ก

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

สนามหลวงแผนกธรรม

ข

สารบัญ
หน้า

ขอบข่ ายการเรียนการสอนและการออกข้อสอบธรรมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก ระดับประถมศึ กษา
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับประถมศึ กษา
วิชาพุทธ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับประถมศึกษา
วิชาวินยั ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับประถมศึกษา

๑
๕
๗
๑๒

ขอบข่ ายการเรียนการสอนและการออกข้อสอบธรรมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก ระดับมัธยมศึ กษา
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับมัธยมศึ กษา
วิชาพุทธ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับมัธยมศึกษา
วิชาวินยั ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับมัธยมศึกษา

๑๔
๑๘
๒๑
๒๖

ขอบข่ ายการเรียนการสอนและการออกข้อสอบธรรมศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
วิชาพุทธ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
วิชาวินยั ธรรมศึกษาชัน้ ตรี -โท-เอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป

๒๘
๓๒
๓๕
๔๒

๑

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชากระทู ้
ระดับประถมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๒

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชา กระทู ้
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๑๑)

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๒๑)

๑. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๑.ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๑. ขนฺ ติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา.
๑.อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ อตฺ ถาวโห ว ขนฺ ติโ ก
ขันติคือ ความอดทน เป็ น ตปะอย่า งยิ่ง. สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ อารุ ฬฺโ ห โหติ ขนฺ ติโ ก.
ที. มหา. ๑๐/๕๗. ขุ. ธ. ๒๕/๔๐.
ผู ม้ ีข นั ติ ชื่อ ว่า นํา ประโยชน์ม าให้ท งั้ แก่
ตนทัง้ แก่ ผู อ้ ื่น ผู ท้ ี่ม ีข นั ติชื่อ ว่า เป็ น ผู ข้ ้ึ น สู ่
๒. ขนฺ ติ หิตสุ ขาวหา.
ทางไปสวรรค์และนิ พพาน.
ความอดทน นํามาซึ่งประโยชน์สุข.
ส. ม. ๒๒๒.
ส. ม.
๒.เกวลานํปิ ปาปานํ ขนฺ ติ มูลํ นิ กนฺ ตติ
๓. มนาโป โหติ ขนฺ ติโก.
ครหกลหาทีนํ มูลํ ขนติ ขนฺติโก.
ผู ม้ ีความอดทน ย่อมเป็ น ที่ชอบใจ (ของ
ขัน ติ ย่อ มตัด รากแห่ง บาปทัง้ สิ้น ผู ม้ ี
คนอื่น).
ขันติชื่อ ว่า ย่อ มขุด รากแห่งความติเ ตียนและ
ส. ม.
การทะเลาะกันเป็ น ต้น ได้.
ส. ม. ๒๒๒.
๒. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๔. ททํ มิตฺตานิ คนฺ ถติ.
ผู ใ้ ห้ ย่อมผู กไมตรีไว้ได้.
สํ. ส. ๑๕/๓๑๖.
๕. ททมาโน ปิ โ ย โหติ.
ผู ใ้ ห้ ย่อมเป็ นที่ร กั .
องฺ. ปญฺจ ก. ๒๒/๔๔.

๓.ขนฺติโ ก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา
ปิโ ย เทวมนุ สฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺ ติโ ก.
ผู ม้ ีข นั ติน บั ว่า มีเ มตตา มีล าภ มีย ศ
และมีสุข เสมอ ผู ม้ ีข นั ติเ ป็ น ที่ร กั ที่ช อบใจ
ของเทวดาและมนุ ษย์ท งั้ หลาย.
ส. ม. ๒๒๒.

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๓๑)
๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน
๑.อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺ เตน

นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.

ตนแล เป็ น ที่พึ่ง ของตน คนอื่ น ใครเล่า
จะเป็ น ที่พึ่ง ได ้ ก็บุค คลมีต นฝึ ก ดีแ ล ว้ ย่อ ม
ได้ท่พี ่งึ ที่ได้ยาก.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๖.
๒.นตฺถิ อตฺ ตสมํ เปมํ
นตฺ ถิ ธญฺญ สมํ ธนํ
นตฺถิ ปญฺ ญาสมา อาภา วุฏฺฐิ เว ปรมา สรา.

สิ่ง ที่ร กั (อื่น ) เสมอด ว้ ยตนไม่ม ี ทรัพ ย์
(อื่น ) เสมอด ว้ ยข า้ วเปลือ กไม่ม ี แสงสว่า ง
(อื ่น ) เสมอด ว้ ยปัญ ญาไม่ม ี ฝนแล เป็ น
สระอย่างยิ่ง.
(พุทฺธ ) สํ. ส. ๑๕/๙.
๓.ยสฺ ส อจฺจนฺ ตทุสฺสีลฺย ํ มาลุวา สาลมิโวตฺถตํ
กโรติ โส ตถตฺ ตานํ ยถา นํ อิจฺฉตี ทิโส.
ผู ใ้ ด ม ีค ว า ม ไ ร ศ้ ี ล ธ ร ร ม ค ร อ บ ค ลุม
เหมือ นย่า นทรายคลุม ไม ส้ าละ ผู น้ ัน้ ชื่อ ว่า
ทําตนเหมือนถูกผู ร้ า้ ยคุมตัว .
(พุทฺธ )
ขุ. ธ. ๒๕/๓๗.

๔. สตฺถุโ น วจโนวาทํ กโรติเ ยว ขนฺ ติโก
ปรมาย จ ปูชาย
ชินํ ปู เชติ ขนฺติโ ก. ๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
ผู ม้ ีข นั ติ ชื่อ ว่า ทํา ตามคํา สอนของพระ ๔.อปฺปมตฺ ตา สตีมนฺ โ ต สุ สีลา โหถ ภิกฺขโว
สุ สมาหิตสงฺกปฺปา สจิตฺตมนุ รกฺขถ.
ศาสดา และผู ม้ ีข นั ติชื่อ ว่า บู ช าพระชิน เจ า้
ภิก ษุ ท ัง้ หลาย ! พวกเธอจงเป็ น ผู ไ้ ม่
๗. ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒ ติ.
ด้วยบู ชาอันยิ่ง.
ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตัง้ ความดํา ริไวใ้ ห้
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น.
ส. ม. ๒๒๒.
ดี คอยรักษาจิตใจของตน.
ที. มหา. ๑๐/๑๕๙., ขุ. อุ. ๒๕/๒๑๕.
(พุทฺธ ) ที. มหา. ๑๐/๑๔๒.
๖. มนาปทายี ลภเต มนาปํ .
ผู ใ้ ห้ส่ิงที่ช อบใจ ย่อ มได้ส่ิงที่ช อบใจ.
องฺ. ปญฺจ ก. ๒๒/๕๕.

๓

๓. สติวรรค คือ หมวดสติ
๘. สติ โลกสฺ มิ ชาคโร.
สติเ ป็ น ธรรมเครื่อ งตื่นอยู่ ในโลก.
สํ. ส. ๑๕/๖๑.
๙. สติมโต สทา ภทฺท.ํ
คนผู ม้ ีสติ มีค วามเจริญทุกเมื่อ.
สํ. ส. ๑๕/๓๐๖.
๑๐.สติมา สุขเมธติ.
คนมีสติ ย่อมได้ร บั ความสุ ข.
สํ. ส. ๑๕/๓๐๖.

๒. ทานวรรค คื อ หมวดทาน
๕.อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปุ ญฺญํ ปวฑฺฒ ติ
อคฺคํ อายุ จ วณฺโ ณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ.
เมื่อ ให ท้ านในวัต ถุอ นั เลิศ บุญ อัน เลิศ
อายุ วรรณะ ยศ เกีย รติ สุ ข และกํา ลัง อัน
เลิศ ก็เจริญ .
(พุทฺธ ) ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๙.

๕.อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุ รกฺข ถ
ทุคฺค า อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺ เก สนฺ โนว กุญฺชโร.
ท่านทัง้ หลาย จงยิน ดีในความไม่ประมาท
คอยรัก ษาจิต ของตน จงถอนตนขึ้ น จาก
หล่ม เหมือ นช า้ งที ่ต กหล่ม ถอ นตนขึ ้ น
ฉะนัน้ .
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๕๘.

๖.อคฺ คทายี วรทายี เสฏฺ ฐทายี จ โย นโร ๖.อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺ สิ วา
สญฺโ ญชนํ อณุํ ถูล ํ ฑหํ อคฺ คีว คจฺฉติ.
ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺ ถ ยตฺถูปปชฺชติ.
ภิก ษุ ย ิน ดีใ นความไม่ป ระมาท หรือ เห็น
ผู ใ้ ห้ส่งิ ที่เ ลิศ ให้สิ่งที่ดี ให้สิ่งที่ ประเสริฐ
ย่อมเป็ นผู ม้ ีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด. ภัย ในความประมาท ย่อ มเผาสัง โยชน์น อ้ ย
ใหญ่ ไ ป เหมือ นไฟไหม เ้ ชื้ อ น อ้ ยใหญ่ ไ ป
(พุทฺธ ) องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๖.
ฉะนัน้ .
๗.ยถา วาริวหา ปูร า
ปริ ปูเรนฺติ สาครํ
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.
เอวเมว อิโ ต ทินฺนํ เปตานํ อุ ปกปฺ ปติ .
ห ว้ งนํา้ ที่เ ต็ม ย่อ มยัง สาครให เ้ ต็ม ได้ ๗.อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺ สิ วา
ฉัน ใด ทานที่ให แ้ ต่ โ ลกนี้ ย่อ มสํา เร็จแก่ผู ล้ ะ อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺ เสว สนฺ ติเ ก.
ภิกษุ ยิน ดีในความไม่ป ระมาท หรือ เห็น
ไปแลว้ ฉันนัน้ .
ภัย ในความประมาท เป็ น ผู ไ้ ม่ค วรเพื ่อ จะ
(พุทฺธ ) ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐.
เสื่อม (ชื่อว่า) อยู่ใกลพ้ ระนิพพานทีเดียว.
๓. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.
๘.อสนฺเ ต นูปเสเวยฺย สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโ ต
อสนฺโ ต นิ รยํ เนนฺติ สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตึ . ๓. ทานวรรค คือ หมวดทาน
บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ พึงคบสัตบุรุษ ๘.อเทยฺเ ยสุ ททํ ทานํ เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉ ติ
เพราะอสัต บุร ุษ ย่อ มนํา ไปสู ่น รก สัต บุร ุษ อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโ ต สหายํ นาธิคจฺฉติ.
ผู ใ้ ดให ท้ านในบุค คลที่ไ ม่ค วรให ้ ไม่ใ ห้
ย่อมให้ถึงสุ คติ.
(โพธิ สตฺต) ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๓๗. ในคนที ่ค วรให ้ ผู น้ ัน้ ถึง ความเสื่อ มเพราะ
อันตราย ย่อมไม่ได้สหาย.
๙.ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา ภเชยฺ ยุตฺตมปุคฺคเล (โพธิ สตฺต) ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๙.
โอวาเท จสฺส ติฏฺเ ฐยฺย ปตฺเ ถนฺโต อจลํ สุขํ.
ผู ป้ รารถนาความสุ ข ที ่ม ัน่ คง พึง เว น้ ๙.อนฺ นโท พลโท โหติ วตฺ ถโท โหติ วณฺ ณโท
มิต รชัว่ เสีย คบแต่ บ ุค คลสู ง สุ ด และพึง ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท.
ผู ใ้ ห้ข า้ ว ชื่อ ว่า ให ก้ าํ ลัง ผู ใ้ ห ผ้ า้ ชื่อ ว่า ให้
ตัง้ อยู่ในโอวาทของท่าน.
ผิวพรรณ ผู ใ้ ห้ยานพาหนะ ชื่อ ว่า ให้ค วามสุข
(วิม ลเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙.
ผู ใ้ ห้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จกั ษุ .
(พุทฺธ ) สํ. ส. ๑๕/๔๔.

๔

๑๐.ยาทิสํ กุรุ เต มิตฺตํ ยาทิ สญฺจูปเสวติ ๑๐. มนาปทายี ลภเต มนาปํ
โสปิ ตาทิ สโก โหติ สหวาโส หิ ตาทิโ ส.
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุน คฺคํ
คบคนเช่ น ใดเป็ น มิต ร และสมคบคน
วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ
เช่ นใด เขาก็เป็ นคนเช่ น นัน้ เพราะการอยู่
เสฏฺ ฐนฺ ทโท เสฏฺ ฐมุ เปติ ฐานํ.
ร่ วมกันย่อมเป็ นเช่ นนัน้ .
ผู ใ้ ห้ของชอบใจ ย่อ มได้ข องชอบใจ ผู ใ้ ห้
(โพธิ สตฺต) ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๓๗. ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ ผู ใ้ ห้ข องดี ย่อ มได้
ของดี ผู ใ้ ห ข้ องประเสริฐ ย่อ มถึง ฐานะอัน
ประเสริฐ.
(พุทฺธ ) องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๖.

๕

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาธรรม
ระดับประถมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๖

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาธรรม
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๑๒)
หมวด ๒
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒
๒. ธรรมเป็ นโลกบาล ๒
๓. ธรรมอันทําให้งาม ๒
๔. บุคคลหาได้ยาก ๒
หมวด ๓
๑. รตนะ ๓
๒. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓
หมวด ๔
๑. วุฑฒิ ๔
๒. อิทธิบาท ๔
๓. พรหมวิหาร ๔
หมวด ๕
๑. อนันตริยกรรม ๕
๒. ธัมมัสสวนานิ สงส์ ๕

คิหิปฏิบตั ิ
๑. ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ๔
๒. ฆราวาสธรรม ๔
๓. มิตรปฏิรูป ๔
๔. มิตรแท้ ๔
๕. สมบัติของอุบาสก ๕

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๒๒)
หมวด ๒
๑. บูชา ๒
๒. ปฏิสนั ถาร ๒
หมวด ๓
๑. อกุศลวิตก ๓
๒. กุศลวิตก ๓
๓. สิกขา ๓
๔. ปิ ฎก ๓
๕. พุทธจริยา ๓
๖. สามัญญลักษณะ ๓
หมวด ๔
๑. พระอริยบุคคล ๔
๒. สัมปรายิกตั ถประโยชน์ ๔
หมวด ๕
๑. อนุ ปุพพีกถา ๕
๒. มาร ๕
๓. ขันธ์ ๕
หมวด ๖
๑. ธรรมคุ ณ ๖
หมวด ๙
๑. พุทธคุณ ๙
หมวด ๑๐
๑. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๓๒)
ส่วนปรมัตถปฏิปทา
๑. นิ พพิทา ความเบื่อหน่ าย
-ปฏิปทาแห่ งนิพพิทา
-อนิจจตา ความไม่เที่ยง
แห่ งสังขาร
-ทุกขตา ความเป็ นทุกข์
แห่งสังขาร
-อนัตตตา ความเป็ นอนัตตา
แห่งสังขาร
๒. วิราคะ ความสิ้นกาหนัด
-ไวพจน์แห่ งวิราคะ
๓. วิมุตติ ความหลุดพัน
-วิมุตติ ๒
-วิมุตติ ๕
๔. วิสุทธิ ความหมดจด
-วิปสั สนาญาณ ๙
-วิสุทธิ ๗
๕. สันติ ความสงบ
-ปฏิปทาแห่ งสันติ
๖. นิ พพาน
-นิพพาน ๒
-ปฏิปทาแห่ งนิพพาน

๗

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาพุทธประวัติ
ระดับประถมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๘

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาพุทธประวัติ
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๑๓)
ปริเฉทที่ ๑
-ชมพูทวีปและประชาชน
-วรรณะ ๔
ปริเฉทที่ ๒
-ศากยวงศ์
-ลําดับศากยวงศ์
ปริเฉทที่ ๓
-ประสู ติ
-ทรงอภิเษกสมรส
ปริเฉทที่ ๔
-เสด็จออกบรรพชา
ปริเฉทที่ ๕
-ตรัสรู ้
ปริเฉทที่ ๖
-แสดงปฐมเทศนา
-แสดงอนัตตลักขณสู ตร
ปริเฉทที่ ๗
-ทรงส่งสาวกไปประกาศ
พระศาสนา
-โปรดยสกุลบุตร
ปริเฉทที่ ๘
-เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
-ทรงได้พระอัครสาวก
ปริเฉทที่ ๙

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๒๓)
๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ
๒. พระสารีบุตร
๓. พระโมคคัลลานะ
๔. พระอานนท์
๕. พระราหุล
๖. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
๘. วิสาขามหาอุบาสิกา

ศาสนพิธี
บทที่ ๑ พิธีบาเพ็ญกุศลในทาง
พระพุทธศาสนา
-วันเข้าพรรษา
-วันเทโวโรหณะ
-วันธรรมสวนะ
บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-พิธีทาํ บุญอายุ
บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต์
-พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
-พิธีบาํ เพ็ญกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน
๑๐๐ วัน
-พิธีทาํ บุญฉลองอัฐิ
บทที่ ๔ เทศกาลสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๓๓)
ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา
-จุติลงสู่พระครรภ์
-ประวัติชมพูทวีปและประชาชน
-พระมารดาทรงพระสุบินนิมิต
-พระโพธิสตั ว์ประสู ติ
-อาสภิวาจา ดํารัสอย่ างอาจหาญ
-สหชาติ สิ่งที่อุบตั ิในวันเดียวกัน
กับพระโพธิสตั ว์
-ขนานพระนาม
-พราหมณ์ ๘ คน ทํานาย
พระลักษณะ
-พระนางสิริมหามายาทิวงคต
-ทรงอภิเษกสมรส
ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา
-ประพาสอุทยาน
-ราหุลประสู ติ
-มูลเหตุให้เสด็จออกบรรพชา
-เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
-ทรงบําเพ็ญทุกรกิ ริยา ๓ วาระ
-ปัญจวัคคียอ์ อกบวชตาม
-นางสุชาดาถวายข้าวมธุ ปายาส
-ทรงลอยถาด
-เสด็จสู่ตน้ พระศรีมหาโพธิ์
-ทรงผจญวสวัตตีมาร

๙

-มหาสันนิบาตแห่ งพระสาวก
-พิธีลอยกระทงตามประทีป
-ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลก -พิธีถวายผ้าป่ า
มาณพ
-พิธีถวายผ้ากฐิน
ปริเฉทที่ ๑๐
บทที่ ๕ ประเพณี สาคัญทาง
-โปรดพระพุทธบิดา
พระพุทธศาสนา
-นันทกุมารออกบวช
-พิธีบรรพชาสามเณร
-ราหุลบรรพชา
-พิธีอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
ปริเฉทที่ ๑๑
-เสด็จแคว้นโกศล
ปริเฉทที่ ๑๒
-ทรงปรงอายุสงั ขาร
เสด็จบ้านเวฬุวคาม
-นายจุนทะถวายปิ จฉิ มบิณฑบาต
เสด็จเมืองปาวา
-ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔
ตําบล
-ถูปารหบุคคล ๔
-โปรดสุภทั ทปริพาชก
-ปัจฉิ มโอวาท
-ปรินิพพาน
ปริเฉทที่ ๑๓
-ถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
-แจกพระบรมสารีริกธาตุ

ศาสนพิธี
-อารัมภบท
-พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
-วันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา
-วันอัฏฐมีบูชา
-วันอาสาฬหบูชา

-บําเพ็ญเพียรทางใจและได้ตรัสรู ้
ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน
-สหัมบดีพรหมอาราธนา
ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา
-เสด็จโปรดฤษีปญ
ั จวัคคีย ์
-ทรงแสดงปฐมเทศนา
-โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
-ทรงประทานการบวชด้วยวิธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา
-ทรงแสดงอนัตตลักขณสู ตร
-โปรดยสกุลบุตร
-ปฐมอุบาสกอุบาสิกาใน
พระพุทธศาสนา
-โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ งและบริวาร
-ทรงแสดงอาทิตตปริยายสู ตร
-โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
-ทรงรับสวนเวฬุวนั เป็ น
อารามสงฆ์
ปริเฉทที่ ๕ ทรงบาเพ็ญพุทธกิจ
-พระสารีบุตร
-พระโมคคัลลานะ
ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์ พาวรี
๑๖ คน
-ปัญหาอชิตมาณพ
-ปัญหาอุทยมาณพ
-ปัญหาโปสาลมาณพ
-ปัญหาโมฆราชมาณพ
-ปัญหาปิ งคิยมาณพ
-มาณพ ๑๖ คน ทู ลขออุปสมบท
ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวชด้วย
วิธีจตุตถกรรมวาจา

๑๐

-พิธีถวายทาน
-พิธีแสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย
-คําอาราธนาศี ล ๕
-คําอาราธนาพระปริตร
-สรณคมน์และศี ล ๕
-คําอาราธนาธรรม
-วิธีประเคนของถวายพระ
-วิธีกรวดนํา้

-การบวชด้วยวิธีจตุต ถกรรมวาจา
ครัง้ แรก
-โปรดพระปุณณมันตานี บุตร
ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพัสดุ ์เจ้าศากยะออกบวช
-แสดงธรรมโปรดพุทธบิดา
-รับสัง่ ให้บวชราหุลกุมารเป็ น
สามเณร
-พระเจ้าสุทโธทนะขอพรการบวช
กุลบุตร
-พระพุทธบิดาทรงประชวร
และบรรลุพระอรหันต์
-อนาถบิณฑิกสร้างวัดถวาย
-มูลเหตุที่พระอนุ รุทธะออกบวช
-พระเทวทัตทําอนันตริยกรรม
ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา
-เสด็จจําพรรษาในดาวดึงส์
โปรดพระพุทธมารดา
-เสด็จลงจากดาวดึงส์
ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก
-โปรดพระรัฏฐปาละ
-พระรัฏฐปาละแสดงธรรมุทเทศ
๔ ประการ
ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน
-ปลงอายุสงั ขาร
-บิณฑบาตครัง้ สุดท้าย
-โปรดสุภทั ทปริพาชก
-ประทานปัจฉิ มโอวาท
-พระบรมศพไม่เคลื่อนที่
-ถวายพระเพลิงไม่ติด

๑๑

-แจกพระบรมสารีริกธาตุ
-พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่
ในเทวโลก
-อันตรธาน ๕
ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุ ณี
-พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ปฐมสาวิกา
-พระนางพิมพาออกบวช

๑๒

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาวินัย
(เบญจศีล-เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ)

ระดับประถมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๑๓

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาวินัย (เบญจศีล -เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๑๔)
บทที่ ๑ ว่าด้วยวินัย
๑. ระเบียบวินยั
๒. ศีลเป็ นแม่บทของวินยั
๓. ความหมายของศีล
๔. ศี ลคือการรักษาปกติของมนุ ษย์
๕. ความมุ่งหมายในการรักษาศีล
บทที่ ๒ ว่าด้วยเบญจศีล
๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท
๒. อธิบายเบญจศี ล ๕ สิกขาบท
ข้อที่ ๑ เว้นการฆ่ าสัตว์
ข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์
ข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิด
ในกาม
ข้อที่ ๔ เว้นการพูดเท็จ
ข้อที่ ๕ เว้นการดื่มสุ ราเมรัย
บทที่ ๓ ว่าด้วยอานิ สงส์
ของเบญจศีล
๑. ประโยชน์ของการรักษาศี ล ๕
- ผลต่ อตนเอง
- ผลต่ อสังคม
๒. อานิ สงส์ของการรักษาศีล ๕
- ถึงสุคติได้ดว้ ยศีล
- มีโภคสมบัติได้ดว้ ยศีล
- บรรลุนิพพานได้ดว้ ยศีล

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๒๔)
บทที่ ๑ ว่าด้วยอุโบสถ
๑. ความหมายของอุโบสถ
๒. ความเป็ นมาของอุโบสถ
๓. ความมุ่งหมายในการรักษา
อุโบสถ
๔. อุโบสถ ๓ ประเภท
- ปกติอุโบสถ
- ปฏิชาครอุโบสถ
- ปาฏิหาริยอุโบสถ
บทที่ ๒ ว่าด้วยอุโบสถศีล
๑. องค์ประกอบของอุโบสถศีล
- พระรัตนตรัย
- การเข้าถึงพระรัตนตรัย
- อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท
๒. ข้อควรเว้นขณะรักษาอุโบสถ
๓. ข้อควรปฏิบตั ิขณะรักษาอุโบสถ
บทที่ ๓ ว่าด้วยอานิ สงส์ของอุโบสถ
๑. โคปาลกอุโบสถ
๒. นิคคัณฐอุโบสถ
๓. อริยอุโบสถ

ธรรมศึกษาชัน้ เอก
ระดับประถมศึกษา
(ธศ ๑๓๔)
บทที่ ๑ ว่าด้วยกรรมบถ
๑. ความหมายของกรรมบถ
๒. กรรมบถ ๒ อย่าง
๓. กรรมบถ ๒ อย่างให้ผลต่างกัน
บทที่ ๒ ว่าด้วยอกุศลกรรมบถ
๑. ความหมายของอกุศลกรรมบถ
๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐
๓. อธิบายอกุศลกรรมบถ ๑๐
๔. การให้ผลของอกุศลกรรมบถ ๑๐
บทที่ ๓ ว่าด้วยกุศลกรรมบถ
๑. ความหมายของกุศลกรรมบถ
๒. กุศลกรรมบถ ๑๐
๓. อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐
๔. การให้ผลของกุศลกรรมบถ ๑๐

๑๔

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชากระทู ้
ระดับมัธยมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๑๕

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชากระทู ้
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๑๑)
๑. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑. ทุกฺโข ปาปสฺ ส อุจฺจโย.
ความสัง่ สมบาป นําทุกข์มาให้.
ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
๒. ปาปานํ อกรณํ สุ ข.ํ
การไม่ทาํ บาป นําสุ ข มาให้.
ขุ. ธ. ๒๕/๕๙.

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๒๑)

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๓๑)

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน
๑.อตฺตทตฺถํ ปรตฺเ ถน พหุน าปิ น หาปเย
อตฺ ตทตฺ ถมภิ ญฺญาย สทตฺ ถปสุโ ต สิยา.
บุค คลไม่ค วรพล่า ประโยชน์ข องตน
เพราะประโยชน์ผู อ้ ื่น แม ม้ าก รู จ้ กั ประโยชน์
ของตนแล ว้ พึง ขวนขวายในประโยชน์ข อง
ตน.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๗.

๑. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
๑.อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิ จกฺข โณ
สุสํวิหิ ตกมฺมนฺ โต

ส ราชวสตึ วเส.

ผู ห้ มัน่ ในการงาน ไม่ป ระมาท เป็ น ผู ้
รอบคอบ จัด การงานเรีย บร อ้ ย จึง ควร
อยู่ในราชการ.
(พุทฺธ ) ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๙.
๒.ปาปญฺ เจ ปุริโส กยิรา น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ

๓. นตฺถิ อการิย ํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺ ตุโน.
๒.อตฺ ตานญฺเ จ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุ สาสติ น ตมฺหิ ฉนฺ ท ํ กยิราถ ทุกฺโข ปาปสฺ ส อุจจโย.
คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทํา ความชัว่ ย่อ ม
สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุ ทฺทโม. ถ า้ คนพึง ทํา บาป ก็ไ ม่ค วรทํา บาปนั น้
ไม่มี.
ถ า้ สอนผู อ้ ื่น ฉัน ใด พึง ทํา ตนฉัน นัน้ ผู ้ บ่อ ยๆ ไม่ค วรทํา ความพอใจในบาปนั น้
นัย -ขุ. ธ. ๒๕/๓๘., นัย -ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔๓.
ฝึ ก ตนดีแ ล ว้ ควรฝึ ก ผู อ้ ื่น ได ย้ ิน ว่า ตนแล เพราะการสัง่ สมบาป นําทุกข์มาให้.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
ฝึ กยาก.
๒. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๖.
๔. สานิ กมฺม านิ นยนฺ ติ ทุคฺค ตึ.
๓.โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ กตตฺโ ถ นาวพุชฺฌติ
กรรมชัว่ ของตนเอง ย่อมนํา ไปสู ่ทุคติ.
ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปฺปนฺ เน กตฺต ารํ นาธิคจฺฉติ.
๓.อตฺ ตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย
ขุ. ธ. ๒๕/๔๗.
อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเ สยฺย ปณฺฑิโ ต. ผู อ้ ื่น ทํา ความดีใ ห ้ ทํา ประโยชน์ใ ห ก้ ่ อ น
บ ณั ฑิต พึง ตั ง้ ตนไว ใ้ นคุณ อ นั สมควร แต่ ไ ม่สาํ นึก ถึง (บุญ คุณ ) เมื่อ มีกิจ เกิด ขึ้ น
๕. อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโ ย.
ภายหลัง จะหาผู ช้ ่ วยทําไม่ได้.
ก่ อน สอนผู อ้ ่ืนภายหลังจึงไม่ม วั หมอง.
ความชัว่ ไม่ทาํ เสียเลยดีกว่า .
(โพธิ สตฺต) ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๙.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๖.
สํ. ส. ๑๕/๖๘., ขุ. ธ. ๒๕/๕๖.
๖. กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ. ๒. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
๔.อติสีตํ อติอุณฺหํ อติสายมิ ทํ อหุ
ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ .
สํ. ส. ๑๕/๓๓๓., ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๘๔. อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺ เต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว.
ประโยชน์ท ัง้ หลายย่อ มล่ว งเลยคนผู ้
๗. กมฺมุน า วตฺ ตตี โลโก.
ทอดทิ้ง การงาน ด ว้ ยอ า้ งว่า หนาวนัก ร อ้ น
สัตว์โลกย่อมเป็ น ไปตามกรรม.
นัก เย็นเสียแลว้ .
ม. ม. ๑๓/๖๔๘., ขุ. สุ . ๒๕/๔๕๗.
(พุทฺธ ) ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙.

๒. ธัมมวรรค คื อ หมวดธรรม
๔.โอวเทยฺยานุ สาเสยฺย อสพฺภา จ นิว ารเย
สตํ หิ โส ปิ โ ย โหติ อสตํ โหติ อปฺปิโย.
บุค คลควรเตือ นกัน ควรสอนกัน และ
ป้ องกัน จากคนไม่ด ี เพราะเขาย่อ มเป็ น ที่
รักของคนดี แต่ ไม่เป็ นที่รกั ของคนไม่ดี.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๕.

๑๖

๓. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๘. ปุญฺญํ โจเรหิ ทู ห รํ .
บุญอันโจรนําไปไม่ได้.
สํ. ส. ๑๕/๕๐.
๙. สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
ความสัง่ สมขึ้นซึ่งบุญ นําสุ ขมาให้.
ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
๑๐. ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติ ฏฺฐา โหนฺ ติ
ปาณินํ.
บุญเป็ น ที่พึงของสัตว์ในโลกหน้า .
สํ. ส. ๑๕/๒๖., องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๔๔.,
ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๔.

๕.ยาทิสํ วปเต พีชํ
ตาทิ สํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ.
บุค คลหว่า นพืช เช่ น ใด ย่อ มได ผ้ ล
เช่ น นัน้ ผู ท้ าํ กรรมดี ย่อ มได ผ้ ลดี ผู ท้ าํ
กรรมชัว่ ย่อมได้ผลชัว่ .
(พุทฺธ ) สํ. ส. ๑๕/๓๓๓.
๖.โย ปุพฺ เพ กตกลฺยาโณ กตตฺโ ถ นาวพุชฺฌติ

๕.กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา วีตตณฺ โ ห สทา สโต
สงฺขาย นิพฺพุโ ต ภิกฺขุ ตสฺ ส โน สนฺ ติ อิญฺชิต า.

ภิกษุ ผู เ้ ห็น โทษในกาม มีค วามประพฤติ
ประเสริฐ ปราศจากตัณ หา มีส ติทุก เมื่อ
พิจ ารณาแล ว้ ด บั กิเ ลสแล ว้ ย่อ มไม่มี
ความหวัน่ ไหว.
(พุทฺธ ) ขุ. สุ . ๒๕/๕๓๑., ขุ. จู . ๓๐/๓๕.

อตฺถ า ตสฺส ปลุชฺชนฺติ เย โหนฺติ อภิ ปตฺถิตา. ๖.ชิคจฺ ฉา ปรมา โรคา สงฺขารา ปรมา ทุกฺข า

ผู ใ้ ด อัน ผู อ้ ื่น ทํา ความดี ทํา ประโยชน์ใ ห้ เอตํ ญตฺวา ยถาภู ตํ นิ พฺพานํ ปรมํ สุ ข.ํ
ในกาลก่ อ น แต่ ไ ม่รู ส้ ึก (คุณ ของเขา) ความหิวเป็ น โรคอย่า งยิ่ง สังขารเป็ น ทุกข์
ประโยชน์ท่ผี ู น้ นั้ ปรารถนาย่อมฉิ บหาย.
อย่า งยิ่ง รู ข้ อ้ นัน้ ตามเป็ น จริง แล ว้ ดับ เสีย
(ทฬฺหธมฺมโพธิ สตฺ ต) ขุ. ชา. สตฺตก. ได้ เป็ นสุ ขอย่างยิ่ง.
๒๗/๒๒๘.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.
๗.สุขกามานิ ภู ตานิ โย ทณฺเ ฑน วิหึสติ
อตฺ ตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ.
ส ตั ว ท์ ัง้ หลายย่อ มต อ้ งการความสุ ข
ผู ใ้ ดแสวงหาสุข เพื่อ ตน เบียดเบีย นเขาด้ว ย
อาชญา ผู น้ นั้ ละไปแลว้ ย่อมไม่ได้สุข.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๒.

๓. วิริ ยวรรค คือ หมวดความเพียร
๗.โกสชฺ ช ํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺ จ เขมโต
อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทฺธานุ สาสนี.
ท่า นทัง้ หลายจงเห็น ความเกีย จคร้า นเป็ น
ภัย และเห็น การปรารภความเพีย รเป็ น
ความปลอดภัย แลว้ ปรารภความเพียรเถิด
นี้เป็ นพุทธานุ ศาสนี.
(พุทฺธ ) ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕.

๓. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญ ญา
๘.ชีวเตวาปิ สปฺ ปญฺโญ อปิ วิตฺตปริกฺขยา
ปญฺญาย จ อลาเภน วิตฺตวาปิ น ชีวติ. ๘.นิทฺท ํ ตนฺ ทึ วิชิมฺหิต ํ อรตึ ภตฺ ตสมฺมทํ
ถึง สิ้ น ทรัพ ย์ ผู ม้ ีป ญ
ั ญาก็เ ป็ น อยู ่ไ ด้ วิริเ ยน นํ ปณาเมตฺวา อริยมคฺ โค วิสุชฺ ฌติ.
แต่ อบั ปัญญาแม้มีทรัพย์ก็เป็ นอยู่ไม่ได้
อริย มรรคย่อ มบริส ุ ท ธิ ์ เพราะข บั ไล่
(มหากปฺปินเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๐. ความหลับ ความเกีย จคร้า น ความบิด ขี้
เกีย จ ความไม่ยิน ดี และความเมาอาหาร
๙.ยสํ ลทฺ ธาน ทุมฺเ มโธ อนตฺถํ จรติ อตฺตโน
นัน้ ได้ดว้ ยความเพียร.
อตฺ ตโน จ ปเรสญฺจ หึสาย ปฏิ ปชฺชติ.
(พุทฺธ ) สํ. ส. ๑๕/๑๐.
คนมีป ญ
ั ญาทราม ได ย้ ศแล ว้ ย่อ ม
ประพฤติสิ่ง ที่ไ ม่เ ป็ น ประโยชน์แ ก่ ต น ย่อ ม ๙.โย จ วสฺ สสตํ ชีเ ว กุสีโ ต หีนวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริย ํ อารภโต ทฬฺห.ํ
ปฏิบตั ิเพื่อเบียดเบียนทัง้ ตนและผู อ้ ่ืน .
ผู ใ้ ดเกีย จคร า้ น มีค วามเพีย รเลว พึง
(หตฺถาจริย) ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๐.
เป็ น อยู ่ต ัง้ ร อ้ ยปี แต่ ผู ป้ รารภความเพีย ร
๑๐.โย จ วสฺสสตํ ชีเ ว ทุปฺปญฺโ ญ อสมาหิโ ต มัน่ คง มีช ีว ิต อยู ่เ พีย งวัน เดีย ว ประเสริฐ
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย ปญฺญวนฺ ตสฺส ฌายิโ น. กว่าผู น้ นั้ .
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.

๑๗

ผู ใ้ ดมีป ญ
ั ญาทราม มีใ จไม่ม นั ่ คง พึง ๑๐.สพฺพ ทา สีลสมฺปนฺ โน ปญฺ ญวา สุ สมาหิโต
เป็ น อยู ่ต งั้ ร อ้ ยปี ส่ว นผู ม้ ีป ญ
ั ญาเพ่ง พิน ิจ อารทฺธวิริโ ย ปหิตตฺโต โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ.
ผู ถ้ ึงพร้อมด้วยศี ล มีปญ
ั ญา มีใจมัน่ คง
มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ดีกว่า.
ดีแลว้ ปรารภความเพียร ตัง้ ตนไวใ้ นกาล
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.
ทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอฆะที่ขา้ มได้ยาก.
(พุทฺธ ) สํ. ส. ๑๕/๗๔.

๑๘

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาธรรม
ระดับมัธยมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๑๙

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาธรรม
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๑๒)
หมวด ๒
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒
๒. ธรรมเป็ นโลกบาล ๒
๓. ธรรมอันทําให้งาม ๒
๔. บุคคลหาได้ยาก ๒
หมวด ๓
๑. ทุจ ริต ๓
๒. สุจริต ๓
๓. บุญกิริยาวัตถุ ๓
หมวด ๔
๑. อคติ ๔
๒. จักร ๔
๓. อริยสัจ ๔
หมวด ๕
๑. พละ ๕
หมวด ๖
๑. สาราณิ ยธรรม ๖
หมวด ๗
๑. สัปปุริสธรรม ๗
หมวด ๘
๑. โลกธรรม ๘

คิหิปฏิบตั ิ
๑. สังคหวัตถุ ๔
๒. ทิศ ๖

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๒๒)
หมวด ๒
๑. กาม ๒
๒. สุข ๒
หมวด ๓
๑. อธิปเตยยะ ๓
๒. ตัณหา ๓
๓. อัคคิ ๓
๔. วัฏฏะ ๓
๕. ญาณ ๓
หมวด ๔
๑. อปัสเสนธรรม ๔
๒. อัปปมัญญา ๔
หมวด ๕
๑. มัจฉริยะ ๕
๒. นิวรณ์ ๕
๓. เวทนา ๕
หมวด ๖
๑. จริต ๖
หมวด ๗
๑. อปริหานิยธรม ๗
(สําหรับคฤหัสถ์)
หมวด ๙
๑. สังฆคุ ณ ๙
หมวด ๑๐
๑. บารมี ๑๐

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๓๒)
ส่วนสังสารวัฏฏ์
๑. คติ ๒
-ทุคติ
-สุคติ
๒. กรรม ๑๒
-กรรมให้ผลตามคราว ๔
-กรรมให้ผลตามกิจ ๔
-กรรมให้ผลตามลําดับ ๔
๓. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
-กายคตาสติ
-เมตตา
-พุทธานุ สสติ
-กสิณ
-จตุธาตุววัตถาน
-นิวรณ์ ๕
๔. สมถกัมมัฏฐาน
-อารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน
-อภิณหปัจจเวกขณะ ๕
-สติปฏั ฐาน ๔
-กสิณ ๑๐
-อสุภะ ๑๐
-อนุ สสติ ๑๐
-พรหมวิหาร ๔
-อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
-จตุธาตุววัตถาน ๑
-อรู ป ๔

๒๐

-จริต ๖
๕. พุทธคุณกถา
-พุทธคุณ ๙

๒๑

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาพุทธประวัติ
ระดับมัธยมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๒๒

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาพุทธประวัติ
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๑๓)
ปริเฉทที่ ๑
-ชมพูทวีปและประชาชน
-วรรณะ ๔
ปริเฉทที่ ๒
-สักกชนบทและศากยวงศ์
-ลําดับศากยวงศ์
ปริเฉทที่ ๓
-ประสู ติ
-อสิตดาบสเข้าเฝ้ าและพยากรณ์
-ทรงอภิเษกสมรส
ปริเฉทที่ ๔
-เสด็จออกบรรพชา
ปริเฉทที่ ๕
-ตรัสรู ้
-ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา
-ทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา
-ทรงบําเพ็ญเพียรทางจิต
ปริเฉทที่ ๖
-ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบ
ด้วยดอกบัว
-แสดงปฐมเทศนา
-แสดงอนัตตลักขณสู ตร
ปริเฉทที่ ๗

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๒๓)
๑. พระมหากัสสปะ
๒. พระอุบาลี
๓. พระสิวลี
๔. พระมหากัจจายนะ
๕. พระเขมาเถรี
๖. พระอุบลวรรณาเถรี
๗. พระปฏาจาราเถรี
๘. พระกีสาโคตมีเถรี
๙. บัณฑิตสามเณร
๑๐. ธัมมิกอุบาสก
๑๑. พระนางมัลลิกาเทวี

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๓๓)
ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา
-จุติลงสู่พระครรภ์
-ประวัติชมพูทวีปและประชาชน
-ความเชื่อ ของคนในยุคนัน้
-การสร้างเมืองกบิลพัสดุ แ์ ละ
ตัง้ ศากยวงศ์
-ลําดับพระวงศ์
-พระมารดาทรงพระสุบินนิมิต
-พระโพธิสตั ว์ประสู ติ
-อาสภิวาจา ดํารัสอย่ างอาจหาญ
-สหชาติ สิ่งที่อุบตั ิในวันเดียวกัน
กับพระโพธิสตั ว์
ศาสนพิธี
-ขนานพระนาม
บทที่ ๑ พิธีบาเพ็ญกุศลในทาง
-พราหมณ์ ๘ คน ทํานาย
พระพุทธศาสนา
พระลักษณะ
-วันเข้าพรรษา
-พระนางสิริมหามายาทิวงคต
-วันออกพรรษา
-พระราชพิธีวปั ปมงคล
-วันเทโวโรหณะ
-ทรงอภิเษกสมรส
-วันธรรมสวนะ
ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา
บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ -ประพาสอุทยาน
-ความเป็ นมาของพิธีเจริญ
-ราหุลประสู ติ
พระพุทธมนต์
-มูลเหตุให้เสด็จออกบรรพชา
-อานิสงส์การเจริญพระพุทธมนต์
-เสด็จห้องพระนางพิมพา
บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต์
-ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
-เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์

๒๓

-โปรดยสกุลบุตร
-โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ ง
-แสดงอาทิตตปริยายสู ตร
ปริเฉทที่ ๘
-เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
-ทรงรับพระอุทยานเวฬุวนั เป็ น
สังฆาวาส
-ทรงได้พระอัครสาวก
ปริเฉทที่ ๙
-ทรงบําเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
-ประทานอุปสมบทแก่
พระมหากัสสปะ
-มหาสันนิบาตแห่ งพระสาวก
-ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลก
มาณพ
ปริเฉทที่ ๑๐
-เสด็จเมืองกบิลพัสดุช์ าติภูมิ
-โปรดพระพุทธบิดา
-นันทกุมารออกบวช
-ราหุลบรรพชา
ปริเฉทที่ ๑๑
-เสด็จแคว้นโกศล
ปริเฉทที่ ๑๒
-ทรงปรงอายุสงั ขาร เสด็จบ้าน
เวฬุวคาม
-ประทานโอวาทแก่ ภิกษุ สงฆ์
เสด็จป่ ามหาวัน
-นายจุนทะถวายปิ จฉิ มบิณฑบาต
เสด็จเมืองปาวา
-บรรทมอนุ ฏฐานไสยา
-ทรงปรารภสักการบูชา

-พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
-ทรงบําเพ็ญทุกรกิ ริยา ๓ วาระ
-พิธีบาํ เพ็ญกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน -ปัญจวัคคียอ์ อกบวชตาม
๑๐๐ วัน
-นางสุชาดาถวายข้าวมธุ ปายาส
-พิธีทาํ บุญงานฌาปนกิจศพ
-ทรงลอยถาด
-พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
-เสด็จสู่ตน้ พระศรีมหาโพธิ์
-พิธีทาํ บุญฉลองอัฐิ
-ทรงผจญวสวัตตีมาร
บทที่ ๔ เทศกาลสาคัญทาง
-บําเพ็ญเพียรทางใจและได้ตรัสรู ้
ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน
พระพุทธศาสนา
-เสวยวิมุตติสุข
-พิธีลอยกระทงตามประทีป
-สหัมบดีพรหมอาราธนา
-พิธีถวายผ้าป่ า
ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา
-พิธีถวายผ้ากฐิน
บทที่ ๕ ประเพณี สาคัญทาง
-เสด็จโปรดฤษีปญ
ั จวัคคีย ์
-ทรงแสดงปฐมเทศนา
พระพุทธศาสนา
-โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
-พิธีบรรพชาสามเณร
-ทรงประทานการบวชด้วยวิธี
-พิธีอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
เอหิภิกขุอุปสัมปทา
-ทรงแสดงอนัตตลักขณสู ตร
-โปรดยสกุลบุตร
-ปฐมอุบาสกอุบาสิกาใน
พระพุทธศาสนา
-สหายพระยส ๕๔ คน ออกบวช
-ส่งสาวก ๖๐ องค์ไปประกาศ
พระศาสนา
-ประทานอุปสมบทแก่ ภทั ทวัคคี ย ์
-โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ ง และบริวาร
-ทรงแสดงอาทิตตปริยายสู ตร
-โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
-ทรงรับสวนเวฬุวนั เป็ นอารามสงฆ์
ปริเฉทที่ ๕ ทรงบาเพ็ญพุทธกิจ
-พระอัครสาวกทัง้ สอง
-พระสารีบุตร

๒๔

-ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔
ตําบล
-ถูปารหบุคคล ๔
-ประทานโอวาทแก่ พระอานนท์
-ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
-ตรัสสัง่ ให้แจ้งข่าวปรินิพพาน
แก่ มลั ลกษัตริย ์
-โปรดสุภทั ทปริพาชก
-ประทานโอวาทแก่ ภิกษุ สงฆ์
-ปัจฉิ มโอวาท
-ปรินิพพาน
ปริเฉทที่ ๑๓
-ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
-แจกพระบรมสารีริกธาตุ
-สาระสําคัญในการเสด็จ
ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา
-สังเวชนียสถาน ๔

ศาสนพิธี
-อารัมภบท
-พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
-พิธีบาํ เพ็ญกุศลในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
-วันมาฆบูชา
-ความเป็ นมาของวันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา
-ความเป็ นมาของวันวิสาขบูชา
-วันอัฏฐมีบูชา
-ความเป็ นมาของวันอัฏฐมีบูชา
-วันอาสาฬหบูชา

-ความเป็ นมาของวันอาสาฬหบูชา

-พระโมคคัลลานะ
ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์ พาวรี
๑๖ คน
-ปัญหาติสสเมตเตยยมาณพ
-ปัญหาอุทยมาณพ
-ปัญหาโปสาลมาณพ
-ปัญหาโมฆราชมาณพ
-ปัญหาปิ งคิยมาณพ
-มาณพ ๑๖ คน ทู ลขออุปสมบท
ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวช
ด้วยวิธีจตุตถกรรมวาจา
-ประวัติพระราธะ
-การบวชด้วยวิธีจตุตถกรรมวาจา
ครัง้ แรก

-โปรดพระปุณณมันตานี บุตร
ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพัสดุ ์–
เจ้าศากยะออกบวช
-แสดงธรรมโปรดพุทธบิดา
-นันทกุมารออกบวช
-รับสัง่ ให้บวชราหุลกุมารเป็ น
สามเณร
-พระเจ้าสุทโธทนะขอพรการ
บวชกุลบุตร
-พระพุทธบิดาทรงประชวร
และบรรลุพระอรหันต์
-มูลเหตุที่พระอนุ รุทธะออกบวช
-พระเทวทัตทําอนัน ตริยกรรม
-พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ

ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา
-เสด็จจําพรรษาในดาวดึงส์
โปรดพระพุทธมารดา

๒๕

-พิธีถวายภัตตาหาร
-พิธีถวายทาน

-พิธีแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
-คําบูชาพระรัตนตรัย
-คําอาราธนาศี ล ๕
-สรณคมน์และศี ล ๕
-คําอาราธนาพระปริตร
-คําอาราธนาธรรม
-วิธีประเคนของถวายพระ
-วิธีกรวดนํา้

-เสด็จลงจากดาวดึงส์
-รับผ้าคู่ ของพระนางโคตมี
ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก
-โปรดพระโสณโกฬิวิสะ
-โปรดพระรัฏฐปาละ
-พระรัฏฐปาละแสดงธรรมุทเทศ
๔ ประการ
ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน
-ปลงอายุสงั ขาร
-บิณฑบาตครัง้ สุดท้าย
-ทรงรับผ้าสิงคิวรรณ
-ทรงปรารภสักการบูชา
-สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล
-โปรดสุภทั ทปริพาชก
-ประทานปัจฉิ มโอวาท
-พระบรมศพไม่เคลื่อนที่
-ถวายพระเพลิงไม่ติด
-แจกพระบรมสารีริกธาตุ
-พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่
ในเทวโลก
-อันตรธาน ๕
ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุ ณี
-พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ปฐมสาวิกา
-ทรงอนุ ญาตครุธรรมปฏิคคหณ
อุปสัมปทา
-ทรงแสดงเหตุที่ไม่ยอมให้
สตรีบวช
-พระนางพิมพาออกบวช

๒๖

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาวินัย
(เบญจศีล-เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ)

ระดับมัธยมศึกษา

สนามหลวงแผนกธรรม

๒๗

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาวินัย (เบญจศีล -เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๑๔)
บทที่ ๑ ว่าด้วยวินัย
๑. ระเบียบวินยั
๒. ศีลเป็ นแม่บทของวินยั
๓. ความหมายของศีล
๔. ศี ลคือการรักษาปกติ
ของมนุ ษย์
๕. ความมุ่งหมายในการรักษาศีล
บทที่ ๒ ว่าด้วยเบญจศีล
๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท
๒. อธิบายเบญจศี ล ๕ สิกขาบท
ข้อที่ ๑ เว้นการฆ่ าสัตว์
ข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์
ข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิด
ในกาม
ข้อที่ ๔ เว้นการพูดเท็จ
ข้อที่ ๕ เว้นการดื่มสุ ราเมรัย
บทที่ ๓ ว่าด้วยเบญจธรรม
๑. ความสําคัญของเบญจธรรม
๒. อธิบายเบญจธรรม ๕
ข้อที่ ๑ เมตตากับกรุณา
ข้อที่ ๒ การเลี้ยงชีวิตในทาง
ที่ชอบ
ข้อที่ ๓ ความสํารวมในกาม
ข้อที่ ๔ ความมีสตั ย์
ข้อที่ ๕ ความมีสติรอบคอบ

ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาชัน้ เอก
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
(ธศ ๒๒๔)
(ธศ ๒๓๔)
บทที่ ๑ ว่าด้วยกรรมบถ
บทที่ ๑ ว่าด้วยอุโบสถ
๑. ความหมายของกรรมบถ
๑. ความหมายของอุโบสถ
๒. กรรมบถ ๒ อย่าง
๒. ความเป็ นมาของอุโบสถ
๓. กรรมบถ ๒ อย่างให้ผลต่างกัน
๓. ความมุ่งหมายในการรักษา
บทที่ ๒ ว่าด้วยอกุศลกรรมบถ
อุโบสถ
๑. ความหมายของอกุศลกรรมบถ
๔. อุโบสถ ๓ ประเภท
๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐
- ปกติอุโบสถ
๓. จําแนกอกุศลกรรมบถโดย
- ปฏิชาครอุโบสถ
กรรม ๓
- ปาฏิหาริยอุโบสถ
๔. อธิบายอกุศลกรรมบถ ๑๐
บทที่ ๒ ว่าด้วยอุโบสถศีล
- กายกรรม ๓
๑. องค์ประกอบของอุโบสถศีล
- วจีกรรม ๔
- พระรัตนตรัย
- มโนกรรม ๓
- การเข้าถึงพระรัตนตรัย
๕. การให้ผลของอกุศลกรรมบถ ๑๐
- อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท
บทที่ ๓ ว่าด้วยกุศลกรรมบถ
๒. อธิบายอุโบสถศี ล ๘ สิกขาบท
๑. ความหมายของกุศลกรรมบถ
๓. ข้อควรเว้นขณะรักษาอุโบสถ
๒. กุศลกรรมบถ ๑๐
๔. ขอ้ ควรปฏิบตั ิขณะรักษา
๓. จําแนกกุศลกรรมบถ
อุโบสถ
โดยกรรม ๓
บทที่ ๓ ว่าด้วยอานิ สงส์ของ
๔. อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐
อุโบสถ
- กายกรรม ๓
๑. โคปาลกอุโบสถ
- วจีกรรม ๔
๒. นิคคัณฐอุโบสถ
- มโนกรรม ๓
๓. อริยอุโบสถ
๕. การให้ผลของกุศลกรรมบถ ๑๐

๒๘

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชากระทู ้
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป

สนามหลวงแผนกธรรม

๒๙

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชากระทู ้
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๑๑)

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๒๑)

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๓๑)

๑. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ ประมาท
๑. อปฺปมาทํ ปสํสนฺ ติ.
บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท.
สํ. ส. ๑๕/๑๒๖., องฺ. ปญฺ จก. ๒๒/๕๓.,
ขุ. ธ. ๒๕/๑๙., ขุ. อิติ. ๒๔/๒๔๒.

๑. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๑.โกธสฺส วิสมูลสฺส มธุ รคฺค สฺส พฺร าหฺ มณ
วธํ อริยา ปสํสนฺติ ตญฺหิ เฉตฺวา น โสจติ.
พราหมณ์ ! พระอริย เจ า้ ย่อ มสรรเสริญ
ผู ฆ้ ่ า ความโกรธ ซึ ่ง มีโ คนเป็ น พิษ ปลาย
หวาน เพราะคนตัด ความโกรธนัน้ ได้แลว้
ย่อมไม่เศร้าโศก.
(พุทฺธ )
สํ. ส. ๑๕/๒๓๖.

๑. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๑. อนิจฺจา อทฺธุ วา กามา พหุทุกฺข า มหาวิสา
อโยคุโ ฬว สนฺ ตตฺโต อฆมูลา ทุกฺข ปฺผลา.
กามทัง้ หลาย ไม่เ ที่ย ง ไม่ย งั ่ ยืน มีทุก ข์
มาก มีพ ิษ มาก ด งั ก อ้ นเหล็ก ที ่ร อ้ นจ ดั
เป็ นต้นเค้าแห่งความคับแค้น มีทุกข์เป็ นผล.
(สุ เมธาเถรี) ขุ. เถรี. ๒๖/๕๐๓.

๒. อปฺปมตฺตา น มียนฺ ติ.
ผู ไ้ ม่ประมาท ย่อ มไม่ตาย.
ขุ. ธ. ๒๕/๑๘., ขุ. ชา. ตึส. ๒๗/๕๒๔.

นิทฺทํ น พหุลีกเรยฺย
ชาคริยํ ภเชยฺย อาตาปี
ตนฺทึ มายํ หสฺสํ ขิฑฺฑํ
เมถุนํ วิปฺปชเห สวิภู สํ.
ผู ม้ ีค วามเพีย รไม่พ ึง นอนมาก พึง เสพ
ธรรมเครื ่ อ งตื ่น พึง ละความเกีย จคร า้ น
๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๔. จิตฺเ ต สงฺกิลิฏฺเ ฐ ทุคฺคติ ปาฏิ กงฺข า. มายา ความร่ า เริง การเล่น และเมถุน
เมื่อจิตเศร้า หมองแลว้ ทุคติเป็ นอันต้อ ง พร้อมทัง้ เครื่องประดับเสีย.
(พุทฺธ ) ขุ. สุ . ๒๕/๕๑๕., ขุ. มหา.
หวัง.
๒๙/๔๕๗,๔๖๐.
ม. มู. ๑๒/๖๔.
๒.

๓. อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.
ท่านทัง้ หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อ ม.
ที. มหา. ๑๐/๑๘๐., สํ. ส. ๑๕/๒๓๑.

๒.อวิชฺช าย นิวุ โต โลโก เววิจฺฉา (ปมาทา) นปฺป กาสติ
ชปฺป าภิเ ลปนํ พฺรู มิ ทุกฺ ขมสฺ ส มหพฺภยํ.

โลกถูก อวิช ชาปิ ด บ งั แล ว้ ไม่ป รากฏ
เพราะความตระหนี ่ (และความประมาท)
เรากล่า วความอยากว่า เป็ น เครื่อ งฉาบทาโลก
ทุกข์เป็ นภัยใหญ่ ของโลกนัน้ .
(พุทฺธ ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๐., ขุ. จู . ๓๐/๙.
โกธํ ชเห วิปฺป ชเหยฺย มานํ
สญฺโ ญชนํ สพฺ พมติกฺกเมยฺย
ตนฺนามรู ปสฺมึ อสชฺชมานํ
อกิญฺจนํ นานุ ปตนฺติ ทุ กฺขา.
บุค คลพึง ละความโกรธ พึง เลิก ถือ ตัว
พึง ก า้ วล่ว งสัง โยชน์ท งั้ ปวง (เพราะ) ทุก ข์
ทั ง้ หล า ยย่อ มไ ม่ต ิด ตา ม ผู ไ้ ม่ข อ้ งอยู ่ใ น
นามรู ป ไม่มีกงั วลนัน้ .
(พุทฺธ ) ขุ . ธ. ๒๕/๔๔.
๓.

๕. จิตฺเ ต อสงฺกิลิฏฺเ ฐ สุคติ ปาฏิ กงฺข า. ๓.ปรวชฺชานุ ปสฺสิสฺส นิจฺจํ อุ ชฺฌานสญฺญิโน
เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแลว้ สุ ค ติเป็ นอัน อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยา.
คนที่เ ห็น แต่ โ ทษผู อ้ ื่ น คอยแต่ เ พ่งโทษนัน้
ต้อ งหวัง.
อาสวะก็เ พิ่ม พูน เขายัง ไกลจากความสิ้ น
ม. มู. ๑๒/๖๔.
อาสวะ.
๖. จิตฺตํ ทนฺ ต ํ สุ ข าวหํ.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๔๙.
๔. นิราสตฺ ตี อนาคเต อตี ตํ นานุ โสจติ
จิต ที่ฝึกแลว้ นําสุ ขมาให้.
วิเวกทสฺสี ผสฺเ สสุ ทิฏฺฐีสุ จ น นิยฺยติ .
๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.
ผู ไ้ ม่คาํ นึงถึง สิ่ง ที่ยงั มาไม่ถึง ย่อ มไม่เ ศร้า
๔. อนวฏฺ ฐิตจิตฺ ตสฺส สทฺ ธมฺมํ อวิชานโต
ปริปฺลวปสาทสฺส ปญฺญา น ปริปูรติ. โศกถึง สิ ่ง ที ่ล ่ว งไปแล ว้ ผู เ้ ห็น ความสง ดั

๓๐

๗. จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี.
ผู ม้ ีปญ
ั ญาพึงรักษาจิต.
ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.
๓. สีล วรรค คือ หมวดศี ล
๘. สีล ํ โลเก อนุ ตฺตรํ.
ศี ลเป็ นเยี่ยมในโลก.
ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๘.
๙. สีล ํ รกฺเขยฺย เมธาวี.
ปราชญ์พึงรักษาศี ล.
ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๒.
๑๐. สํว าเสน สีล ํ เวทิตพฺพ.ํ
ศี ลพึงรู ไ้ ด้เพราะอยู่ร่ วมกัน.
นัย - ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๘.

เมื ่อ มีจ ิต ไม่ม นั ่ คง ไม่รู พ้ ระสัท ธรรม ในผัสสะทัง้ หลาย ย่อมไม่ถูกชักนํา ไปในทิฏ ฐิ
มีค วามเลื่อ มใสเลื่อ นลอย ปัญ ญาย่อ มไม่ ทัง้ หลาย.
บริบูรณ์.
(พุทฺธ ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๐๐., ขุ. มหา. ๒๙/
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.
๒๖๔, ๒๖๗.
๕. ผนฺ ทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺข ํ ทุนฺ นิวารยํ
อุชุํ กโรติ เมธาวี
อุสุกาโรว เตชนํ.
คนมีป ญ
ั ญาทํา จิต ที่ด้ิ น รน กวัด แกว่ง
รักษายาก ห้า มยากให ต้ รงได้ เหมือ นช่ า ง
ศรทําลู กศรให้ตรงได้ฉะนัน้ .
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.
๖. ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฏฺฐี สมติ วิชฺฌติ
เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ.
ฝนย่อ มรั ว่ รดเรือ นที ่ม ุง ไม่ด ีฉ ัน ใด
ราคะย่อมรัว่ รดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนัน้ .
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๖.

๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๕. อนวสฺสุตจิตฺตสฺส อนนฺ ว าหตเจตโส
ปุญฺญปาปปหี นสฺส นตฺถิ ชาครโต ภยํ.
ผู ม้ ีจ ิต อัน ไม่ชุ่ ม ด ว้ ยราคะ มีใ จอัน โทสะ
ไม่ก ระทบแล ว้ มีบุญ และบาปอัน ละได แ้ ล ว้
ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภยั .
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.

กุมฺภู ปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา
นครูปมํ จิตฺตมิทํ ถเกตฺว า
โยเธถ มารํ ปญฺญาวุเ ธน
ชิตญฺจ รกฺเข อนิเ วสโน สิยา.
บุค คลรู ก้ ายนี้ ที่เ ปรีย บด ว้ ยหม อ้ กัน้ จิต ที่
๗.เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ
เอวํ นินฺ ทาปสํสาสุ น สมิญฺชนฺ ติ ปณฺ ฑิตา. เปรีย บด ว้ ยเมือ งนี้ แล ว้ พึง รบมารด ว้ ยอาวุธ
ภูเขาหิน แท่งทึบ ไม่สนั ่ สะเทือ นเพราะลม คือปัญญา และพึงรักษาแนวที่ช นะไว ้ ไม่พึง
ฉัน ใด บัณ ฑิต ย่อ มไม่ห วัน่ ไหวในนิน ทา ยับยัง้ อยู่.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.
และสรรเสริญฉันนัน้ .
(พุทฺธ )

ขุ. ธ. ๒๕/๒๕.

๓. ธัมมวรรค คื อ หมวดธรรม
๘.ขตฺติ ยา พฺร าหฺ มณา เวสฺ สา สุ ทฺทา จณฺ ฑาลปุกฺกุ สา
อิธ ธมฺม ํ จริตฺวาน
ภวนฺ ติ ติทิเว สมา.

๖.

๗.สุทุทฺทสํ สุ นิ ปุณํ
ยตฺ ถ กามนิ ปาตินํ
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตฺตํ คุตฺต ํ สุ ขาวหํ.
ผู ม้ ีป ญ
ั ญา พึง รัก ษาจิต ที ่เ ห็น ได ย้ ากนัก
ละเอีย ดนัก ม กั ตกไปในอารมณ์ที ่น ่ า ใคร่
(เพราะว่า) จิตที่คุม้ ครองแลว้ นําสุ ขมาให้.
(พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.

กษ ตั ริย ์ พราหมณ์ แพทย ์ ศู ท ร
จ ณั ฑาล และคนงานชั น้ ตํา่ ประพฤติ
ธรรมในโลกนี้ แ ล ว้ ย่อ มเป็ น ผู เ้ สมอกัน ใน
๓. สามัคคีว รรค คื อ หมวดสามัคคี
สวรรค์ชนั้ ไตรทิพย์.
(สีลวีมงฺ สชาตก) ขุ. ชา. ๒๗/๗๖/๑๗๕. ๘. วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิว าทญฺ จ เขมโต
สมคฺ ค า สขิลา โหถ เอสา พุทฺธานุ สาสนี.
๙. โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคญฺ จ ทิพฺพมายุ ํ ยสํ สุข ํ ท่า น ทั ง้ ห ล า ย จ งเ ห็น ค ว า ม ว ิว า ท โ ด ย
ปาปานิ ปริวชฺ เชตฺวา ติวิธํ ธมฺมมาจเร. ความเป็ น ภัย และความไม่ว ิว าทโดยความ
ผู ใ้ ด ปรารถนาโภคทรัพ ย์ อายุ ยศ สุ ข ปลอดภ ยั แล ว้ เป็ น ผู พ้ ร อ้ มเพรีย ง มี
อัน เป็ น ทิพ ย์ ผู น้ นั้ พึง งดเว น้ บาปทัง้ หลาย ค ว า ม ป ร ะ นีป ร ะ น อ ม ก นั เ ถ ิด นี ้ เ ป็ น
แลว้ ประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง.
พระพุทธานุ ศาสนี.
(ราชธี ตา) ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๐๖.
(พุทฺธ ) ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕.

๓๑

๑๐.นิ กฺกุหา นิลฺลปา ธี รา อถทฺ ธา สุ สมาหิตา
เต เว ธมฺเม วิรู หนฺ ติ สมฺม าสมฺพุทฺธ เทสิเ ต.
ผู ไ้ ม่คดโกง ไม่พูดเพ้อ มีปรีช า ไม่หยิ่ง
มีใ จมัน่ คงนัน้ แล ย่อ มงดงามในธรรมที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแลว้ .
(พุทฺธ ) องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔., ขุ. มหา.
๒๙/๑๕๑.

๙. สามคฺ ยเมว สิกฺเขถ พุทฺเ ธเหตํ ปสํสิตํ
สามคฺยรโต ธมฺมฏฺโ ฐ โยคกฺเขมา น ธํสติ.
พึง ศึ ก ษาความสามัค คี ความสามัค คีน ัน้
ท่า นผู ร้ ู ท้ งั้ หลายสรรเสริญ แล ว้
ผู ย้ ิน ดีใ น
สามัค คี ตัง้ อยู ่ใ นธรรม ย่อ มไม่ค ลาดจาก
ธรรมอันเกษมจากโยคะ.
(พุทฺธ ) ขุ. ชา. เตรส. ๒๗/๓๔๖.
๑๐.สุขา สงฺฆ สฺส สามคฺคี สมคฺ คานญฺจนุคฺ คโห
สมคฺ ครโต ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธํสติ.
ความพร อ้ มเพรีย งของหมู ่เ ป็ น สุ ข และ
การสนับสนุ น คนผู พ้ ร้อ มเพรียงกัน ก็เ ป็ น สุข
ผู ย้ ิน ดีใ นคนผู พ้ ร อ้ มเพรีย งกัน ตัง้ อยู ่ใ น
ธรรม ย่อ มไม่ค ลาดจากธรรมอัน เกษมจาก
โยคะ.
(พุทฺธ ) ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘.

๓๒

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาธรรม
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป

สนามหลวงแผนกธรรม

๓๓

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาธรรม
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๑๒)
หมวด ๒
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒
๒. ธรรมเป็ นโลกบาล ๒
๓. ธรรมอันทําให้งาม ๒
๔. บุคคลหาได้ยาก ๒
หมวด ๓
๑. รตนะ ๓
๒. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓
๓. ทุจริต ๓
๔. สุจริต ๓
๕. อกุศลมูล ๓
๖. กุศลมูล ๓
๗ บุญกิริยาวัตถุ ๓
หมวด ๔
๑. วุฑฒิ ๔
๒. จักร ๔
๓. อคติ ๔
๔. ปธาน ๔
๕. อธิษฐานธรรม ๔
๖. อิทธิบาท ๔
๗. พรหมวิหาร ๔
๘. อริยสัจ ๔
หมวด ๕
๑. อนันตริยกรรม ๕

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๒๒)
หมวด ๒
๑. กัมมัฏฐาน ๒
๒. กาม ๒
๓. บูชา ๒
๔. ปฏิสนั ถาร ๒
๕. สุข ๒
หมวด ๓
๑. อกุศลวิตก ๓
๒. กุศลวิตก ๓
๓. อัคคิ ๓
๔. อธิปเตยยะ ๓
๕. ญาณ ๓
๖. ตัณหา ๓
๗. ปิ ฎก ๓
๘. พุทธจริยา ๓
๙. วัฏฏะ ๓
๑๐. สิกขา ๓
๑๑. สามัญญลักษณะ ๓
หมวด ๔
๑. อปัสเสนธรรม ๔
๒. อัปปมัญญา ๔
๓. พระอริยบุคคล ๔
๔. สัมปรายิกตั ถประโยชน์ ๔
๕. มรรค ๔

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๓๒)
ส่วนปรมัตถปฏิปทา
๑. นิ พพิทา ความเบื่อหน่ าย
-ปฏิปทาแห่ งนิพพิทา
-อนิจจตา ความไม่เที่ยง
แห่งสังขาร
-ทุกขตา ความเป็ นทุกข์
แห่งสังขาร
-อนัตตตา ความเป็ นอนัตตา
แห่งสังขาร
๒. วิราคะ ความสิ้นกาหนัด
-ไวพจน์แห่ งวิราคะ
๓. วิมุตติ ความหลุดพัน
-วิมุตติ ๒
-วิมุตติ ๕
๔. วิสุทธิ ความหมดจด
-วิปสั สนาญาณ ๙
-วิสุทธิ ๗
๕. สันติ ความสงบ
-ปฏิปทาแห่ งสันติ
๖. นิ พพาน
-นิพพาน ๒
-ปฏิปทาแห่ งนิพพาน
ส่วนสังสารวัฏฏ์
๗. คติ ๒
-ทุคติ
-สุคติ

๓๔

๒. เวสารัชชกรณธรรม ๕
๓. ธัมมัสสวนานิ สงส์ ๕
๔. พละ ๕
๕. ขันธ์ ๕
หมวด ๖
๑. คารวะ ๖
๒. สาราณิ ยธรรม ๖
หมวด ๗
๑. อริยทรัพย์ ๗
๒. สัปปุริสธรรม ๗
หมวด ๘
๑. โลกธรรม ๘
๒. มรรคมีองค์ ๘

คิหิปฏิบตั ิ
๑. กรรมกิเลส ๔
๒. ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ๔
๓. มิตรปฏิรูป ๔
๔. มิตรแท้ ๔
๕. สังคหวัตถุ ๔
๖. ฆราวาสธรรม ๔
๗. มิจฉาวณิ ชชา ๕
๘. สมบัติของอุบาสก ๕
๙. ทิศ ๖
๑๐. อบายมุข ๖

๖. ผล ๔
หมวด ๕
๑. อนุ ปุพพีกถา ๕
๒. มัจฉริยะ ๕
๓. มาร ๕
๔. นิ วรณ์ ๕
๕. ขันธ์ ๕
๖. เวทนา ๕
หมวด ๖
๑. จริต ๖
๒. ธรรมคุ ณ ๖
หมวด ๗
๑. อปริหานิยธรรม ๗
(สําหรับคฤหัสถ์)
หมวด ๘
๑. มรรคมีองค์ ๘
หมวด ๙
๑. พุทธคุ ณ ๙
๒. สังฆคุณ ๙
หมวด ๑๐
๑. บารมี ๑๐
๒. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

๘. กรรม ๑๒
-กรรมให้ผลตามคราว ๔
-กรรมให้ผลตามกิจ ๔
-กรรมให้ผลตามลําดับ ๔
๙. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
-กายคตาสติ
-เมตตา
-พุทธานุ สสติ
-กสิณ
-จตุธาตุววัตถาน
-นิวรณ์ ๕
๑๐. สมถกัมมัฏฐาน
-อารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน
-อภิณหปัจจเวกขณะ ๕
-สติปฏั ฐาน ๔
-กสิณ ๑๐
-อสุภะ ๑๐
-อนุ สสติ ๑๐
-พรหมวิหาร ๔
-อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
-จตุธาตุววัตถาน ๑
-อรู ป ๔
-จริต ๖
๑๑. พุทธคุณกถา
-พุทธคุณ ๙
๑๒. วิปสั สนากัมมัฏฐาน
-ธรรมเป็ นอารมณ์ของวิปสั สนา
-ธรรมที่เป็ นเหตุเกิดขึ้น ตัง้ อยู่
แห่งวิปสั สนา
-ธรรมที่เป็ นตัววิปสั สนา
-ลักษณะ กิจ ผล และเหตุ
ของวิปสั สนา
-วิปสั สนู ปกิเลส ๑๐

๓๕

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาพุทธประวัติ
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป

สนามหลวงแผนกธรรม

๓๖

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาพุทธประวัติ
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๑๓)
ปริเฉทที่ ๑
-ชมพูทวีปและประชาชน
-วรรณะ ๔
ปริเฉทที่ ๒
-สักกชนบทและศากยวงศ์
-ลําดับศากยวงศ์
ปริเฉทที่ ๓
-ประสู ติ
-อสิตดาบสเข้าเฝ้ าและพยากรณ์
-ทรงเจริญอานาปานสติ
-ทรงอภิเษกสมรส
ปริเฉทที่ ๔
-เสด็จออกบรรพชา
ปริเฉทที่ ๕
-ตรัสรู ้
-ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา
-ทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา
-ทรงบําเพ็ญเพียรทางจิ ต
-ทรงผจญมาร
ปริเฉทที่ ๖
-เสวยวิมุตติสุข
-ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบ
ด้วยดอกบัว
-แสดงปฐมเทศนา

ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๒๓)
๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ
๒. พระอุรุเวลกัสสปะ
๓. พระสารีบุตร
๔. พระโมคคัลลานะ
๕. พระมหากัสสปะ
๖. พระมหากัจจายนะ
๗. พระอานนท์
๘. พระอุบาลี
๙. พระสิวลี
๑๐. พระราหุล
๑๑. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
๑๒. พระเขมาเถรี
๑๓. พระอุบลวรรณาเถรี
๑๔. พระปฏาจาราเถรี
๑๕. พระกีสาโคตมีเถรี
๑๖. บัณฑิตสามเณร
๑๗. สังกิจจสามเณร
๑๘. สุขสามเณร
๑๙. วนวาสีติสสสามเณร
๒๐. สุมนสามเณร
๒๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
๒๒. จิตตคฤหบดี
๒๓. ธัมมิกอุบาสก
๒๔. วิสาขามหาอุบาสิกา

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๓๓)
ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา
-จุติลงสู่พระครรภ์
-ประวัติชมพูทวีปและประชาชน
-ความเชื่อของคนในยุคนัน้
-การสร้างเมืองกบิลพัสดุ แ์ ละ
ตัง้ ศากยวงศ์
-ลําดับพระวงศ์
-พระมารดาทรงพระสุบินนิมิต
-พระโพธิสตั ว์ประสู ติ
-มหาปุริสลักษณะ ๓๒
-อนุ พยัญชนะ ๘๐
-อาสภิวาจา ดํารัสอย่ างอาจหาญ
-สหชาติ สิ่งที่อุบตั ิในวัน เดียวกัน
กับพระโพธิสตั ว์
-ขนานพระนาม
-พราหมณ์ ๘ คน ทํานาย
พระลักษณะ
-พระนางสิริมหามายาทิวงคต
-พระราชพิธีวปั ปมงคล
-ทรงอภิเษกสมรส
ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา
-ประพาสอุทยาน
-ราหุลประสู ติ
-กีสาโคตมีชมโฉม

๓๗

-แสดงอนัตตลักขณสู ตร
ปริเฉทที่ ๗
-ทรงส่งสาวกไปประกาศ
พระศาสนา
-โปรดยสกุลบุตร
-โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ ง
-แสดงอาทิตตปริยายสู ตร
ปริเฉทที่ ๘
-เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
-ทรงรับพระอุทยานเวฬุวนั
เป็ นสังฆาวาส
-ทรงได้พระอัครสาวก
ปริเฉทที่ ๙
-ทรงบําเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
-ประทานอุปสมบทแก่
พระมหากัสสปะ
-มหาสันนิบาตแห่ งพระสาวก
-ทรงอนุ ญาตเสนาสนะ
-ทรงมอบให้สงฆ์เป็ นใหญ่
ในกิจพระศาสนา
-ทรงแสดงทิศ ๖ โปรด
สิงคาลกมาณพ
-ทรงแสดงเทวตาพลี
ปริเฉทที่ ๑๐
-เสด็จแคว้นสักกะ
-เสด็จเมืองกบิลพัสดุช์ าติภูมิ
-โปรดพระพุทธบิดา
-นันทกุมารออกบวช
-ราหุลบรรพชา
ปริเฉทที่ ๑๑
-เสด็จแคว้นโกศล

๒๕. มัลลิกาเทวี

ศาสนพิธี
บทนา
-ศาสนพิธี
-องค์ประกอบของศาสนา
-ประโยชน์ของศาสนพิธี
บทที่ ๑ พิธีบาเพ็ญกุศลในทาง
พระพุทธศาสนา
-วันเข้าพรรษา
-พิธีบาํ เพ็ญพระราชกุศลวัน
เข้าพรรษา
-ความเป็ นมาของวันเข้าพรรษา
-ประโยชน์ของวันเข้าพรรษา
-วันออกพรรษา
-ความเป็ นมาของการปวารณา
-ประโยชน์ของวันออกพรรษา
-วันเทโวโรหณะ
-ความเป็ นมาของวันเทโวโรหณะ
-การจัดพิธีตกั บาตรเทโวโรหณะ
-วันธรรมสวนะ
-ความเป็ นมาของวันธรรมสวนะ
-ประโยชน์ของวันธรรมสวนะ
บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-ความเป็ นมาของพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์
-อานิสงส์ของการเจริญ
พระพุทธมนต์
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-ตัวอย่ างการเจริญพระพุทธมนต์
-พิธีมงคลสมรส

-มูลเหตุให้เสด็จออกบรรพชา
-เสด็จห้องพระนางพิมพา
-เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
-ทรงทดลองปฏิบตั ิตามลัทธิต่างๆ
-อุปมา ๓ ข้อ
-ทรงบําเพ็ญทุกรกิ ริยา ๓ วาระ
-ปัญจวัคคียอ์ อกบวชตาม
-นางสุชาดาถวายข้าวมธุ ปายาส
-พระสุบินนิมิต
-ทรงลอยถาด
-เสด็จสู่ตน้ พระศรีมหาโพธิ์
-ทรงผจญวสวัตตีมาร
-บําเพ็ญเพียรทางใจและได้ตรัสรู ้
ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน
-เสวยวิมุตติสุข
-สหัมบดีพรหมอาราธนา
ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา
-เสด็จโปรดฤษีป ัญจวัคคีย ์
-ทรงแสดงปฐมเทศนา
-โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
-ทรงประทานการบวชด้วยวิธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา
-ทรงแสดงอนัตตลักขณสู ตร
-โปรดยสกุลบุตร
-ปฐมอุบาสกอุบาสิกาใน
พระพุทธศาสนา
-สหายพระยส ๕๔ คน ออกบวช
-ส่งสาวก ๖๐ องค์ไปประกาศ
พระศาสนา
-ประทานอุปสมบทแก่ ภทั ทวัคคีย ์
-โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ ง และบริวาร

๓๘

ปริเฉทที่ ๑๒
-อนุ สนธิ
-ทรงปรงอายุสงั ขาร เสด็จบ้าน
เวฬุวคาม
-เหตุทาํ ให้เกิดแผ่นดินไหว ๘
ประการ
-ประทานโอวาทแก่ ภิกษุ สงฆ์
เสด็จป่ ามหาวัน
-เสด็จโภคนคร
-นายจุนทะถวายปิ จฉิ มบิณฑบาต
เสด็จเมืองปาวา
-ทรงพระประชวร เสด็จเมือง
กุสินารา
-ผิวกายพระตถาคตผ่องใสยิ่ง
ใน ๒ กาล
-บิณฑบาตทาน ๒ คราวมีผล
เสมอกัน
-บรรทมอนุ ฏฐานไสยา
-ทรงปรารภสักการบูชา
-ประทานโอกาสให้เทวดาเข้าเฝ้ า
-ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔
ตําบล
-อาการอันภิกษุ ทงั้ หลายพึง
ปฏิบตั ิต่อสตรี
-วิธีปฏิบตั ิในพุทธสรีระ
-ถูปารหบุคคล ๔
-ประทานโอวาทแก่ พระอานนท์
-ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
-ตรัสถึงเมืองกุสินารา
-ตรัสสัง่ ให้แจ้งข่าวปรินิ พพาน
แก่ มลั ลกษัตริย ์

-พิธีทาํ บุญอายุ
-พิธีทาํ บุญต่ อนาม
บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต์
-ตัวอย่ างงานสวดพระพุทธมนต์
-พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
-พิธีบาํ เพ็ญกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน
๑๐๐ วัน
-พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
-พิธีสวดแจง
-พิธีทาํ บุญฉลองอัฐิ
บทที่ ๔ เทศกาลสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
-พิธีลอยกระทงตามประทีป
-คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
-ความเป็ นมาของพิธีลอยกระทง
ตามประทีป
-พิธีถวายผ้าป่ า
-ประเภทของผ้าป่ า
-คําถวายผ้าป่ า
-พิธีถวายผ้ากฐิน
-ความหมายของกฐิน
-ความเป็ นมาของกฐิน
-ประเภทของกฐินในประเทศไทย
-คําถวายผ้ากฐิน
บทที่ ๕ ประเพณี สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
-พิธีบรรพชาสามเณร
-ความเป็ นมาของการบรรพชา
ในประเทศไทย
-การเตรียมบรรพชาสามเณร
-สิ่งที่ตอ้ งจัดเตรียมในพิธี

-ทรงแสดงอาทิตตปริยายสู ตร
-โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
-ทรงรับสวนเวฬุวนั เป็ นอารามสงฆ์
ปริเฉทที่ ๕ ทรงบาเพ็ญพุทธกิจ
-พระอัครสาวกทัง้ สอง
-พระสารีบุตร
-พระโมคคัลลานะ
ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์พ าวรี
๑๖ คน
-ปัญหาอชิตมาณพ
-ปัญหาติสสเมตเตยยมาณพ
-ปัญหาปุณ ณกมาณพ
-ปัญหาเมตตคู มาณพ
-ปัญหาโธตกมาณพ
-ปัญหาอุปสีวมาณพ
-ปัญหานันทมาณพ
-ปัญหาเหมกมาณพ
-ปัญหาโตเทยยมาณพ
-ปัญหากัปปมาณพ
-ปัญหาชตุกณั ณี มาณพ
-ปัญหาภัทราวุธมาณพ
-ปัญหาอุทยมาณพ
-ปัญหาโปสาลมาณพ
-ปัญหาโมฆราชมาณพ
-ปัญหาปิ งคิยมาณพ
-มาณพ ๑๖ คน ทู ลขออุปสมบท
ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวช
ด้วยวิธีจตุตถกรรมวาจา
-ประวัติพระราธะ
-การบวชด้วยวิธีจตุตถกรรมวาจา
ครัง้ แรก

๓๙

-โปรดสุภทั ทปริพาชก
-ประทานโอวาทแก่ ภิกษุ สงฆ์
-ประทานโอกาสให้ภิกษุ สงฆ์
ถามข้อสงสัย
-ปัจฉิ มโอวาท
-ปรินิพพาน
ปริเฉทที่ ๑๓
-ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
-แจกพระบรมสารีริกธาตุ
-สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์
-สาระสําคัญในการเสด็จ
ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา
-ประเภทแห่ งสัมมาสัมพุทธเจดีย ์
-สังเวชนียสถาน ๔

ศาสนพิธี
-อารัมภบท
-พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
-ความเป็ นมาของพิธีแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ
-ระเบียบพิธีการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ
-พิธีบาํ เพ็ญกุศลในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
-วันมาฆบูชา
-ความเป็ นมาของวันมาฆบูชา
-การเตรียมตัวก่ อนเข้าร่ วม
พิธีเวียนเทียน
-การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา
-คําบูชาวันมาฆบูช า
-วันวิสาขบูชา

บรรพชาสามเณร
-ระเบียบพิธีบรรพชาสามเณร
-พิธีอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
-สิ่งที่ตอ้ งจัดเตรียมในพิธี
อุปสมบท
-การเวียนนาครอบอุโบสถ
-การอุปสมบท
-พิธีฉลองพระบวชใหม่
-ประโยชน์ของการบวช

-โปรดพระปุณณมันตานี บุตร
ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพัส ดุ-์
เจ้าศากยะออกบวช
-แสดงธรรมโปรดพุทธบิดา
-นันทกุมารออกบวช
-รับสัง่ ให้บวชราหุลกุมาร
เป็ นสามเณร
-พระเจ้าสุทโธทนะขอพรการบวช
กุลบุตร
-พระพุทธบิดาทรงประชวร
และบรรลุพระอรหันต์
-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
-อนาถบิณฑิกสร้างวัดถวาย
-มูลเหตุที่พระอนุ รุทธะออกบวช
-พระเทวทัตทําอนันตริยกรรม
-ทรงแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ข้อ
-พระอนุ รุทธะสรรเสริญ
สติปฏั ฐาน ๔
-พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ

ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา
-ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์
-เสด็จจําพรรษาในดาวดึงส์
โปรดพระพุทธมารดา
-เสด็จ ลงจากดาวดึงส์
-รับผ้าคู่ ของพระนางโคตมี
ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก
-โปรดพระโสณโกฬิวิสะ
-โปรดพระรัฏฐปาละ
-พระรัฏฐปาละแสดงธรรมุทเทศ
๔ ประการ

๔๐

-ความเป็ นมาของวันวิสาขบูชา
-การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
-วันวิสาขบูชาได้รบั การรับรอง
ให้เป็ นวันสําคัญสากลของโลก
-การจัดพิธีวิสาขบูชาของชาว
พุทธนานาชาติ
-คําบูชาวันวิสาขบูชา
-วันอัฏฐมีบูชา
-ความเป็ นมาของวันอัฏฐมีบูชา
-การจัดพิธีอฏั ฐมีบูชา
-คําบูชาวันอัฏฐมีบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-ความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา
-ความเป็ นมาของวันอาสาฬหบูชา
-พระราชพิธีในวันอาสาฬหบูชา
-คําบูชาวันอาสาฬบูชา
-พิธีทาํ บุญถวายภัตตาหาร
-ความเป็ นมาของพิธีทาํ บุญ
ถวายภัตตาหาร
-การเตรียมการในพิธีทาํ บุญ
-การบูชาข้าวพระพุทธ
-คําบูชาข้าวพระพุทธ
-คําลาข้าวพระพุทธ
-พิธีถวายทาน
-พิธีถวายสังฆทาน
-การเตรียมการและลําดับพิธี
-คําถวายสังฆทานทัว่ ไป
-พิธีแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
-การประนมมือ
-วิธีปฏิบตั ิ
-การไหว้

ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน
-ทรงปรารภธรรม
-ทรงทํานิมิตโอภาส
-ปลงอายุสงั ขาร
-บิณฑบาตครัง้ สุ ดท้าย
-ทรงรับผ้าสิงคิวรรณ
-ผลแห่ งบิณฑบาตทาน
-ทรงปรารภสักการบูชา
-สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล
-โปรดสุภทั ทปริพาชก
-โปรดให้ลงพรหมทัณฑ์
-ประทานปัจฉิ มโอวาท
-พระบรมศพไม่เคลื่อนที่
-พระนางมัลลิกาถวายสักการะ
-ถวายพระเพลิงไม่ติด
-แจกพระบรมสารีริกธาตุ
-พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่
ในเทวโลก
-อันตรธาน ๕
-ลําดับพรรษายุกาล
ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุ ณี
-พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ปฐมสาวิกา
-ทรงอนุ ญาตครุธรรมปฏิคคหณ
อุปสัมปทา
-ทรงแสดงเหตุที่ไม่ยอมให้
สตรีบวช
-พระนางพิมพาออกบวช

๔๑

-วิธีปฏิบตั ิ
-การกราบ
-วิธีกราบแบบชาย
-วิธีกราบแบบหญิง
-คําบูชาพระรัตนตรัย
-คํากราบนมัสการพระรัตนตรัย
-คําอาราธนาศี ล ๕
-สรณคมน์และศี ล ๕
-คําอาราธนาพระปริตร
-คําอาราธนาธรรม
-วิธีประเคนของถวายพระ
-การประเคนที่ถูกต้อง
-วิธีกรวดนํา้

๔๒

ขอบข่ายการเรียนการสอน
และการออกข้อสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก

วิชาวินัย
(เบญจศีล-เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ)

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป

สนามหลวงแผนกธรรม

๔๓

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาวินัย (เบญจศีล -เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๑๔)
บทที่ ๑ ว่าด้วยวินัย
๑. ระเบียบวินยั
๒. ศีลเป็ นแม่บทของวินยั
๓. ความหมายของศีล
๔. ศี ลคือการรักษาปกติ
ของมนุ ษย์
๕. ความมุ่งหมายในการรักษาศีล
บทที่ ๒ ว่าด้วยเบญจศีล
๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท
๒. อธิบายเบญจศี ล ๕ สิกขาบท
ข้อที่ ๑ เว้นการฆ่ าสัตว์
ข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์
ข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิด
ในกาม
ข้อที่ ๔ เว้นการพูดเท็จ
ข้อที่ ๕ เว้นการดื่มสุ ราเมรัย
บทที่ ๓ ว่าด้วยวิรตั ิ
๑. สัมปัตตวิรตั ิ
๒. สมาทานวิรตั ิ
๓. สมุจเฉทวิรตั ิ
บทที่ ๔ ว่าด้วยเบญจธรรม
๑. ความสําคัญของเบญจธรรม
๒. อธิบายเบญจธรรม ๕
ข้อที่ ๑ เมตตากับกรุณา

ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาชัน้ เอก
ระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(ธศ ๓๒๔)
(ธศ ๓๓๔)
บทที่ ๑ ว่าด้วยอุโบสถ
บทที่ ๑ ว่าด้วยกรรมบถ
๑. ความหมายของอุโบสถ
๑. ความหมายของกรรมบถ
๒. ความเป็ นมาของอุโบสถ
๒. กรรมบถ ๒ อย่าง
๓. ความมุ่งหมายในการรักษา
๓. กรรมบถ ๒ อย่างให้ผลต่างกัน
อุโบสถ
บทที่ ๒ ว่าด้วยอกุศลกรรมบถ
๔. อุโบสถ ๓ ประเภท
๑. ความหมายของอกุศลกรรมบถ
- ปกติอุโบสถ
๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐
- ปฏิชาครอุโบสถ
๓. จําแนกอกุศลกรรมบถโดย
- ปาฏิหาริยอุโบสถ
กรรม ๓
บทที่ ๒ ว่าด้วยอุโบสถศีล
๔. อธิบายอกุศลกรรมบถ ๑๐
๑. องค์ประกอบของอุโบสถศีล
- กายกรรม ๓
- พระรัตนตรัย
- วจีกรรม ๔
- การเข้าถึงพระรัตนตรัย
- มโนกรรม ๓
- อุโบสถศี ล ๘ สิกขาบท ๕. หลักวินิจฉัยอกุศลกรรมบถ ๑๐
๒. อธิบายอุโบสถศี ล ๘ สิกขาบท ๖. การให้ผลของอกุศล
๓. ข้อควรเว้นขณะรักษาอุโบสถ
กรรมบถ ๑๐
๔. ขอ้ ควรปฏิบตั ิขณะรักษาอุโบสถ บทที่ ๓ ว่าด้วยกุศลกรรมบถ
บทที่ ๓ ว่าด้วยการรักษาอุโบสถ ๑. ความหมายของกุศลกรรมบถ
๑. ระเบียบพิธี
๒. กุศลกรรมบถมีช่ือเรียก
๒. คําประกาศองค์อุโบสถ
หลายอย่าง
๓. คําขออุโบสถศีล
๓. กุศลกรรมบถจัดเข้าในศีลสิกขา
บทที่ ๔ ว่าด้วยอานิ สงส์ของ
๔. กุศลกรรมบถ ๑๐
๕. จําแนกกุศลกรรมบถโดยกรรม ๓
อุโบสถ
๖. อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐
๑. โคปาลกอุโบสถ

๔๔

ข้อที่ ๒ การเลี้ยงชีวิตในทาง
ที่ชอบ
ข้อที่ ๓ ความสํารวมในกาม
ข้อที่ ๔ ความมีสตั ย์
ข้อที่ ๕ ความมีสติรอบคอบ

๒. นิคคัณฐอุโบสถ
๓. อริยอุโบสถ

- กายกรรม ๓
- วจีกรรม ๔
- มโนกรรม ๓
๗. การให้ผลของกุศลกรรมบถ ๑๐

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

