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ส่วนที่   ๑ 
ประวัติความเป็นมา 

   
 ๑.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐ (อาจ อาสภมหาเถร) สังฆมนตรีว่าการองการปกครอง (สมัย พ.ร.บ. 
การปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ องทุติยสภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ได้เดินทางไปดู
กิจการพระพุทธศาสนาที่ประเทศพม่าและประเทศศรีลังกา เห็นพระสงฆ์ในประเทศนั้น ๆ จัดระบบการสอนศีลธรรม
แก่เด็กและเยาวชนได้ผลดีมาก และจัดการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ เมื่อเดินทางกลับมา จึงได้ปรารภถึงการสอน
ศีลธรรมของพระสงฆ์ในประเทศพม่าและประเทศศรีลังกาแก่เจ้าหน้าที่บริหารและพระนิสิตมหาวิทยาลัยและด าริว่า 
“โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สมควรที่จะได้จัดให้มีขึ้นในประเทศไทยบ้าง เพราะว่าเด็กและเยาวชน มีความสนใจ
ในพระพุทธศาสนาอยู่ แล้วซึ่งจะให้เป็นก าลังของพระพุทธศาสนาต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมในด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งอีกทั้งเป็นการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและรู้จักหลักธรรม ใน
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้องตามสมควรแก่วัยของตน 

๒. การจัดตั้งโรงเรียน 

  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เปิดท าการเรียนการ
สอนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่อแผนกธรรมวิจัย โดยมีจุดหมายเพ่ือให้การศึกษาอบรมศีลธรรมแก่กุลบุตรกุลธิดา ให้ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ประกาศตั้งแผนกหนึ่งต่างหาก ต่อมามีประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนด
ฐานะให้เป็นโรงเรียนมีระบบการบริหารเป็นของตนเอง ปัจจุบันสังกัดส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
ทุกปีการศึกษามีจ านวนนักเรียน นักศึกษา เพ่ิมขึ้นตามล าดับ ปัจจุบันมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ๑๗๘ สาขา 

๓. ที่ตั้งของโรงเรียน 

๑.   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒-๑๘๖๙, โทรสาร ๐-๒๒๒-๑๘ 

๒.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐ 

๓.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐  
โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๓-๐๙๔๑ 
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๔.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต าบลบางเมืองใหม่  อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐   
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๔-๒๒๒๗ 
ปัจจุบัน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้เปิดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คอื 
  ๑.  ภาคเช้า 
   ๑. วิชาธรรมะ 
   ๒. วิชาพุทธประวัติ / มารยาทไทย 
   ๓. วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
   ๔. วิชาธรรมภาคปฏิบัติ /กรรรมฐาน 
  ๒. ภาคบ่าย 
   ๑. วิชาดนตรีไทย 
   ๒.  วิชานาฏศิลป์  
   ๓. วิชานาฏศิลป์/ โขน  
   ๔. ศิลปะหัตถกรรม/ศิลปะวาดภาพ 
   ๕. วิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ฯลฯ  ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๕๔  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ขยายไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา  ได้ปรับปรุงวิชาสอนดังนี้ 
  ๑. ภาคเช้า (วิชาบังคับ) 
   ๑. วิชาธรรมะ 
   ๒. วิชาพุทธประวัติ /มารยาท 
   ๓. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
   ๔. ธรรมภาคปฏิบัติ /กรรมฐาน 
  ๒. ภาคบ่าย วิชาเลือกพิเศษ 
   ๑. ดนตรีไทย 
   ๒.  วิชานาฏศิลป์  
   ๓. ศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบอง 

๔. ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
   ๕. ศิลปะหัตถกรรม 
    ๖. ศิลปะวาดภาพ 
   ๗. วิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม 
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๔. ปรัชญา 
 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต      

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
๑. ค าขวัญประจ าโรงเรียน 

ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย จิตใจอาสา พัฒนาสังคม 
๒. ปณิธาน 

ศึกษาวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๓. พันธกิจ 

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔. วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา 

๕. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ศาสนธรรมและรู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน 

๒. เพ่ือเสริมความรู้ และปลูกฝัง ศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย 

แก่เด็กและเยาวชน 

๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา 

๔. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

๕. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ 

๖. เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๖. อุดมการณ์ของโรงเรียน 

มารยาทดี    มีระเบียบวินัย 
ใฝ่ใจศึกษาธรรม   น าไปปฏิบัติโดยชอบ 
ประกอบด้วยความขยัน  หมั่นพิจารณา 
ขวนขวายสร้างความเจริญ  เพลินในการปฏิบัติ 
ขจัดความชั่วทุกชนิด  คิดข่มใจเป็น 
เห็นจริงจึงเชื่อ   เอ้ือเฟ้ืออารี 
มีใจอดทน    พ่ึงตนตลอดไป 
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๗. สีประจ าโรงเรียน 
สีชมพู หมายความว่าเป็นสีแห่งสัญลักษณ์ประจ าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์คณะสงฆ์ไทย 

๘. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นรูปพระมงกุฎมาลาวางอยู่บนหมอนสีชมพูอันเป็นสีสัญลักษณ์ประจ ารัชกาลที่ ๕  

มีกงล้อธรรมจักรอันหมายถึงการน าธรรมเข้าสู่จิตใจประชาชนและมีรัศมีล้อมรอบพระมงกุฎมาลา
ธรรมจักร หมายถึง พระเดชานุภาพในรัชกาลที่ ๕ ที่แผ่ไปทั่วขอบขัณฑสีมาและอานุภาพของพระ
ธรรมอันเป็นเครื่องน าทางสู่ความสว่างไสวในชีวิต 

๙. แผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินการ 
๑. แผนการพัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. แผนการจัดการเรียนการสอน 
๓. แผนการพัฒนาหลักสูตร 
๔. แผนการผลิต/พัฒนาหลักสูตร 
๕. แผนการนิเทศอาจารย์สอนโรงเรียนพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


