไปทั่วขอบขัณฑสีมาและอานุภาพของพระ
ธรรมอันเป็นเครื่องน าทางสู่ความสว่างไสวในชีวิต 

๙. แผนยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินกำร 
๑. แผนการพัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. แผนการจัดการเรียนการสอน 
๓. แผนการพัฒนาหลักสูตร 
๔. แผนการผลิต/พัฒนาหลักสูตร 
๕. แผนการนิเทศอาจารย์สอนโรงเรียนพุทธศาสนา 

 



๖ 
 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและกิจกรรม
บริการวิชาการอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ 

๑. กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านการเงิน พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา  
งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของส่วนงาน รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม ปฏิบัติงานวางแผน พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมบริการวิชาการแก่เยาวชน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ส่วนงานบริหาร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงาน
วิชาการ จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและกิจกรรมบริการวิชาการอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายมีอัตราบุคลากรตามโครงสร้าง จ านวน ๙ อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   
จ านวน ๖ อัตรา ( ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ว่าง ๑ อัตรา) ต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญการสอนปฐมวัย ๑ อัตรา  
ต าแหน่ งอัตราจ้าง ๒ อัตรา และนิสิตปฏิบัติงาน ๑๐ อัตรา  โดยมีภาระหน้าที่ รับผิดชอบแต่ละต าแหน่ ง 
ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภำพที่ ๓  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 
 

คณะกรรมกำรศูนย์กลำง 
ผู้ปกครองนักเรียนทั้ง ๔ แห่ง 

 คณะกรรมกำร 

นักเรียนทั้ง ๔ แห่ง 
 
 

พระเจษฎำ  จิตฺตกำโร 
 นักจัดกำรงำนทั่วไป 

 

(ว่าง) 
นิสิตปฏิบตัิงาน (๕) 

 

(ว่าง) 
นิสิตปฏิบตัิงาน (๕) 

 

พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. 
อธิกำรบดี 

 
พระครูโสภณพุทธิศำสตร์,ผศ.ดร. 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ 
 

พระสุธีวีรบัณฑิต 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมพระพทุธศำสนำและบริกำรสังคม 
 

พระมหำศุภชัย  ปิยธมฺมชโย 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
 

พระมหำสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร. 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร 

 

พระสมุห์โกมิน    จนฺทำโภ 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำรและกจิกรรม  
 

ว่าง  (อัตราประจ า) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

พระอภินันท์  อภินนฺโท 
 นักจัดกำรงำนทั่วไป/เลขำนุกำร 

 

(ว่าง) 
อัตราจ้าง 

 

(หมดวาระ) 
ผู้ เช่ียวชาญการอบรมปฐมวยั 

(ว่าง) 
อัตราจ้าง 

 



๘ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำร โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่  ๔  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
 

(ว่าง) 
อัตราประจ า 

นักจัดการงานท่ัวไป 

(ว่าง) 
อัตราจ้าง 

  

(ว่าง) 
อัตราจ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญการสอนปฐมวัย 

  

(ว่าง) 
นิสิตปฏิบตัิงาน (๕ รูป/คน) 

  

(ว่าง) 
นิสิตปฏิบตัิงาน (๕ รูป/คน) 

  

พระมหาศภุชัย  ปิยธมฺมชโย 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

พระมหาสมเกยีรติ ยุตฺตโิก,ดร. 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ฝ่ายบริหาร 

พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
ฝ่ายวชิาการและกิจกรรม 

พระอภินันท์  อภินนฺโท  
นักจัดการงานท่ัวไป/เลขานุการ 

พระเจษฎา จิตฺตกาโม 

นักจัดการงานท่ัวไป 



๙ 
 

รำยชื่อผู้บริหำร และบุคลำกรในส่วนงำน 
  

ที่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อ านวยการ 
๒ พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก รองผู้อ านวยการ ผ่ายบริหาร 
๓ พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
๔ พระอภินันท์ อภินนฺโท นักจัดการงานทั่วไป 
๕ พระเจษฎา จิตฺตกาโร นักจัดการงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐ 
 

 
- งานทะเบียนและสถติ ิ        
- งานอบรมค่ายคุณธรรม 
- งานครุสัมพันธ ์                
- งานศิลปหตัถกรรม 
- งานธรรมศึกษา                
- งานผลติสื่อโสตทัศนวัสดุอปุกรณ์ 
- งานนาฏศิลป ์                  
- งานกิจการสาขา   
- งานดนตรไีทย                  
- งานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
- งานกิจกรรมการแข่งขัน       
- งานวิจยันวัตกรรมในการเรียนการสอน 
- งานภาษาต่างประเทศ         
- งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 

- งานแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิชาการและ
ศิลปวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ 

- งานสารบญั /บันทึกขอ้มูล 
-  งานอาคารสถานที ่
- งานปกครอง 
-  ยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธ ์
-   งานธรุการ 
- งานวัสดคุรุภัณฑ์ 
-   งานคณะกรรมการศนูย์กลางผู้ปกครอง 
- งานสวัสดกิาร 
- งานศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
- งานชมุชนสมัพันธ ์
- งานนิสิตปฏิบัตศิาสนกิจ 
- งานมูลนิธ ิรร.พอ.มจร 
- งานวิเทศสมัพันธ ์
- งานสื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ ๕  แสดงภาระงานส่วนงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์  

กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนวิชำกำรและกิจกรรม 


