ก. หมวดทั่วไป
1. การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม หมายถึง การศึกษาตามหลักสู ตรพระประยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง
2. วิชาการพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดวิทยฐานะผูส้ าํ เร็ จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 หมายถึง วิชาการซึ่ งจัดให้
พระภิกษุสามเณรศึกษาตามหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ง ต่อไปนี้
(1) หลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง
(2) หลักสู ตรปริ ญญาศาสนาศาสตรบัณฑิตของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(3) หลักสู ตรปริ ญญาพุทธศาสรบัณฑิต ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติกาํ หนดวิทยาฐานะผูส้ าํ เร็ จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 วิชาการ
พระพุทธศาสนา หมายถึง วิชาการซึ่ งจัดให้มีพระภิกษุสามเณรศึกษาตามหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง (ไม่
รวมมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง 2 แห่ง เพราะมีพระราชบัญญัติท้ งั 2 มหาวิทยาลัยรับรองโดยเฉพาะ)
3. พระมหา หมายถึง พระภิกษุซ่ ึ งสอบบาลีได้ช้ นั เปรี ยญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
4. สามเณรเปรียญ หมายถึง สามเณรซึ่ งสอบบาลีได้ช้ นั เปรี ยญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
5. สอบธรรมสนามหลวง หรื อสอบบาลีสนามหลวง หมายถึง การสอบพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมหรื อแผนกบาลีประจําปี เพราะการสอบพระ
ปริ ยตั ิธรรมแต่เดิมอยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริ ย ์ โดยเฉพาะในสมัยกรุ งศรี อยุธยา พระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงเป็ นประธานการสอบ
เอง ต่อมา ในระยะหลังๆ ได้ถวายให้คณะสงฆ์ดาํ เนินการ แต่ยงั คงเรี ยกว่า สอบธรรมหรื อสอบบาลีสนามหลวงอยูด่ ี
6. นักธรรม หมายถึง ระบบการศึกษาความรู ้ทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร ตามหลักสู ตรการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม มี
3 ระดับ คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก โดยนักธรรมชั้นเอกเทียบเท่าการศึกษาระดับประถมบริ บูรณ์
7. ธรรมศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาความรู ้ทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับนักธรรม แต่เป็ นหลักสู ตรที่ให้คฤหัสถ์ท้ งั ชายและหญิงได้
ศึกษา มี 3 ระดับ คือ ธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก (แต่ไม่มีการเทียบวุฒิ)
8. ประโยค หมายถึง ระดับชั้นการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี มี 8 ระดับ คือ ประโยค 1-2 (ใช้เวลาเรี ยน 1-2 ปี ) ประโยค ป.ธ. 3-9
(7 ระดับ) รวม 8 ระดับ เปิ ดสอบปี ละ 1 ครั้ง มีขอ้ สังเกตในการเรี ยกชื่อ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เรี ยกว่า ประโยค 1-2
ชั้นที่ 2 เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม 3 ประโยค ผูส้ อบชั้นนี้จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถ้าเป็ นพระภิกษุจะมีคาํ
นําหน้าชื่อว่า พระมหา ถ้าเป็ นสามเณรจะมีคาํ ว่า เปรี ยญ ต่อท้ายนามสกุล (ใช้คาํ นําหน้าเช่นนี้จนถึงประโยค ป.ธ.9)
ชั้นที่ 3 เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม 4 ประโยค (ไม่มีการเทียบวุฒิ)
ชั้นที่ 4 เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม 5 ประโยค ผูท้ ี่สอบได้ช้ นั นี้หากได้รับแต่งตั้งให้เป็ นครู สอน 1 ปี และทําการสอนมาแล้วไม่ต่าํ กว่า 300 ชัว่ โมง
สามารถนํามาขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
ชั้นที่ 5 เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม 6 ประโยค ผูส้ อบได้ช้ นั นี้มีวฒ
ุ ิเที่ยบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยไม่ตอ้ งมีใบเทียบวุฒิ)
ชั้นที่ 6 เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม 7 ประโยค (ไม่มีการเทียบวุฒิ)

ชั้นที่ 7 เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม 8 ประโยค (ไม่มีการเทียบวุฒิ)
ชั้นที่ 8 เรี ยกว่า เปรี ยญธรรม 9 ประโยค ผูส้ อบได้ช้ นั นี้ถือว่า มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ตามพระราชบัญญัติผสู ้ าํ เร็ จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527
และพระราชบัญญัติผสู ้ าํ เร็ จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
อนึ่ง การศึกษาระดับประโยค 1-2 และเปรี ยญธรรม 3 ประโยค เรี ยกว่า เปรี ยญตรี คือ ผูท้ ี่จะมีสิทธิสอบประโยค 1-2 ขึ้นไป จะต้องสอบได้
นักธรรมชั้นตรี ก่อน
ระดับเปรี ยญธรรม 4-6 ประโยค เรี ยกว่า เปรี ยญโท คือ ผูท้ ี่จะมีสิทธิสอบเปรี ยญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป จะต้องสอบได้นกั ธรรมชั้นโทก่อน
ระดับเปรี ยญธรรม 7-9 ประโยค เรี ยกว่า เปรี ยญเอก คือ ผูท้ ี่จะมีสิทธิสอบเปรี ยญธรรม 7 ประโยคขึ้นไป จะต้องสอบได้นกั ธรรมชั้นเอกก่อน
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