
 

 
ประกาศมหาเถรสมาคม 

ว่าด้วยการจดัการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี   
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

--------------- 

            อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕   มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕      
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕  และข้อ ๒  ข้อ ๓ (๒)  และข้อ ๔  แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.  ๒๕๔๘  มหาเถรสมาคมจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

หมวด  ๑   

บททั่วไป 
           ข้อ ๑  ประกาศนี้  เรียกว่า  “ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมและแผนกบาลี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้            

ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
  “การศึกษาพระปริยัติธรรม”  หมายความว่า   การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์กําหนด 
  “สํานักเรียน” หมายความว่า  สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม 
และแผนกบาลี  คือ สํานักเรียนวัดในกรุงเทพมหานคร และสํานักเรียนคณะจังหวัดในส่วนภูมิภาค  
   “สํานักศาสนศึกษา” หมายความว่า  สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์การ
เรียน สํานักศาสนศึกษาวัด สํานักศาสนศึกษาประจําตําบล  สํานักศาสนศึกษาประจําอําเภอ ซึ่งจัดการศึกษา        
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและหรือแผนกบาลี  
  “เจ้าสํานัก” หมายความว่า เจ้าอาวาสวัดที่สํานักเรียนหรือสํานักศาสนศึกษาตั้งอยู่    

  “วิชาสามัญ”  หมายความว่า  รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนพระปริยัติธรรม            
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยคําแนะนํา          
ของมหาเถรสมาคม 

   “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  เจ้าสํานักเรียน   เจ้าสํานักศาสนศึกษา  ผู้อํานวยการ     
ศูนย์การเรียน อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รวมท้ังผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการ หรือ              
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริการการศึกษา ในสํานักเรียนและ
สํานักศาสนศึกษา ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐ 

 
 



 
- ๒ - 

  “ครูสอนพระปริยัติธรรม”  หมายความว่า พระภิกษุ  สามเณร หรือคฤหัสถ์  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
หลักในการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษา  
ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐ 

  “พระปริยัตินิเทศก์”  หมายความว่า  พระภิกษุซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศการศกึษาพระปรยัิติธรรม  
ช่วยเหลือแนะนําครูสอน  และสนองงานเจ้าคณะจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 

หมวด  ๒  
การจัดตั้ง ยบุ รวม เลิก สํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษา  

 ข้อ ๕ วัดที่ประสงค์ขอจัดต้ังเป็นสํานักเรียนหรือสํานักศาสนศึกษา ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้                   
  (๑) เป็นวัดที่ต้ังถูกต้องตามกฎหมาย 
  (๒) มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
  (๓) มีจํานวนผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในแบบคําขอจัดต้ัง 
  (๔) มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรม และอาคารสถานที่ 
 การขอจัดต้ังสํานักเรียน หรือ สํานักศาสนศึกษา ให้เจ้าอาวาสจัดทําเรื่องตามแบบคําขอของสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนบท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ  ๖  สํานักเรียนหรือสํานักศาสนศึกษาใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕ (๒) (๓) (๔)  ติดต่อกันเป็นเวลา  
๓  ปี  หรือ เมื่อปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้  ให้เจ้าสํานักเสนอเรื่องขอยุบ รวม หรือ เลิกดําเนินการ   

 กรณีตามวรรคแรก  หากเจ้าสํานักไม่เสนอขอยุบ รวม หรือเลิกดําเนินการ ให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
หรือเจ้าคณะจังหวัด  พิจารณาสั่งการ 

 ข้อ  ๗  สํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิกดําเนินการแล้ว  ทรัพย์สินที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของวัดนั้น   ส่วนทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร หรือ          
เจ้าคณะจังหวัด  พิจารณาดําเนินการ 

หมวด  ๓ 
การแต่งตั้งและถอดถอนครูสอนพระปรยิัติธรรม 

  ข้อ ๘  ให้เจ้าสํานักเรียนหรือเจ้าสํานักศาสนศึกษาเสนอเจ้าคณะกรุงเทพมหานครหรือเจ้าคณะจังหวัด
เพื่อแต่งต้ังครูสอนพระปริยัติธรรมที่มีคุณสมบัติ ดังนี้   
  (๑) ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมต้องมีวุฒินักธรรมชั้นเอก   
  (๒) ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องมีวุฒิเปรียญธรรม  ๓  ประโยค ขึ้นไป เฉพาะสามเณร 
ต้องมีวุฒิเปรียญธรรม  ๔  ประโยค ขึ้นไป 
   (๓) ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม  ตามหลักสูตรของกองธรรมสนามหลวงหรือกองบาลี
สนามหลวง  ซึ่งจัดโดยกองธรรมสนามหลวงหรือกองบาลีสนามหลวงร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  (๔)  ครูสอนวิชาสามัญต้องมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  
  ข้อ  ๙ ครูสอนพระปริยัติธรรมพ้นสภาพเมื่อ 

(๑) มรณภาพ/ตาย 
   (๒) ลาสิกขา  
   (๓) ลาออก 
   (๔) เจ้าคณะกรุงเทพมหานครหรือเจ้าคณะจังหวัดให้ออก โดยการเสนอของเจ้าสํานักเรียนหรือ 
เจ้าสํานักศาสนศึกษา 
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หมวด  ๔ 
การบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

  ข้อ  ๑๐  ให้มสีํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นหน่วยงาน
สนองงานแม่กองธรรมสนามหลวงและแม่กองบาลีสนามหลวงตามลําดับ 
  โครงสร้างการบริหารและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและสํานักงาน      
แม่กองบาลีสนามหลวง ให้เป็นไปตามที่แม่กองธรรมสนามหลวงหรือแม่กองบาลีสนามหลวงกําหนด  
  ข้อ  ๑๑   ให้เจ้าสํานักเรียนและเจ้าสํานักศาสนศึกษา จัดการศึกษาหรือส่งเสริมให้ศึกษาวิชาสามัญ
เพิ่มเติม  แก่ผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยคําแนะนําของมหาเถรสมาคม 

 ข้อ  ๑๒   ให้สํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษาจัดทําข้อมูลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม              
เพื่อรายงานแม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวง และแจ้งสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ  โดยในส่วนภูมิภาคให้แจ้งสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เพื่อเสนอสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการ 

 ข้อ  ๑๓  ให้มีพระปริยัตินิเทศก์ทําหน้าที่นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุน และเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 

 การแต่งต้ังหรือถอดถอนพระปริยัตินิเทศก์ให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

 ข้อ ๑๔  ให้สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สํานักงานแม่กองบาลี
สนามหลวง บุคลากรทางการศึกษา และครูสอนพระปริยัติธรรม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ        
ตามกฎหมาย โดยผ่านทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ  ๑๕  สํานักเรียน สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง  
บุคลากรทางการศึกษา  ครูสอนพระปริยัติธรรม  และพระปริยัตินิเทศก์  ที่มีอยู่ก่อนประกาศมหาเถรสมาคม
ฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ถือว่า เป็นสํานักเรียน สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง  
บุคลากรทางการศึกษา  ครูสอนพระปริยัติธรรม  และพระปริยัตินิเทศก์  ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ 

 ข้อ ๑๖  ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
 

               สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
               (สมเด็จพระพุฒาจารย์) 

               ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
               ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 




