ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พ.ศ. 2535
**************
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.
2535”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” หมายถึง โรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆหรือ
ที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
“ผูรบั ใบอนุญาต” หมายถึง วัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
“วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา
“ผูจัดการ” หมายถึง เจาอาวาสวัดที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกา หรือ
พระภิกษุที่เจาอาวาสมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
“ครูใหญ” หมายถึง พระภิกษุทําหนาที่หัวหนาสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนไมถึง 200 รูป
“อาจารยใหญ” หมายถึง พระภิกษุทําหนาที่หัวหนาสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 200 รูป แตไมถึง 500
รูป
“ผูอํานวยการ” หมายถึง พระภิกษุทําหนาที่หัวหนาสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 500 รูป ขึ้นไป
“ครู,อาจารย” หมายถึง ผูทําหนาที่สอนประจําอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
“นักเรียน” หมายถึง พระภิกษุหรือสามเณรที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
“เจาหนาที่” หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติทําหนาที่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
“กลุมโรงเรียน” หมายถึง กลุมโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ขอ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะจัดตั้งไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
และดวยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆโดยใหปฏิบัติดังนี้

1.1 วัดที่อยูในสวนกลางและมีการศึกษาพระปริยัติธรรม เสนอรายงานขอจัดตั้งตามแบบที่
กรมการศาสนากําหนดไปยังกรมการศาสนา สําหรับวัดที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคตองไดรับ
ความเห็นชอบจากเจาคณะจังหวัดดวย และเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเสนอกรมการ
ศาสนา
1.2 ใหกรมการศาสนาพิจารณาเสนอความเห็นชอบจากประธานสภาการศึกษาของสงฆ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบแลวเสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาตตอไป
1.3 เมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหกรมการศาสนาเปนผูออกใบอนุญาต
การเปดสอนระดับการศึกษาเพิ่มเติม ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กอนที่จะขออนุญาตจัดตั้งได
6.1 มีจํานวนหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
6.2 มีพระภิกษุหรือสามเณรที่พรอมจะเขาเรียน ไมต่ํากวา 20 รูป
6.3 ครูที่สอนวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองมีจํานวนเปนอัตรา 3.2 ของจํานวนหองเรียน
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตองมีจํานวนเปนอัตรา 2.1 ของจํานวนหองเรียน
ขอ 7 คุณสมบัติของผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ครุ นักเรียนและเจาหนาที่ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีดังนี้
1.1 ผูจัดการมีพรรษาพน 5 อายุไมเกิน 65 ป
1.2 ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ เปนเปรียญ หรือพุทธศาสตรบัณฑิตหรือศาสนศาสตรบัณฑิต มี
พรรษาพน 5 อายุไมเกิน 65 ป
1.3 ครู จะเปนพระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถก็ได สําหรับคฤหัสถตองเปนเพศชายอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
ครูสอนวิชาพระปริยัติธรรม หมวดภาษาบาลี สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะตองมีวุฒิเปรียญตรีขึ้นไป
และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะตองมีวุฒิเปรียญโทขึ้นไป
ครูสอนวิชาพระปริยัติธรรม หมวดพระธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะตองมีวุฒิ
เปรียญตรีขึ้นไปและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะตองมีวุฒิเปรียญโทขึ้นไป
ครูสอนวิชาสามัญศึกษา สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะตองมีวุฒิไมต่ํากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้น
ไปและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะตองมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป
1.4 นักเรียน ตองเปนภิกษุหรือสามเณร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตองจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทาและตองไดรับใบอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาอาวาสวัดที่พํานักหรือพระภิกษุที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาอาวาสวัดดังกลาว
1.5 เจาหนาที่ของโรงเรียน อนุโลมตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการพลเรือน
พุทธศักราช 2535
ขอ 8 ใหมกี ลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันที่
ประกาศใชระเบียบนี้

ขอ 9 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประกอบดวย อธิบดีกรมการ
ศาสนาเปนประธาน ผูแทนกรมสามัญศึกษา ผูแทนกรมวิชาการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จํานวนไมเกิน 4 ทาน เปนกรรมการ และผูอํานวยการกองศาสนศึกษา กรมการศาสนา เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการที่เปนผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามวรรคหนึ่งใหเปนกรรมการได
คราวละไมเกิน 2 ป และเปนกรรมการไดไมเกิน 2 วาระ ติดตอกัน
ขอ 10 คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
10.1 กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน
10.2 กําหนดนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
10.3 พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ครู และ
เจาหนาที่
10.4 ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลักและปองกันมิใหมีการเปลี่ยนแปลงพระ
ธรรมวินัยใหผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปฎก
10.5 ใหคําแนะนําสงเสริมการจัดการศึกษา
10.6 ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตลอดจนหลักฐาน เอกสารตาง
ๆ ทุกประเภท ถาปรากฏมีความบกพรองใหพิจารณาเสนอกรมการศาสนา เพื่อขอความเห็นชอบจาก
ประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ เมื่อไดรับความเห็นชอบ แลวกรมการศาสนามีอํานาจสั่งปดโรงเรียน
ได
10.7 วินิจฉัย ชี้ขาด ปญหาขัดของในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
10.8 แตงตั้งคณะอนุกรรมการใหปฏิบัติหนาที่ตามคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา มอบหมาย
ขอ 11 โรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเปดปดภาคเรียนใหเปนไปตามกําหนดวันปดภาคเรียนของการศึกษาของคณะสงฆ
ขอ 12 การรวบรวมขอมูลและสถิติทางการศึกษาประจําปของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ให
เสนอตามแบบที่กรมการศาสนากําหนดและจัดสงไปยังกรมการศาสนาภายในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ในสวนกลางให
สถานศึกษาเปนผูจัดสง สําหรับสวนภูมิภาคใหศึกษาธิการจังหวัดเปนผูจัดสง
ขอ 13 การแตงตั้งผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ครู และเจาหนาที่ ในสวนกลาง ใหผูรับ
ใบอนุญาตพิจารณาเสนอกรมการศาสนาแตงตั้งเฉพาะผูจัดการใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการและครู สวนเจาหนาที่
ใหผูจัดการแตงตั้งโดยใหความเห็นของกรมการศาสนา
ในสวนภูมิภาค ใหผูรับใบอนุญาตพิจารณาเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง แลวรายงานใหกรมการศาสนาทราบ

ขอ 14 การใหการอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรมการศาสนาจะใหเงินอุดหนุนตาม
กําลังงบประมาณ และเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กําหนด
ขอ 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีเจาอาวาสหรือสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ เปนผูรับ
ใบอนุญาตที่ดําเนินการอยูกอนระเบียบนี้ประกาศใช ใหถือวาเปนของวัดที่โรงเรียนนั้นตั้งอยูตมระเบียบนี้ สวน
ผูจัดการใหวัดพิจารณาดําเนินการแตงตั้งถอดถอนผูจัดการโดยไมใหนําความในขอ 7 ของระเบียบนี้มาบังคับใช
ขอ 16 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะดําเนินการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตอไป
ในสวนกลางใหเสนอกรมการศาสนาโดยตรง ในสวนภูมิภาคใหเสนอผานผูวาราชการจังหวัดถึงกรมการศาสนา เพื่อ
ขอความเห็นชอบตอประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว กรมการศาสนาอนุญาตให
หยุดดําเนินการได
ขอ 17 สวนราชการใดที่มีพระภิกษุสามเณรเรียนอยูในสังกัดกอนแลวใหใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
ใชกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ใหเปนไปตามระเบียบ กฎขอบังคับและวิธีการที่สวนราชการนั้นกําหนด
ขอ 18 ใหอธิบดีกรมการศาสนารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2535
สมชัย วุฑฒิปรีชา
( นายสมชัย วุฑฒิปรีชา )
รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

