
หลกัสูตรการเรียนภาษาบาลต่ีาง ๆ ในประเทศไทย ปี 2559 

รวมรวมโดย   นายธฤญเดชา ลิภา  มหาบาลีวชิชาลยั  โทร 099 246 8986    www.mahapali.com 

ที่ หลกัสูตร ช้ันเรียน เวลาเรียน ส่ิงทีไ่ด้/วุฒิ เทยีบวุฒิ หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

1 บาลสีนามหลวง/บาลีศึกษา 
พระภิกษุสามเณร แม่ชี ฆราวาส  

1-9 8 ปีข้ึนไป ประโยค 1-2 – เปรียญธรรม 9 
ประโยค/บาลีศึกษา 1-2/ 
บาลีศึกษา 3-9  

ป.ธ.3 = ม. 3 
ป.ธ.5 = ม.6 
ป.ธ.9= ปริญญาตรี 
บาลีศึกษา ไม่มีเทียบ
วฒิุ 

สนามหลวงแผนก
บาลี 
(จัดสอบเท่านั้น 
ไม่ได้จัดการเรียน
การสอน) 

2 ภาษาบาลเีบื้องต้น 
(บุคคลท่ัวไป/ผู้ต้องขงั) 

1-2 ปี 1-2 ปี ประกาศนียบตัร (ภาษาบาลี
เบ้ืองตน้) ยงัไม่มกีารรับรองวุฒิ
อย่างเป็นทางการ  

เทียบภายในกนัเอง  
จบ บาลีเบ้ืองตน้ 
เทียบไดก้บั ป.ธ.3.5 
(3 คร่ึง) 

มหาบาลีวชิชาลยั 

3 บาลไีวยากรณ์ช้ันสูง 
(บาลีเดิม/มลูกัจจายน์)  
พระภิกษุสามเณร แม่ชี ฆราวาส 

3 ปี 3 ปี ข้ึนไป ไม่มวีฒิุ/ไม่มกีารรับรอง ไม่มกีารรับรอง วดัต่าง ๆ เช่น วดั
หาดใหญ่สิตาราม/
วดัจากแดง 
สมุทรปราการ  

4 ปริญญาตรี (ภาษาบาล)ี  
พระภิกษุสามเณรและบุคคลท่ัวไป 

ป. ตรี 4 ปี 4 ปีข้ึนไป ปริญญาตรี (เอกภาษาบาลี) ปริญญาตรี ม.มหาจุฬาฯ  

5 ปริญญาตรีบาลพีุทธศาสตร์ 
พระภิกษุสามเณรและบุคคลท่ัวไป 
 

ป.ตรี 4 ปี 4 ปีข้ึนไป ปริญญาตรี (สาขาบาลีพุทธ
ศาสตร์) 

ปริญญาตรี วทิยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส  
ม.มหาจุฬาฯ 

http://www.mahapali.com/


6 ปริญญาตรี (บาลสัีนสฤต) 
พระภิกษุสามเณรและบุคคลท่ัวไป 

ป.ตรี 4 ปี 4 ปีข้ึนไป ปริญญาตรี (สาขาบาลีสันสฤต) 
 

ปริญญาตรี  
 

ม.มหาจุฬาฯ/ 
ม.มหามกุฏฯ/ 
จุฬาลงกรณ์ 

7 ปริญญาโท (บาลสัีนสฤต) 
พระภิกษุสามเณรและบุคคลท่ัวไป 

ป.โท 2 ปี 2 ปีข้ึนไป ปริญญาโท (สาขาบาลีสันสฤต) 
 

ปริญญาโท  
 

จุฬาลงกรณ์ 

8 ปริญญาเอก บาลพีุทธศาสตร์ 
พระภิกษุสามเณรและบุคคลท่ัวไป 
 

ป.เอก 2 ปี 
 
 

2 ปีข้ึนไป 
 
 

ปริญญาเอก (สาขาบาลีพุทธ
ศาสตร์) 
 
 

ปริญญาเอก/ดุษฏี
บณัฑิต 
 
 

วทิยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส  
ม.มหาจุฬาฯ 

9 ประกาศนียบัตรภาษาบาล ี  
(30 นก.) 
พระภิกษุสามเณร แม่ชี ฆราวาส 

1-2 ปี 1-2 ปี ประกาศนียบตัรภาษาบาลี ไม่มี ม.มหาจุฬาฯ 

10 ความถนัดทางภาษาบาล ีpat 7.6 
(ใชห้นงัสือต าราเรียนหลกัสูตร
บาลีสนามหลวง ประโยค 1-2) 
นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

6 เดือน -2 
ปี 

6 เดือน-2 ปี ไม่มี/ ใชเ้พื่อเขา้สอบ PAT 7.6 
สทศ. 

ไม่มี มีเปิดสอนหลกัท่ี
มหาบาลีวชิชาลยั/ 
ไม่มกีารจัดการ 
แล้วแต่ใครจะเปิด
สอน 

11 วชิาภาษาบาล ีโรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรม แผนกสามัญ  
พระภิกษุสามเณร 

6 ปี ปีละ 2 ภาค
เรียน 
 

เป็นวชิาหน่ึงในวชิาสามญั เรียน
จบไดว้ฒิุ ม.3/ม.6 
ม.ต้น ปีละ 200 ชม. (5 นก.)  
ม.ปลาย  ปีละ 600 ชม. (15นก.) 

ม.3/ ม.6 โรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญั  
(404 โรงเรียนท่ัว
ประเทศ) 

12 อบรมภาษาบาลรีะยะส้ัน  
3 วนั/ 7 วนั/ 1 เดือน /3 เดือน 
บุคคลท่ัวไป 

3 วนั-3 
เดือน 

3 วนั-3 เดือน มีวฒิุบตัรบา้ง/ไม่มีบา้ง/ออกให้
กนัเอง 

ไม่มี อดีตพระเปรียญ/
ผูรู้้บาลีจดัอบรม
กนัเอง 



13 วชิาบาลแีทรกตามหลักสูตรของ
มหาวทิยาลัย เช่นวชิา 
 การใชภ้าษาบาลี 1 (Usage Pali I) 
, การใชภ้าษาบาลี 2 (Usage Pali 
II) , ภาษาบาลีท่ีใชใ้นภาษาไทย  
(Pali used in Thai) 3-6 หน่วยกิต 

ป.ตรี/ 
ป.โท/ 
ป.เอก 

1-2 ภาค ปริญญาตรี-โท-เอก 
ตามปกติของวชิาเอก 

(เรียนบาลีทั้งแบบนบัหน่วยกิต
และไม่นบัหน่วยกิต) 

- ม.มหาจุฬาฯ 

 


