
 

 

สรุป 

การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน และการจดัสอบประโยคบาลสีนามหลวง 

ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

ส านักเรยีนคณะสงฆไ์ทยในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีของส านกัเรียนคณะสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมริกา ในปีการศึกษาที่

ผ่านมา  นบัว่าเป็นปีการศึกษาแรกของการเรียนการสอนภาษาบาลี โดยความเหน็ชอบของกรรมการมหาเถร

สมาคม และส านกังานแม่กองบาลสีนามหลวง  คณะกรรมการอ านวยการสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมริกา 

และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมริกา  ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนตาม

นโยบายและแผนการด าเนินงานตามข ัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี   

(๑) น าเรื่องเสนอต่อทีป่ระชมุสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิา เพือ่อภปิรายและขอมตใินทีป่ระชมุ 

(๒) น าเรื่องเสนอต่อแม่กองบาลสีนามหลวงและกรรมการมหาเถรสมาคม เพือ่ใหพ้จิารณาเปิดสอบ 

(๓) สมชัชาสงฆไ์ทยไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดสอบบาลสีนามหลวงตามมตขิองมหาเถรสมาคม ที่ ๓๓๓/๒๕๕๗ 

ในการประชมุคร ัง้ที ่๑๕/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

(๔) คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิาประชมุวางแผนการเรยีนการสอน 

(๕) ประชาสมัพนัธเ์ปิดรบัสมคัรและรวบรวมขอ้มลูผูข้อสอบบาลสีนามหลวงประจ าปี ๒๕๕๘ 

(๖) จดัส่งรายชื่อผูข้อสมคัรขอเขา้สอบบาล ี(ศ.๒) ใหส้  านกังานแม่กองบาลสีนามหลวงพจิารณา 

(๗) จดัท ารายชื่อทีแ่ม่กองบาลอีนุญาตใหส้อบ (ศ.๓) และแจง้รายชื่อไปยงัวดัของนกัเรยีนทีข่อสอบ 

(๘) ประชมุคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมฝ่ายการศึกษาวางแผนการด าเนินการเรียนการสอน

บาล ีการอบรมบาลก่ีอนสอบ และการจดัเตรยีมสอบบาลสีนามหลวง จ านวน ๔ คร ัง้ ดงัน้ี 

ประชมุคร ัง้ที่ ๑ ในวนัที ่๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘   เรื่อง ปฐมนิเทศ และประชมุจดัการเรียนการสอนบาล ี

ประชมุคร ัง้ที่ ๒ ในวนัที่ ๙  มนีาคม ๒๕๕๘       เรื่อง เตรยีมอบรมบาลก่ีอนสอบ และสอบบาลสีนามหลวง   

ประชมุคร ัง้ที่ ๓ ในวนัที ่๗  เมษายน ๒๕๕๘      เรื่อง เตรยีมอบรมบาลก่ีอนสอบ และสอบบาลสีนามหลวง   

ประชมุคร ัง้ที่ ๔ ในวนัที่ ๑๒ มถินุายน ๒๕๕๘      เรื่อง เตรยีมอบรมบาล ีและจดัสอบบาลคีร ัง้ที ่๒ (สอบซ่อม) 



(๙) จดัโครงการอบรมบาลก่ีอนสอบ  เพือ่เป็นการเสรมิความรูใ้หน้กัเรยีนก่อนสอบจรงิ เป็นเวลา ๑๔ วนั 

ต ัง้แต่วนัที่ ๒๗ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วดัสมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย ์เมือง   

เบเกอรส์ฟิลด ์โดยมวีทิยากรผูอ้บรม ๑๔ รูป และนกัเรียนเขา้อบรมท ัง้หมด ๔๔ รูป รวม ๕๔ รูป   

(๑๐)  ด าเนินการจดัสอบบาลสีนามหลวง คร ัง้ที ่๑ วนัที ่๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ วดัไทยลอสแอง

เจลสิ เมอืงนอรธ์ ฮอลลวูีด โดยมนีกัเรยีนผูข้อเขา้สอบบาลสีนามหลวง คร ัง้ที ่๑ ดงัน้ี  

๑) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ๑-๒   มจี านวน ๓๐ รูป มาสอบจรงิ ๒๐ รูป ขาดสอบ ๑๐ รูป  

๒) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ป.ธ.๓ มจี านวน ๑๕ รูป มาสอบจรงิ ๗ รูป   ขาดสอบ ๘ รูป  

๓) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ป.ธ.๔ มจี านวน ๑๗ รูป มาสอบจรงิ ๑๐ รูป  ขาดสอบ ๗ รูป 

๔) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ป.ธ.๕ มจี านวน ๒๒ รูป มาสอบจรงิ ๘ รูป   ขาดสอบ ๑๔ รูป  

รวมนักเรียนที่ขอเขา้สอบท ัง้หมด ๘๔ รูป มาสอบจริง ๔๕ รูป ขาดสอบ ๓๙ รูป และมี

คณะกรรมการก ากบัหอ้งสอบและควบคุมการสอบ จ านวน ๑๖ รูป 

(๑๑)  จดัโครงการอบรมบาลก่ีอนสอบ คร ัง้ที่ ๒ เพื่อเป็นการเสริมความรูใ้หน้กัเรียนก่อนสอบจริง เป็น

เวลา ๕ วนั ต ัง้แต่วนัที่ ๑๕ – ๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๘ ณ วดัพระธรรมกาย เมอืงอาซูซา โดยมคีณะ

วทิยากรผูอ้บรม ๓ รูป และนกัเรยีนเขา้อบรมท ัง้หมด ๑๓ รูป รวมเป็น ๑๖ รูป  

(๑๒) ด าเนินการสอบบาลสีนามหลวง คร ัง้ที่ ๒ (สอบซ่อม) วนัที่ ๒๐-๒๑ มถิุนายน ๒๕๕๘ ณ วดัไทย

ลอสแองเจลสิ เมอืงนอรธ์ ฮอลลวูีด  โดยมนีกัเรยีนผูเ้ขา้สอบบาลสีนามหลวง คร ัง้ที ่๒ ดงัน้ี  

๑) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ๑-๒  มจี านวน ๑๒ รูป มาสอบจรงิ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๑ รูป  

๒) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ป.ธ.๓ มจี านวน ๔ รูป มาสอบจรงิ ๔ รูป ขาดสอบ ๐ รูป  

๓) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ป.ธ.๔ มจี านวน ๑ รูป มาสอบจรงิ ๑ รูป ขาดสอบ ๐ รูป 

๔) นกัเรยีนช ัน้ประโยค ป.ธ.๕ มจี านวน ๒ รูป มาสอบจรงิ ๒ รูป ขาดสอบ ๐ รูป  

รวมนกัเรยีนทีม่สีทิธ์ิเขา้สอบคร ัง้ที ่๒ ท ัง้หมด ๑๙ รูป มาสอบจรงิ ๑๘ รูป ขาดสอบ ๑ รูป  

และมคีณะกรรมการก ากบัหอ้งสอบและควบคุมการสอบ จ านวน ๘ รูป 

(๑๓)  ผลการสอบประจ าปีการศึกษาที่ผ่าน มนีกัเรยีนสอบได ้จ านวน ๘ รูป โดยสอบคร ัง้แรก มผูีส้อบ  

 ผ่าน ๑ รูป ไดแ้ก่ พระมหาสานิตย ์นิธิปญฺุโญ วดัสุทธาวาส  สอบได ้ประโยค ป.ธ.๕  และสอบ  

 คร ัง้ที ่๒ (สอบซ่อม) มผูีส้อบผ่านอกี ๗ รูป คือ พระมหาหลาวทอง ฐติทกฺโข วดัมงคลเทพมนีุ   

 สอบไดป้ระโยค ป.ธ.๕, พระครูรตันปญัญาวเิทศ วดัรตันปญัญา, พระครูโสตถธิรรมวเิทศ วดั 

 พระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นีย สอบไดป้ระโยค ป.ธ.๓, พระศราวุฒ ิวริยิว  โส วดัพระธรรมกาย  

 แคลฟิอรเ์นีย, พระธีรนงศ ์กลยฺาโณ วดัพทุธธมัโม, พระปรยิตั ิฐติมโน วดัพระธรรมกาย ชคิาโก 

 และพระชาญชยั ปิยวาจโก วดัพระธรรมกาย ด.ีซ.ี สอบไดช้ ัน้ประโยค ๑-๒ รวมผูส้อบได ้๘ รูป 


