
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

กฎกระทรวง 
ว�าด�วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยสถาบันพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๔๘๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 
๑๒ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป<นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“โรงเรียน” หมายความว�า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา 
“สํานักศาสนศึกษา” หมายความว�า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรมหรือพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามท่ีมหาเถรสมาคมประกาศกําหนด 
“สํานักเรียน” หมายความว�า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

ธรรมหรือพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ซึ่งเป<นสํานักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและสํานักเรียนคณะ
จังหวัดตามท่ีมหาเถรสมาคมประกาศกําหนด 

 
ข�อ ๒  ให�สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก�พระภิกษุและ

สามเณรในโรงเรียน สํานักศาสนศึกษา และสํานักเรียน 
การจัดต้ัง ยุบ รวม เลิกและการดําเนินการของโรงเรียน สํานักศาสนศึกษา หรือ

สํานักเรียนให�เป<นไปตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีมหาเถรสมาคมประกาศกําหนด 
 
ข�อ ๓  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา แบ�งเป<นระดับ 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป<นการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต�นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๒) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

บาลีท่ีได�จัดให�แก�พระภิกษุและสามเณร ซึ่งมีพ้ืนความรู�ไม�ตํ่ากว�าระดับประถมศึกษาปGท่ีหกหรือ
เทียบเท�า และได�ศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑEและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนดโดยคําแนะนําของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป<นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีแบ�งเป<นระดับ 
ดังต�อไปน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน�า ๑๘/๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(ก) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป<นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น 

(ข) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ช้ันเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป<น
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ข�อ ๔  ให�โรงเรียน สํานักศาสนศึกษา และสํานักเรียน ได�รับการสนับสนุนในด�าน

วิชาการและเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา 
 
ข�อ ๕  ให�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียน สํานักศาสนศึกษา หรือสํานักเรียนต้ังอยู�ในเขต
พ้ืนท่ี ส�งเสริม สนับสนุน และให�ข�อเสนอแนะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม และพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

 
ข�อ ๖  ให�มีคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสํานักศาสนศึกษา และ

คณะกรรมการสํานักเรียน ทําหน�าท่ีกํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน สํานักศาสนศึกษา และ
สํานักเรียน แล�วแต�กรณี ให�สอดคล�องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมหาเถรสมาคม รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

องคEประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑE วิธีการได�มา วาระการดํารงตําแหน�ง 
และการพ�นจากตําแหน�ง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน 
คณะกรรมการสํานักศาสนศึกษา และคณะกรรมการสํานักเรียน ให�เป<นไปตามระเบียบท่ีมหาเถร
สมาคมกําหนด 
 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๒ แห�งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให�สถาบันศาสนามีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสถาบันพระพุทธศาสนาถือเป<นสถาบันศาสนา  ดังน้ัน เพ่ือให�สถาบัน
พระพุทธศาสนาสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�สอดคล�องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมหาเถรสมาคมได� โดยรัฐจะส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถาบันพระพุทธศาสนา เพ่ือให�ผู�เรียนซึ่งเป<นพระภิกษุและสามเณรได�รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเท�าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอ่ืน  จึงจําเป<นต�องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดลธี/ผู�จัดทํา 

๑๑ กุมภาพันธE ๒๕๕๒ 
 

พัชรินทรE/ตรวจ 
๑๑ กุมภาพันธE ๒๕๕๒ 

 
วิมล/ปรับปรุง 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

ภัทรวีรE/ปรับปรุง 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 


