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พระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่ าด้ วยการศึกษาพระปริ1ยัติธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
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“การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม” หมายความว่ า การศึ ก ษาหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
“วัด” หมายความว่า วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์
“สถานศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายความว่า สานักเรียน สานักศาสนศึกษา หรือโรงเรียน
“สานักเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง
หรือแผนกธรรมสนามหลวง ที่มหาเถรสมาคมประกาศจัดตั้ง
“สานัก ศาสนศึก ษา” หมายความว่า สถานศึก ษาที่วัด จัด การศึก ษาพระปริยัต ิธ รรม
แผนกบาลีสนามหลวง หรือแผนกธรรมสนามหลวง ไม่ว่าจะจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์การเรียน
สานักศาสนศึกษาวัด สานักศาสนศึกษาประจาตาบล หรือสานักศาสนศึกษาประจาอาเภอ
“โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
มาตรา ๕ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก โบราณราชประเพณี และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๒) เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดการพัฒนา
จิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
(๓) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
มาตรา ๖ การศึกษาพระปริยัติธรรมมีสามแผนก ดังต่อไปนี้
(๑) การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกบาลี ส นามหลวง เป็ น การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
ภาคภาษาบาลี
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(๒) การศึกษาพระปริยัติธ รรม แผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา
ภาคภาษาไทย
(๓) การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
ทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูต รการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาพระปริยัติธ รรมตาม (๑) (๒) และ (๓) อาจศึกษาโดยใช้ภาษาอื่นในการจัด
การศึกษาด้วยก็ได้
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๕ ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม
และมาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
เสนอต่อมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐอุดหนุน
งบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสมและจาเป็น
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการรูปหนึ่ ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคม
(๒) รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ แม่ ก องบาลี ส นามหลวง แม่ ก องธรรมสนามหลวง
ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ และเลขาธิการ ก.ค.ศ.
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จานวนหกรู ป หรื อ คน ซึ่ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชทรงแต่ง ตั้ง
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
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ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติเป็ นกรรมการและเลขานุก าร และให้
ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณวุฒิต ามมาตรา ๘ (๔) มี วาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘ (๔) ขึ้น ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตายหรือมรณภาพ
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออกโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต ามมาตรา ๘ (๔)
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิซึ่งตนแทน เว้ น แต่ว าระเหลือ อยู่ ไม่ ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และในกรณีที่ประธานกรรมการ
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการชั่วคราว
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มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบาย แผนการจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมและมาตรฐานสถานศึ ก ษา
พระปริยัติธรรม ควบคุมดูแลและกากับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๕
(๒) กาหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนี้ สาหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีสนามหลวง และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม สาหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามที่มหาเถรสมาคมกาหนด
(๔) กาหนดพื้นความรู้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา และเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา
(๕) อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร
(๖) กาหนดหน้ าที่แ ละอานาจและหลักเกณฑ์การบริหารงานของแม่กองบาลีสนามหลวง
แม่กองธรรมสนามหลวง และประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
(๗) กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสาหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ เกี่ยวกับ
การกาหนดตาแหน่ง อัตรากาลัง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การพ้นจากตาแหน่ง
การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการลงโทษ ทั้งนี้ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการกาหนดเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๘) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
(๙) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและจั ด การการเงิ น การพั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น ของ
สถานศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งการบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(๑๑) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อมหาเถรสมาคมเพื่อทราบ
(๑๔) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม หรือตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการรูปหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการรูปหนึ่งหรือคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
มาตรา ๑๔ ให้สานักงานเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการศึกษา
พระปริยัติธรรม และเป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ มีหน้าที่ด้านงานธุรการและสนับสนุน
งานวิชาการให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา ๑๕ ในการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรมตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓)
ให้มีแม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง และประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา แล้วแต่กรณี ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแต่ละแผนก
มาตรา ๑๖ ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด
สถานศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดจัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา ๕ และต้องคานึงถึง
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(๑) การให้การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นเลิศที่เปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม
(๒) การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(๓) การผลิ ต ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้ เป็ น ศาสนทายาทที่ ดี ข องพระพุ ท ธศาสนา
สานึกในความเป็นคนไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
(๔) มาตรฐานการศึกษาของชาติและวิธีการดาเนินงานของการจัดการศึ กษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๑๗ สถานศึกษาพระปริยัติธรรมต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาและพลเมืองที่ดีของสังคม
(๒) มีความรู้และทักษะในวิชาการทางพระพุทธศาสนา
(๓) มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและวินัยสงฆ์
(๔) มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
(๕) รู้จักบารุงรักษาศาสนสมบัติ อนุรักษ์ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
(๖) มีความภูมิใจความเป็นสมณะ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๗) มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมสนับสนุ นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเจริญแก่ชุมชน
สังคม และพระพุทธศาสนา
มาตรา ๑๘ ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีผู้ปฏิบัติงานสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน ได้แก่ ครูสอนพระปริยัติธรรม และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
(๒) ประเภทผู้สนั บสนุน การศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ ซึ่งทาหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการเรียน
การสอน การนิเทศก์ และการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ ผู้ปฏิบั ติหน้าที่
บรรณารั ก ษ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง านแนะแนว ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
งานทะเบียนวัดผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา ๑๙ ให้สถานศึกษาพระปริยัติธรรมจัดให้มีการจัดทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
พระปริยัติธรรม ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาพระปริยัติธรรมทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้สถานศึกษาพระปริยัติธรรมจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๑ ให้ การศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรมที่ ได้ จั ดให้ แก่ สามเณรซึ่ งเป็ นเด็ กตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษา
วิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติกาหนดโดยคาแนะนาของมหาเถรสมาคม เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๒) แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มาตรา ๒๒ ให้ผู้เ รีย นที่พ้น การศึก ษาภาคบัง คับ ซึ่ง ได้สาเร็จ การศึก ษาพระปริยัติธ รรม
แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๒) แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มาตรา ๒๓ ให้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุและ
สามเณรเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔ ให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
สนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมเก้าประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี เรียกว่า “เปรียญธรรมเก้าประโยค”
ใช้อักษรย่อว่า “ป.ธ. ๙”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้สาเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวงชั้นใด ได้ทาการศึกษาเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ให้ผู้นั้นมีวิทยฐานะระดับใด ๆ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๒๕ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
ให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร ปริญญา และหนังสือรับรองการศึกษาหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแก่ผู้สาเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีเครื่องหมายวิทยฐานะและการใช้เครื่องหมาย
วิทยฐานะของผู้สาเร็จการศึกษาได้
เครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ สถานศึกษาพระปริยัติธรรมอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
และการใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๘ ผู้ใดใช้เครื่องหมายวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
พระปริยัติธรรมโดยไม่มีสิทธิจะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีประกาศนียบัตร ปริญญา หรือ
ตาแหน่ง ของสถานศึก ษาพระปริยัติธ รรมโดยที่ต นไม่มีสิท ธิ ถ้า ได้ก ระทาเพื่อ ให้บุค คลอื่น เชื่อ ว่า
ตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙ ให้ ผู้ มี วิ ท ยฐานะชั้ น ปริ ญ ญาตรี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการก าหนดวิ ท ยฐานะ
ผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้เรียนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ให้แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง และประธานกรรมการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง หรือประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๑ ให้ ส านั ก เรี ย นและส านัก ศาสนศึ กษาตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่ า ด้ว ย
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ และโรงเรียนตามประกาศ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ และประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้นากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ และประกาศมหาเถรสมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญั ติ ฉบับนี้ คือ โดยที่โ บราณราชประเพณี สถาบัน
พระพุ ท ธศาสนามี บ ทบาทส าคั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาของชาติ ม าโดยตลอด ซึ่ ง คณะสงฆ์ ไ ด้ ด าเนิ น การ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่ กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ
ได้เป็นอย่างดี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

