ระเบียบกรมการศาสนา
วาดวยศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
..............................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดศึกษาหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําหลักธรรมไปพัฒนาใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณภาพของสังคม และเพือ่ ใหการดําเนินงานของศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ในความอุปถัมภ
ของกรมการศาสนาเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามวัตถุประสงค และเหมาะสมยิ่งขึน้ กรมการศาสนาจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนทีก่ าํ หนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย” หมายความวา หนวยการเรียนรู การเผยแผ อบรม
ปลูกฝงศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงามแกเด็กและเยาวชน ที่ไดจัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
นี้มีชื่อยอวา “ ศพอ.”
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
“ครูผูสอน” หมายความวา ผูทําหนาทีค่ รู หรืออาจารย ที่ทําการสอนในศูนยศกึ ษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
หมายความวา ผูที่ศึกษาเลาเรียนอยูใ นศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
“ผูเ รียน”
ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนผูรักษาการตามระเบียบและใหมีอํานาจตีความ และวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมแบบรายงานตามระเบียบนี้

-๒หมวด ๑
การจัดตั้งและการดําเนินงาน
ขอ ๖ ใหมีสํานักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย ทําหนาที่
เปนศูนยกลางประสานนโยบาย แผนงาน และสรางสรรคความรวมมือดานวิชาการ การเรียนรู การเผยแผ
การอบรมปลูกฝงศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย และการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภารกิจของกรมการศาสนา
การตั้งสํานักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย
และการตั้ง
สํานักงานศูนยกลางระดับหน และคณะกรรมการบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย
ใหเปนไปตามประกาศกรมการศาสนา
ขอ ๗ การจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ใหจดั ตั้งที่วดั มูลนิธิ สมาคม
สถานศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูใกลบริเวณบานหรือชุมชน โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เปนศูนยการเรียนรู การเผยแผ อบรม ปลูกฝงศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมอันดีงามแกเด็กและเยาวชน
(๒) มีคณะกรรมการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(๓) มีครูผูสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียนในอัตราครูผูสอน ๑ รูป / คน ตอนักเรียน
ไมเกิน ๓๕ คน
(๔) มีสถานที่เรียนเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการบริหารศูนยศกึ ษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย” ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนย เปนประธาน รองผูอํานวยการศูนย จํานวน
๒ รูป/คน เปนรองประธาน กรรมการและผูทรงคุณวุฒจิ ํานวนไมนอยกวา ๕ รูป/คน เลขานุการ และจะมี
ผูชวยเลขานุการดวยหรือไมก็ได โดยการแตงตั้งของผูอํานวยการศูนย
ขอ ๙ คณะกรรมการบริหารศูนย มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนํา และควบคุมดูแล
การดําเนินงานของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ในดานตาง ๆ คือ
(๑) นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการ
(๒) วิชาการ
(๓) บุคลากร
(๔) การเงิน
ขอ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
ปฏิบัติหนาที่แทน ถาประธานกรรมการและรองประธานไมอยูห รือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

-๓การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยใหเปนไปตามขอบังคับของศูนยศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย และจะตองมีการประชุมอยางนอยปละ ๒ ครั้ง ทุกระยะ ๖ เดือน
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารศูนยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารศูนยมอบหมายก็ได และใหนาํ ความในขอ ๑๓ และ ๑๔ มาบังคับใช
โดยอนุโลม
ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหารศูนยอยูใ นตําแหนงคราวละ ๔ ป และจะพนจากตําแหนงในกรณี
ดังนี้
๑๓.๑ มรณภาพ หรือถึงแกกรรม
๑๓.๒ พนจากความเปนภิกษุ
๑๓.๓ ลาออก
๑๓.๔. เปนบุคคลลมละลาย
๑๓.๕. เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
๑๓.๖. คณะกรรมการบริหารศูนยมีมติใหพนจากตําแหนง
ขอ ๑๔ ในกรณีที่กรรมการบริหารศูนยวางลงตามขอ ๑๓ ใหผูอํานวยการศูนยแตงตั้ง
กรรมการบริหารศูนยแทนตําแหนงทีว่ างลง และใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง อยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูที่
ตนแทน
ขอ ๑๕ ผูอํานวยการศูนยอาจตั้งที่ปรึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย
มีหนาที่ใหคําแนะนําในการดําเนินงานของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ขอ ๑๖ ผูอํานวยการศูนย มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารงานของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ใหเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค และระเบียบของกรมการศาสนา
(๒) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน ครูผูสอน เจาหนาที่ รวมทั้งดําเนินการบริหารงานบุคคล
ตามขอบังคับของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ขอ ๑๗ ใหวัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ที่มี
ความประสงคจะขอจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบคําขอจดทะเบียน
ทายระเบียบนี้
ในกรุงเทพมหานคร ใหยนื่ คําขอจดทะเบียนตอกรมการศาสนา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
เจาคณะแขวง เจาคณะเขต และเจาคณะจังหวัด
ในสวนภูมภิ าค
ใหยนื่ คําขอจดทะเบียนตอผูวาราชการจังหวัด โดยไดรับความเห็นชอบของ
เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจาคณะจังหวัด โดยใหวฒ
ั นธรรมจังหวัดเปนนายทะเบียนและ
เมื่อจดทะเบียนแลวใหรายงานไปยังกรมการศาสนา

-๔หมวด ๒
การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอน
ขอ ๑๘ การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอน ใหเปนไปตามประกาศของ
กรมการศาสนา
ขอ ๑๙ ใหมกี ารพัฒนา สงเสริม สนับสนุน งานวิชาการและสื่อการเรียนการสอน
ขอ ๒๐ ใหจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน สังคม และทองถิ่น
นั้นๆ อยางหลากหลาย
หมวด ๓
การประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๑ ใหศนู ยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ทําการสอนวิชาบังคับสัปดาหละไมนอยกวา
๓ ชั่วโมง รวมเวลาตลอดปการศึกษาไมนอ ยกวา ๑๒๐ ชั่วโมง
ขอ ๒๒ ใหศนู ยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ทําการประเมินผลการศึกษาของนักเรียน
ประจําปและตัดสินเปนรายวิชา โดยวิธีสอบทั้งขอเขียนและปฏิบัติ
ขอ ๒๓ การออกประกาศนียบัตรใหแกผูจบการศึกษาตามหลักสูตรแตละชั้น ใหเปนไปตาม
แบบประกาศนียบัตรทายระเบียบนี้
ในกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมการศาสนารวมกับผูอ ํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย ออกประกาศนียบัตรใหแกผูจบการศึกษา
ในสวนภูมภิ าค ใหผวู าราชการจังหวัดรวมกับผูอํานวยการศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ออกประกาศนียบัตรใหแกผูจบการศึกษา
การออกประกาศนียบัตร ใหศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จัดทําทะเบียนไวเปนหลักฐาน
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๔ ใหศนู ยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ทีไ่ ดรับจดทะเบียนไวแลวตามขอ ๑๗
ตองรายงานผลการดําเนินงานประจําป ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป ตามแบบรายงานทายระเบียบนี้
ในกรุงเทพมหานคร ใหรายงานตอกรมการศาสนา สวนภูมภิ าคใหรายงานตอสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ขอ ๒๕ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย แหงใดไมมีการเรียนการสอน หรือพักการเรียน
การสอนติดตอกันเปนระยะเวลา ๓ ป โดยไมแจงเหตุใหทราบ ใหศนู ยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงนั้น
สิ้นสุดลง

-๕ขอ ๒๖ การใดที่ดําเนินการอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปได ตามความ
เหมาะสมและความจําเปน โดยไมเสียหายแกราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายปรีชา กันธิยะ)
อธิบดีกรมการศาสนา

