




๑ 
 

เอกสารแนบท้าย ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  
เร่ือง ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๙ ช่วงชั้น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ (จำนวน ๓๙ หน้า) 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับประถมศึกษา 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบายความกระทู้
สุภาษิตที ่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที ่กำหนดให้เท่านั ้น มาประกอบการอธิบาย  
ไม่น้อยกว่า ๑ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิตที่
กำหนดให้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ ๒ หน้าขึ้นไป 
(เว้นบรรทัด)  

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

สีลวรรค 
คือ หมวดศีล 

สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร. 
ความรอบคอบในทุก ๆ เรื่อง เป็นการดี 

-สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
-ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๒ 
สุข ํยาว ชรา สีลํ. 
ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๓ 
สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี. 
นักปราชญ์พึงรักษาศีล  

ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ 

๔ 

วาจาวรรค 
คือ หมวดวาจา 

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ. 
คนพูดไม่ดีย่อมเดือดร้อน  

ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต 

๕ 
วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณึ. 
บุคคลควรพูดให้ไพเราะ 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๖ 
ตเมว วาจํ ภาเสยฺย   ยายตฺตานํ น ตาปเย. 
ควรกล่าวแต่ถ้อยคำที่ไม่ทำให้ตนเดือดร้อน 

-สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
-ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

๗ 

ปาปวรรค 
คือ หมวดบาป 

ปาปานํ อกรณํ สุขํ.  
การไม่ทำบาปก็สุข 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๘ 
ปาปานิ ปริวชฺชเย.  
พึงละเว้นบาปทั้งหลาย 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๙ 
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.  
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

 

 

  



๒ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๐ 

กัมมวรรค 
คือ หมวดกรรม 

สุกรํ สาธุนา สาธุ. 
คนดีทำดีได้ง่าย 

- วินัยปิฎก จุลลวรรค 
- ขุททกนิกาย อุทาน 

๑๑ 
กลฺยาณการี กลฺยาณํ   ปาปการี จ ปาปกํ. 
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 

- สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
- ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

๑๒ 
กเรยฺย วากฺยํ อนุกมฺปกานํ. 
ควรเชื่อฟังคนที่หวังดี  

ขุททกนิกาย ชาดก ทสกนิบาต 

๑๓ 

โกธวรรค 
คือ หมวดโกรธ 

น หิ สาธุ โกโธ. 
ความโกรธไม่ดีเลย 

ขุททกนิกาย ชาดก ฉักกนิบาต 

๑๔ 
อนตฺถชนโน โกโธ. 
ความโกรธก่อความพินาศ 

อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต 

๑๕ 
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ. 
กำจัดความโกรธได้อยู่เป็นสุข 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

 

  



๓ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับประถมศึกษา 

วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม 
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับธรรมวิภาค 
๑. ธรรมศึกษา 
๒. ธรรมวภิาค  
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๒  
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 
๒. ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
๓. ธรรมอันทำให้งาม ๒ 
๔. บุคคลหาได้ยาก ๒ 
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓  
และหมวด ๔ 
๑. รตนะ ๓ 
๒. โอวาท ๓  
๓. ทุจริต ๓ 
๔. สุจริต ๓ 
๕. อกุศลมูล ๓ 
๖. กุศลมูล ๓ 
๗. อริยสัจ ๔ 
 
 

บทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชน 
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชมพูทวีป 
๒. ระบบวรรณะ ๔ 
๓. ความเชื่อของประชาชน 
บทที่ ๒ ศากยวงศ์ 
๑. กรุงกบิลพัสดุ์ 
๒. ลำดับศากยวงศ์ 
บทที่ ๓ เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ 
๑. พระโพธิสัตว์ประสูติ 
๒. อสิตดาบสเข้าเฝ้า 
๓. ขนานพระนามและทำนาย 
พระลักษณะ 
๔. พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ 
๕. ทรงเจริญอานาปานสติ 
๖. ทรงอภิเษกสมรส 
บทที่ ๔ ทรงผนวชและตรัสรู้ 
๑. เสด็จออกทรงผนวช 
๒. พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า 
๓. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา 
๔. ทรงยกเลิกการบำเพ็ญทุกรกิริยา 
๕. ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต 
๖. ทรงผจญมาร 
๗. ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

บทที่ ๑ วินัย 
๑. ระเบียบวินัย 
๒. วินัยสัมพันธ์กับศีล 
๓. ความหมายของศีล 
๔. ศีลคือการรักษาความปกติ 
ของมนุษย์ 
๕. ความมุ่งหมายในการบัญญัติศีล 
บทที่ ๒ เบญจศีล 
๑. สิกขาบทข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา  
เวระมะณี 
๒. สิกขาบทข้อที่ ๒ อะทินนาทานา   
เวระมะณี 
๓. สิกขาบทข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา 
เวระมะณี 
๔. สิกขาบทข้อที่ ๔ มุสาวาทา  
เวระมะณี 
๕. สิกขาบทข้อที่ ๕ สุราเมระยะ 
มัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี 
บทที่ ๓ วิรัติและอานิสงส์ของการ
รักษาเบญจศีล   
๑. วิรัต ิ
๒. อานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล 
บทที่ ๔ เบญจธรรม  
๑. ลักษณะและความสำคัญ 
ของธรรม 
๒. เบญจธรรม 
๓. เบญจธรรมข้อ ๑ เมตตาและกรุณา 
๔. เบญจธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชีพ 
๕. เบญจธรรมข้อ ๓ กามสังวร 
๖. เบญจธรรมข้อ ๔ สัจจะ 
๗. เบญจธรรมข้อ ๕ สติสัมปชัญญะ  
๘. อานิสงส์ของการรักษาเบญจธรรม 

 
  



๔ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับประถมศึกษา 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบายความกระทู้
สุภาษิตที ่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที ่กำหนดให้เท่านั ้น มาประกอบการอธิบาย  
ไม่น้อยกว่า ๒ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิตที่
กำหนดให้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ ๓ หน้าขึ้นไป 
(เว้นบรรทัด)  

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

ทานวรรค 
คือ หมวดทาน 

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ. 
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ 

สังยุตฺตนิกาย สคาถวรรค 

๒ 
ททมาโน ปิโย โหติ. 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 

๓ 
ททโต ปุญฺ  ปวฑฺฒติ. 
เมื่อให้บุญก็เพ่ิมข้ึน 

-ทีฆนิกาย มหาวรรค 
-ขุททกนิกาย อุทาน 

๔ 

ขันติวรรค 
คือ หมวดอดทน 

ขนฺติ สาหสวารณา. 
ความอดทนห้ามซึ่งความผลุนผลันไว้ได้ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส 

๕ 
ขนฺติ หิตสุขาวหา. 
ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข 

สวดมนต์ฉบับหลวง 

๖ 
มนาโป โหติ ขนฺติโก. 
ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืน 

สวดมนต์ฉบับหลวง 

๗ 

ชยวรรค 
คือ หมวดชนะ 

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ. 
พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ 

-ขุททกนิกาย ธรรมบท 
-ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

๘ 
อสาธุ สาธุนา ชิเน. 
พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี 

-ขุททกนิกาย ธรรมบท 
-ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

๙ 
สจฺเจนาลิกวาทินํ. 
พึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง 

-ขุททกนิกาย ธรรมบท 
-ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

๑๐ 

ปุญญวรรค 
คือ หมวดบุญ 

ปุญฺ  โจเรหิ ทูหรํ. 
โจรขโมยบุญใครไม่ได้ 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๑๑ 
ปุญฺ  สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ. 
บุญนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๒ 
สุโข ปุญฺ สฺส อุจฺจโย. 
หมั่นขยันทำความดี ก่อเกิดความสุข 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๓ 
เสวนาวรรค 

คือ หมวดคบหา 

ยํ เว เสวติ ตาทิโส. 
คบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้น 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส 

๑๔ 
สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม. 
การคบหากับคนดีนำสุขมาให้ 

ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 



๕ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๕ 
นาสฺมเส กตปาปมฺหิ. 
ไม่ควรไว้ใจคนทำความชั่ว 

ขุททกนิกาย ชาดก ทสก
นิบาต 

 
  



๖ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับประถมศึกษา 

วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธประวัติ วิชาอุโบสถศีล 
บทที่ ๑ ธรรมหมวด ๓  
บุญกิริยาวัตถุ ๓  
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๔  
๑. วุฑฒิ ๔ 
๒. จักร ๔ 
๓. อคติ ๔ 
๔. ปธาน ๔ 
๕. อธิษฐาน ๔ 
๖. อิทธิบาท ๔ 
๗. พรหมวิหาร ๔ 
 

 
 
 
 
 

บทที่ ๑ เสวยวิมุติสุข 
๑. เสวยวิมุติสุข 
๒. ทรงเปรียบสัตว์โลกกับดอกบัว 
๓. ทรงแสดงพระปฐมเทศนา 
๔. ทรงแสดงธรรม 
เรื่องอนัตตลักขณสูตร 
บทที่ ๒ ทรงส่งพระสาวก 
ไปประกาศพระศาสนา  
๑. ทรงโปรดยสกุลบุตร 
๒. ทรงโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง 
๓. ทรงแสดงธรรมเรื่องอาทิตต
ปริยายสูตร 
บทที่ ๓ เสด็จไปกรุงราชคฤห์ 
แคว้นมคธ 
๑. ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
๒. ทรงรับพระอุทยานเวฬุวัน 
เป็นสังฆาวาส 
๓. ทรงรับพระอัครสาวก 
 

บทที่ ๑ อุโบสถ 
๑. ความเป็นมาของอุโบสถ 
๒. อุโบสถสมัยพุทธกาล 
๓. องค์ประกอบของอุโบสถ 
บทที่ ๒ ไตรสรณคมน์ 
๑. พระรัตนตรัย 
๒. ไตรสรณคมน์ 
๓. สรณคมน์ ๒ ประเภท 
๔. วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมน์ในอดีต 
๕. วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมน์ในปัจจุบัน 
๖. สรณคมน์ขาด 
๗. สรณคมน์เศร้าหมอง 
๘. ข้อยกเว้นสรณคมน์ขาด 
หรือเศร้าหมอง 
บทที่ ๓ อุโบสถศีล 
๑. อุโบสถศีล 
๒. การสมาทานอุโบสถศีล 
๓. อุโบสถกาล 
บทที่ ๔ ระเบียบพิธีรักษาอุโบสถศีล 
๑. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย 
๒. กล่าวคำประกาศองค์อุโบสถศีล 
๓. กล่าวคำขออุโบสถศีล 
๔. กล่าวคำรับสรณคมน์ 
๕. กล่าวคำสมาทานอุโบสถศีล 
๖. ข้อควรปฏิบัติขณะรักษาอุโบสถศีล 
บทที่ ๕ พฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีล 
๑. โคปาลกอุโบสถ 
๒. นิคัณฐอุโบสถ 
๓. อริยอุโบสถ 

 

 

 

 



๗ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบายความกระทู้
สุภาษิตที ่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที ่กำหนดให้เท่านั ้น มาประกอบการอธิบาย  
ไม่น้อยกว่า ๓ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิตที่
กำหนดให้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ ๔ หน้าขึ้นไป 
(เว้นบรรทัด)  

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

อัตตวรรค 
คือ หมวดตน 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. 
ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๒ 
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา. 
คนดีย่อมฝึกตน 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๓ 
อตฺตนา โจทยตฺตานํ. 
จงเตือนตนด้วยตนเอง 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๔ 
ปฏิมํเสตมตฺตนา. 
จงพิจารณาตนด้วยตนเอง 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๕ 

จิตตวรรค 
คือ หมวดจิต 

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ. 
การฝึกจิตเป็นความดี 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๖ 
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ. 
จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๗ 
วิหญฺ ตี จิตฺตวสานุวตฺตี. 
ผู้ที่ควบคุมจิตใจไม่ได้ ย่อมเดือดร้อน 

ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

๘ 
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี. 
ผู้มีปัญญาพึงคุ้มครองจิต 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๙ 

มิตตวรรค 
คือ หมวดมิตร 

มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร. 
มารดาเป็นมิตรในบ้านเรา 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๑๐ 
สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ   โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ. 
ผู้ไม่ทรยศมิตร เป็นที่นับถือทุก ๆ สถานที่ 

ขุททกนิกาย ชาดก นวกนิบาต 

๑๑ 
มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก. 
ผู้ทรยศมิตร เป็นคนเลว 

ขุททกนิกาย ชาดก ทสกนิบาต 

๑๒ 
นตฺถิ พาเล สหายตา. 
เพ่ือนแท้ หาไม่ได้ในอันธพาล 

-วินัยปิฎก มหาวรรค 
-มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 
-ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๓ วิริยวรรค 
คือ หมวด
ความเพียร 

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ. 
ความเพียรช่วยให้ก้าวผ่านความทุกข์ยากได้ 

ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

๑๔ 
หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส  ปเรติ ปริหายติ. 
คนที่ผัดวันประกันพรุ่งย่อมจะเสื่อมเสียหาย 

ขุททกนิกาย ชาดก วีสตินิบาต 



๘ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๕ 
 อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ. 

ควรรีบทำความเพียรในวันนี้ 
-มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  
-ขุททกนิกาย ชาดก มหานิบาต 

๑๖ 
กเรยฺย โยคฺคํ ธุวมปฺปมตฺโต. 
ผู้ไม่ประมาท ควรทำความเพียรให้แน่วแน่ 

นัย. ขุททกนิกาย ชาดก ทุก
นิบาต 

๑๗ 

สติวรรค 
คือ หมวดสติ 

สติ โลกสฺมิ ชาคโร. 
สติเป็นสัญญาณเตือนภัยในชาวโลก 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๑๘ 
สติมโต สทา ภทฺทํ. 
คนมีสติ เจริญตลอดเวลา 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๑๙ 
สติมา สุขเมธติ. 
คนมีสติ ย่อมมีความสุข 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๒๐ 
สติมโต สุเว เสยฺโย. 
คนมีสติ มีความประเสริฐทุกวัน 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๙ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา 

วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธประวัติ วิชากรรมบถ 
บทที่ ๑ ธรรมหมวด ๕  
๑. อนันตริยกรรม ๕ 
๒. เวสารัชชกรณธรรม ๕ 
๓. ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
๔. พละ ๕ 
๕. ขันธ์ ๕ 
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๖  
๑. คารวะ ๖ 
๒. สาราณิยธรรม ๖ 
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๗  
๑. อริยทรัพย์ ๗ 
๒. สัปปุริสธรรม ๗ 
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๘ 
๑. โลกธรรม ๘ 
๒. มรรค ๘ 
 

บทที่ ๑ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ 
๑. ประทานการอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ 
๒. มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก 
๓. ทรงอนุญาตเสนาสนะ 
๔. ทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกิจพระศาสนา 
๕. ทรงแสดงธรรมเรื่องทิศ ๖ 
๖. ทรงแสดงธรรมเรื่องเทวตาพลี 
บทที่ ๒ เสด็จไปแคว้นสักกะ 
๑. เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ 
๒. ทรงโปรดพระพุทธบิดา 
๓. เจ้าชายนันทะทรงอุปสมบท 
๔. เจ้าชายราหุลทรงบรรพชา 
บทที่ ๓ เสด็จไปแคว้นโกศล 
๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าเฝ้า 
๒. อนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายวัดเชตวัน 
บทที่ ๔ ปัจฉิมโพธิกาล 
๑. ทรงรับป่าอัมพปาลีเป็นอารามสุดท้าย 
๒. ทรงปลงอายุสังขาร 
๓. เสด็จไปป่ามหาวัน 
๔. นายจุนทะถวายปัจฉิมบิณฑบาต 
๕. เสด็จไปกรุงกุสินารา 
๖. บรรทมอนุฏฐานไสยา 
๗. วิธีปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระ 
๘. ประทานพระโอวาทแก่พระอานนท์ 
๙. ตรัสถึงกรุงกุสินารา 
๑๐. ทรงโปรดสุภัททปริพาชก 
๑๑. ประทานพระโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ 
๑๒. ปรินิพพาน 
บทที่ ๕ ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
๑. พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
๒. แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 
๓. โทณพราหมณ์กล่าวสุนทรพจน์ 
๔. สาเหตุที่เสด็จมาปรินิพพานที่กรุงกุสินารา 
๕. ประเภทของสัมมาสัมพุทธเจดีย์ 
๖. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 

บทที่ ๑ กรรมบถ 
๑. กรรมบถ 
๒. ศีล ๕ กับกรรมบถ 
๓. ประเภทของกรรมบถ 
๔. ผลของกรรมบถ  
๕. ไตรทวาร 
๖. กรรมบถที่จัดลงในไตร
ทวาร 
บทที่ ๒ กายกรรม ๓ 
๑. ปาณาติบาต 
๒. อทินนาทาน 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร 
บทที่ ๓ วจีกรรม ๔ 
๑. มุสาวาท 
๒. ปิสุณาวาจา  
๓. ผรุสวาจา 
๔. สัมผัปปลาปะ 
บทที่ ๔ มโนกรรม ๓ 
๑. อภิชฌา 
๒. พยาบาท 
๓. มิจฉาทิฏฐิ 
 
 

 



๑๐ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบายความกระทู้

สุภาษิตที ่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที ่กำหนดให้เท่านั ้น มาประกอบการอธิบาย  
ไม่น้อยกว่า ๑ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิตที่
กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผล พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดยชั้นนี้ กำหนด
ความยาวตั้งแต่ ๒ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด) 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

สีลวรรค 
คือ หมวดศีล 

สีลํ ยาว ชรา สาธุ. 
ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๒ 
สีลํ โลเก อนุตฺตรํ. 
ศีลเป็นเยี่ยมในโลก 

ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต 

๓ 
สญฺ มโต เวรํ น จียติ. 
ผู้สำรวมระวัง จะไม่สร้างเวรกรรม 

-ทีฆนิกาย มหาวรรค 
-ขุททกนิกาย อุทาน 

๔ 

ปุญญวรรค 
คือ หมวดบุญ 

ปุญฺ  โจเรหิ ทูหรํ. 
โจรขโมยบุญใครไม่ได้ 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๕ 
สุโข ปุญฺ สฺส อุจฺจโย. 
หมั่นขยันทำความดี ก่อเกิดความสุข 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๖ 
ปุญฺ านิ ปรโลกสฺมึ  ปติฏ า โหนฺต ิปาณินํ. 
บุญเป็นที่พึ่งของชีวิตไปถึงโลกหน้า 

-สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
-อังคตุตรนิกาย ปัญจกนิบาต 
-ขุททกนิกาย ชาดก ทสกนิบาต 

๗ 

ปาปวรรค 
คือ หมวดบาป 

ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย. 
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๘ 
สกมฺมุนา หญฺ ติ ปาปธมฺโม. 
คนทำบาป ย่อมลำบากเพราะกรรมของ
ตน 

-มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 
-ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๙ 
ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา. 
คนทำบาปกรรม เพราะความหลงผิด 

-มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  
-ขุททกนิกาย ชาดก ปกิณณกนิบาต 

๑๐ 

กัมมวรรค 
คือ หมวดกรรม 

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ. 
หลังจากทำความชั่วลงไป ย่อมเผาผลาญ
ใจในภายหลัง 

-สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
-ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๑ 
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ. 
กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๒ 
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. 
ชาวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม 

-มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 
-ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

 

. 



๑๑ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๓ 

โกธวรรค 
คือ หมวดโกรธ 

โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน.  
ความโกรธ ทำให้ใจสั่น 

อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต 

๑๔ 
โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท. 
พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ 

นัย. อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต 

๑๕ 
มา โกธสฺส วสํ คมิ. 
อย่าตกอยู่ในอำนาจความโกรธ 

ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

  



๑๒ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา 

วิชาธรรมวิภาค วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม 
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับธรรมวิภาค 
๑. ธรรมศึกษา 
๒. ธรรมวภิาค  
บทที ่๒ ธรรมหมวด ๒ 
(ทุกะ) 
๑. กรรมฐาน ๒ 
๒. กาม ๒ 
๓. บูชา ๒ 
๔. ปฏิสันถาร ๒ 
๕. สุข ๒ 
บทที ่๓ ธรรมหมวด ๓ 
(ติกะ) 
๑. รตนะ ๓ 
๒. อกุศลวิตก ๓ 
๓. กุศลวิตก ๓ 
๔. อัคคิ ๓ 
๕. อธิปไตย ๓ 
๖. ญาณ ๓ 
๗. ตัณหา ๓ 
บทที ่๔ ธรรมหมวด ๔  
(จตุกกะ) 
๑. อริยสัจ ๔ 
๒. อิทธิบาท ๔ 
๓. อัปปมัญญา ๔ 
บทที่ ๕ คิหิปฏิบัติ 
๑. มิตรปฏิรูป ๔ 
๒. มิตรแท้ ๔ 
 
 

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
อนุพุทธประวัติ 
๑. ขอบข่ายเนื้อหาอนุพุทธประวัติ 
๒. ประโยชน์ของการเรียนอนุพุทธ
ประวัติ 
บทที่ ๒ พระประวัติพระพุทธเจ้า 
๑. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ 
๒. เสด็จออกทรงผนวชและตรัสรู้  
๓. ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
๔. ปรินิพพาน 
บทที่ ๓ ประวัติพระอัญญา 
โกณฑัญญะ 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๔ ประวัติพระอุรุเวลกัสสปะ  
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๕ ประวัติพระสารีบุตร 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๖ ประวัติพระโมคคัลลานะ 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 

บทที่ ๑ วินัย 
๑. ระเบียบวินัย 
๒. วินัยสัมพันธ์กับศีล 
๓. ความหมายของศีล 
๔. ศีลคือการรักษาความปกติ 
ของมนุษย์ 
๕. ความมุ่งหมายในการบัญญัติศีล 
บทที่ ๒ เบญจศีล 
๑. สิกขาบทข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา 
เวรมณ ี
๒. สิกขาบทข้อที่ ๒ อทินนาทานา 
เวรมณ ี
๓. สิกขาบทข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา 
เวรมณ ี
๔. สิกขาบทข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี 
๕. สิกขาบทข้อที่ ๕ สุราเมรย 
มัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี 
บทที่ ๓ วิรัติและอานิสงส์ของการ
รักษาเบญจศีล   
๑. วิรัต ิ
๒. อานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล  
บทที่ ๔ เบญจธรรม 
๑. ลักษณะและความสำคัญของธรรม 
๒. เบญจธรรม 
๓. เบญจธรรมข้อ ๑ เมตตาและกรุณา 
๔. เบญจธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชีวะ 
๕. เบญจธรรมข้อ ๓ กามสังวร 
๖. เบญจธรรมข้อ ๔ สัจจะ 
๗. เบญจธรรมข้อ ๕ สติสัมปชัญญะ   
๘. อานิสงส์ของการรักษาเบญจธรรม 
 



๑๓ 
 

วิชาธรรมวิภาค วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม 
บทที่ ๗ พระประวัติ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
๑. พระสถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่ทรงผนวชใน
พระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๘ พระประวัติพระนางเขมา
เถรี 
๑. พระสถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่ทรงผนวชใน
พระพุทธศาสนาและทรงบรรลุธรรม 
๓. งานประกาศพระศาสนา 
๔. นิพพาน 
บทที่ ๙ ศาสนพิธี 
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนพิธี 
๒. ประโยชน์ของศาสนพิธี 
๓. ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา 
๔. การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
๕. เครื่องสักการบูชา 
๖. การปฏิบัติพิธี 
๗. วิธีแสดงความเคารพ 
๘. การจัดสถานที่ในพิธีทำบุญ 
๙. การอาราธนา 

  



๑๔ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบายความกระทู้
สุภาษิตที ่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที ่กำหนดให้เท่านั ้น มาประกอบการอธิบาย  
ไม่น้อยกว่า ๒ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิตที่
กำหนดใหอ้ย่างสมเหตุสมผล พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดยชั้นนี้ กำหนด
ความยาวตั้งแต่ ๓ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด) 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

ปมาทวรรค 
คือ 

 หมวดประมาท 

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา      ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ                  
โสม โลก ปภาเสติ            อพฺภา มุตฺโต ว จนฺทิมา.          
เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อวายังโลก
นี้ให้สว่าง  เหมือนพระจันทร์พนจากเมฆหมอก ฉะนั้น 

มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปัณณาสก์ 

๒ 

พหุมฺปิ เจ สํหิตํ ภาสมาโน 
น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต 
โคโปว คาโว คณยํ ปเรสํ 
น ภาควา สามญฺ สฺส โหติ. 
หากกล่าวพุทธพจน์ได้มาก แต่เป็นคนประมาท ไม่ทำ
ตามพุทธพจน์นั้น ก็ไมม่ีส่วนแห่งสามัญญผล เหมือนคน
เลี้ยงโค คอยนับโคให้ผู้อ่ืน ฉะนั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๓ 

ยญฺหิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ        อกิจฺจํ ปน กยิรติ 
อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ          เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา. 
คนทอดทิ้งกิจที่ควรทำ ไปทำกิจที่ไม่ควรทำ                
เมื่อเขาถือตัว มัวประมาท อาสวะยอมเจริญ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๔ 

ปุคคลวรรค 
คือ  

หมวดบุคคล 

ยสฺส ปาปํ กตํ กมฺมํ          กุสเลน ปิถียติ 
โสม โลกํ ปภาเสติ            อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา. 
ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ด้วยกรรมดี ผู้นั้นย่อมยัง
โลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอก 
ฉะนั้น 

มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปัณณาสก์ 

๕ 

มธุวา มญฺ ตี พาโล         ยาว ปาปํ น ปจฺจติ, 
ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ          อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ. 
ตราบเทาที่บาปยังไม่ใหผล  คนเขลายังเขาใจวามีรส
หวาน แต่บาปใหผลเมื่อใด  คนเขลายอมประสบทุกข
เมื่อนั้น                                                         

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๖ 

สเจ ภายถ ทุกฺขสฺส           สเจ โว ทุกฺขมปฺปิยํ 
มา กตฺถ ปาปกํ กมฺมํ         อาวี วา ยทิ วา รโห.            
ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าท่านไม่รักทุกข์ ก็อย่าทำบาปกรรม
ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ 

ขุททกนิกาย อุทาน 



๑๕ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๗ 

วิริยวรรค 
คือ  

หมวดความเพียร 

อปฺปเกนปิ  เมธาวี            ปาภเฏน วิจกฺขโณ                     
สมุฏ าเปติ  อตฺตานํ          อณุ อคฺคึว สนฺธมํ. 
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย 
เหมือนคนก่อนกองไฟขึ้น ฉะนั้น                                                         

ขุททกนิกาย ชาดก 
เอกนิบาต 

๘ 

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา             อปฺเปน พหุเกน วา                     
ยํ ยํ วิวหเต  รตฺติ             ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ.         
ควรทำวันคืนไม่ใหเปลาจากประโยชนน้อยหรือมาก  
เพราะวันคืนผานบุคคลใดไป ชีวิตของบุคคลนั้น ยอม
พร่องจากประโยชนนั้น                                                

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๙ 

อุฏ าตา กมฺมเธยฺเยสุ        อปฺปมตฺโต วิธานวา              
สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ              สมฺภตํ อนุรกฺขติ. 
ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท เข้าใจจัดการเลี้ยง
ชีวิตพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้  

อังคุตตรนิกาย อัฏฐก
นิบาต 

๑๐ 

เสวนาวรรค 
คือ  

หมวดคบหา 

ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา       ภเชยฺยุตตมปุคฺคเล                        
โอวาเท จสฺส ติฏเ ยฺย       ปตฺเถนฺโต อจลํ สุขํ. 
ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคง  พึงเว้นมิตรชั่วเสีย คบแต่
บุคคล สูงสุด  และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน           

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๑๑ 

ยาทิส กุรุเต มิตฺต            ยาทิส ฺจูปเสวติ,                       
โสป ตาทิสโก โหติ           สหวาโส หิ ตาทิโส.  
คบคนเชนใดเป็นมิตร และสมคบคนเชนใด เขาก็เป็น
คนเชนนั้น เพราะการอยูร่วมกันยอมเป็นเชนนั้น          

ขุททกนิกาย ชาดก วี
สตินิบาต 

๑๒ 

สทฺเธน จ เปสเลน จ      
ป ฺ วตา พหุสฺสุเตน จ                            
สขติ หิ กเรยฺย ปณฑิฺโต    
ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม.          
บัณฑิตพึงทำความเป็นเพ่ือนกับคนที่ศรัทธา  มีศีลเป็นที่
รัก  มีปัญญาและเป็นพหุสูต  เพราะการสมาคมกับคนดี
เป็นความเจริญ                                                

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

 

  

. 

. 

. 



๑๖ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๓ 

ทานวรรค 
คือ  

หมวดทาน 
 

อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ           อคฺคํ ปุญฺ  ปวฑฺฒติ 
อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ       ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ. 
เมื่อให้ทานด้วยวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ วรรณะ ยศ 
เกียรติ สุข และกำลังอันเลิศ ก็เจริญ 

ขุททกนิกาย อิติวุตต
กะ 

๑๔ 

อคฺคทายี วรทายี             เสฏฺ ทายี จ โย นโร 
ทีฆายุ ยสวา โหติ            ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ. 
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งที่ดี ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมเป็นผู้มีอายุ
ยืน มียศในภพที่ตนเกิด 

อังคตุตรนิกาย ปัญจก
นิบาต 

๑๕ 

ปุพฺเพ ทานาทิกํ ทตฺวา      อิทานิ ลภตี สุขํ 
มูเลว สิญฺจิตํ โหติ            อคฺเค จ ผลทายกํ. 
ให้ทานเป็นต้นก่อน จึงได้สุขในบัดนี้ เหมือนรดน้ำที่โคน
ให้ผลที่ปลาย 

สัททสารัตถชาลินี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

. 



๑๗ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา 

วิชาธรรมวิภาค วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอุโบสถศีล 
บทที่ ๑ ธรรมหมวด ๓ 
(ติกะ)  
๑. ปิฎก ๓ 
๒. พุทธจริยา ๓ 
๓. วัฏฏะ ๓ 
๔. สิกขา ๓ 
๕. สามัญญลักษณะ ๓ 
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๔  
(จตุกกะ)  
๑. อปัสเสนธรรม ๔ 
๒. พระอริยบุคคล ๔ 
๓. มรรค ๔ 
๔. ผล ๔ 
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๕ 
(ปัญจกะ) 
๑. อนุปุพพิกถา ๕ 
๒. มัจฉริยะ ๕ 
๓. มาร ๕ 
บทที่ ๔ คิหิปฏิบัติ 
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยขน์ ๔ 
๒. สัมปรายิกัตถประโยขน์ ๔ 
๒. ทิศ ๖ 
 
 

บทที่ ๑ ประวัติพระมหากัสสปะ 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๒ ประวัติพระมหากัจจายนะ 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๓ พระประวัติพระอานนท์ 
๑. พระสถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่ทรงผนวชใน
พระพุทธศาสนา 
๓. งานประกาศพระศาสนา 
๔. การบรรลุธรรม 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๔ ประวัติพระอุบาลี 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๕ พระประวัติพระสิวลี 
๑. พระสถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่ทรงผนวชใน
พระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๖ พระประวัติพระราหุล 
๑. พระสถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่ทรงผนวชใน
พระพุทธศาสนา 

บทที่ ๑ อุโบสถ 
๑. ความเป็นมาของอุโบสถ 
๒. อุโบสถสมัยพุทธกาล 
๓. องค์ประกอบของอุโบสถ 
บทที่ ๒ ไตรสรณคมน์ 
๑. ไตรสรณคมน์ 
๒. สรณคมน์ ๒ ประเภท 
๓. วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมน์ 
ในอดีต 
๔. วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมน์ 
ในปัจจุบัน 
๕. สรณคมน์ขาด 
๖. สรณคมน์เศร้าหมอง 
๗. ข้อยกเว้นเรื่องสรณคมน์ขาด
หรือเศร้าหมอง 
บทที่ ๓ อุโบสถศีล 
๑. องค์ประกอบของอุโบสถศีล 
๒. คำอธิบายอุโบสถศีล  
๓. การสมาทานอุโบสถศีล 
๔. อุโบสถกาล 
บทที่ ๔ ระเบียบพิธีรักษา 
อุโบสถศีล 
๑. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย 
๒. กล่าวคำประกาศองค์อุโบสถศีล 
๓. กล่าวคำขออุโบสถศีล 
๔. กล่าวคำรับสรณคมน์ 
๕. กล่าวคำสมาทานอุโบสถศีล 
๖. ข้อควรปฏิบัติขณะรักษา 
อุโบสถศีล 
บทที่ ๕ พฤติกรรมการรักษา 
อุโบสถศีล 
๑. โคปาลกอุโบสถ 
๒. นิคัณฐอุโบสถ 
๓. อริยอุโบสถ 
บทที่ ๖ อานิสงส์การรักษา 
อุโบสถศีล 



๑๘ 
 

วิชาธรรมวิภาค วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอุโบสถศีล 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๗ ประวัติพระอุบลวรรณาเถร ี
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๘ ประวัติพระปฏาจาราเถรี 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๙ ประวัติพระกีสาโคตมีเถรี 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
๔. งานประกาศพระศาสนา 
๕. นิพพาน 
บทที่ ๑๐ พิธีบำเพ็ญกุศล 
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑. วันมาฆบูชา 
๒. วันวสิาขบูชา 
๓. วันอัฏฐมีบูชา 
๔. วันอาสาฬหบูชา 

 
 

 
  



๑๙ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา  ให้ผู้เรียนอธิบายกระทู้สุภาษิต 
ที่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที่กำหนดให้เท่านั้น มาประกอบการอธิบายไม่น้อยกว่า ๓ 
ส ุภาษิต โดยต้องอธ ิบายร ้อยเร ียงและเช ื ่อมโยงแนวคิดสำคัญให้ส ัมพันธ ์ก ับส ุภาษิต ที ่กำหนดให้                  
อย่างสมเหตุสมผล พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดยชั้นนี้ กำหนดความยาว
ตั้งแต่ ๔ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด) 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

กิเลสวรรค 
คือ หมวดกิเลส 

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ       อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา                  
อิจฺฉาพทฺธา ปุถู สตฺตา   ปาเสน สกุณี ยถา.            
ความอยากชักพาผู้คนไป ความอยากละได้ยากใน
โลก บุคคลจำนวนมากถูกความอยากผูกมัดไว้  
เหมือนนกติดบ่วง ฉะนั้น                       

สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค 

๒ 

ตณฺหา ชเนติ ปุริส         จิตฺตมสฺส วิธาวติ                  
สตฺโต สํสารมาปาทิ        ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ.            
ตัณหาก่อกำเนิดคน จิตของเขาย่อมพลุ่งพล่าน                
สัตว์ยังเวียนว่ายตายเกิด จึงไม่พ้นไปจากทุกข์                      

สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค 

๓ 

ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก    ชราย ปริวาริโต                  
มจฺจุนา ปหิโต โลโก       ทุกฺเข โลโก ปติฏฺ โต. 
ชาวโลกถูกตัณหาดัก ถูกชราล้อม ถูกมฤตยูปิด จึงตก
อยู่ในทุกข์                      

สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค 

๔ 

อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก     อิจฺฉาวินยาย มุจฺจติ 
อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน      สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธนํ. 
ชาวโลกถูกความอยากผูกมัดไว้ จะหลุดได้เพราะ
กำจัดความอยาก เพราะละความอยากเสียได้ จึงตัด
เครื่องผูกได้หมด 

สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค 

๕  

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ       สุตฺเตสุ พหุชาคโร 
อพลสฺสํว สีฆสฺโส          หิตฺวา ยาติ สุเมธโส. 
คนปัญญาดี ไม่ประมาทเมื่อคนอื่นประมาท มีสติเมื่อ
คนอ่ืนขาดสติ ย่อมทิ้งห่าง (คนโง่) ไป เหมือนม้า
ฝีเท้าเร็ว วิ่งทิ้งห่างม้าที่ไม่มีความเร็วไป ฉะนั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

 

  

. 



๒๐ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๖ 

อัปปมาทวรรค 
คือ  

หมวดไม่ประมาท 

อุฏฺ านวโต สติมโต      สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน 
สญฺ ตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ. 
ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นเพียร มีสติ ทำงาน
สุจริต ไตร่ตรองก่อนทำ รอบคอบ ดำเนินชีวิตถูก
หลักธรรมและไม่ประมาท                       

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๗ 

อปฺปมาทรตา โหถ        สจิตฺตมนุรกฺขถ                  
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ      ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร.            
ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไมป่ระมาท คอยรักษา
จิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหลุมกิเลส  เหมือนช้าง
ที่ตกหลุมโคลนถอนตนขึ้น ฉะนั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๘ 

อุฏ าเนนปฺปมาเทน       สญฺ เมน ทเมน จ                  
ทีปํ กยิราถ เมธาวี         ยํ โอโฆ นาภิกีรติ.            
คนมปีัญญาพึงสร้างเกาะที่ห้วงกิเลสท่วมไม่ถึง ด้วย
ความหมั่น ความไมป่ระมาท ความรอบคอบ และ
ความข่มใจ                       

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๙ 

จิตตวรรค 
คือ หมวดจิต 

อานาปานสฺสติ ยสฺส       อปริปุณฺณา อภาวิตา 
กาโยปิ อิญฺชิโต โหติ       จิตฺตมฺปิ โหติ อิญฺชิตํ.  
กายและใจของบุคคลผู้ที่ไม่บำเพ็ญไม่อบรม         
อานาปานสติ ย่อมกระสับกระส่ายกระวนกระวาย           

ขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค 

๑๐ 

ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน      ยตฺถ  กามนิปาติโน                   
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ       จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ. 
การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก เร็ว ซึ่งปกติจมดิ่งอยู่ในสิ่งที่
ถูกใจ เป็นความดี (เพราะว่า) จิตที่ฝึกแลว นำ
ความสุขมาให้  

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๑ 

ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ          ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ 
อุชุ กโรติ เมธาวี           อุสุกาโรว เตชนํ. 
ปัญญาชน ทำจิตที่ฟุ้งซ่าน กลับกลอก รักษาได้ยาก 
ห้ามได้ยาก ให้ตรงได้ เหมือนช่างศร ดัดลูกศรให้ตรง
ได ้ฉะนั้น           

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

  

. 

. 



๒๑ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๒  

เสโล ยถา เอกฆโน        วาเตน น สมีรติ 
เอวํ นินฺทาปสํสาสุ         น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา. 
ภูเขาหินล้วน ไม่สะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตย่อม
ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๓ 

ปัญญาวรรค 
คือ หมวดปัญญา 

ป ฺ า สุตวินิจฺฉินี       ป ฺ า กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี                    
ปญฺ าสหิโต นโร อิธ    อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ.             
ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็น
เครื่องเพ่ิมพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง ในโลกนี้ นรชน
ผู้ประกอบด้วยปัญญา แม้ในความทุกข์ก็หาความสุข
ได้               

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๑๔ 

ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโ      อปิ วิตฺตปริกฺขยา 
ปญฺ าย จ อลาเภน      วิตฺตวาปิ น ชีวติ. 
ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้ แต่อับปัญญาแม้มี
ทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้             

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๑๕ 

มตฺตาสุขปริจฺจาคา       ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ 
จเช มตฺตาสุขํ ธีโร        สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ. 
ถ้าพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะยอมเสียสละสุขส่วน
น้อย  ผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย์ ก็ควรเสียสละ
สุขส่วนน้อย               

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๖ 

โย จ วสฺสสตํ ชีเว         ทุปฺปญฺโ  อสมาหิโต 
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย       ปญฺ วนฺตสฺส ฌายิโน. 
ผู้มีปัญญาฆ่ากิเลส มีชีวิตอยู่แค่วันเดียว ประเสริฐ
กว่าผู้ไร้ปัญญาใจไม่มั่นคง อยู่นานผ่าน ๑๐๐ ปี 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๗ 

ปกิณณกวรรค 
คือ หมวด
เบ็ดเตล็ด 

ปรทุกฺขูปธาเนน           โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ 
เวรสํสคฺคสํสฏฺโ            เวรา โส น ปริมุจฺจติ. 
ผู้ที่มุ่งถึงความสุขตนด้วยการก่อทุกข์ให้คนอ่ืน เป็นผู้
พัวพันอยู่กับการจองเวร ย่อมไม่พ้นจากเวร 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๘ 

ปริตฺตํ ทารุมารุยฺห         ยถา สีเท มหณฺณเว 
เอวํ กุสีตมาคมฺม           สาธุชีวีปิ สีหติ. 
คนมั่งมี ก็ล่มจมได้เพราะติดนิสัยเกียจคร้าน เหมือน
คนเกาะท่อนไม้เล็ก ๆ จมลงในทะเลฉันนั้น 

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

 

  

. 



๒๒ 
 

 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๙ 

 

อสาเร สารมติโน          สาเร จาสารทสฺสิโน 
เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ      มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา. 
ผู้ที่เข้าใจสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นสาระ
ว่าไม่เป็นสาระ เป็นผู้มีความคิดเห็นผิด ๆ ติดเป็น
นิสัย ย่อมไม่ประสบพบสาระ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๒๐ 

นิทฺทาสีลี สภาสีลี         อนุฏฺ าตา จ โย นโร 
อลโส โกธปญฺ าโณ      ตํ ปราภวโต มุขํ. 
การที่เป็นคนติดนอน ชอบสังสรรค์ ไม่ขยัน เกียจ
คร้าน โกรธง่าย นั้น เป็นทางแห่งความเสื่อม 

ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 



๒๓ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา 

วิชาธรรมวิภาค วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชากรรมบถ 
บทที่ ๑ ธรรมหมวด ๔ (จตุกกะ)  
๑. วุฑฒิ ๔ 
๒. จักร ๔ 
๓. อคติ ๔ 
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๕ (ปัญจ
กะ) 
๑. นิวรณ์ ๕ 
๒. ขันธ์ ๕ 
๓. เวทนา ๕ 
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๖ (ฉักกะ) 
๑. จริต ๖ 
๒. ธรรมคุณ ๖ 
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๗ (สัตต
กะ) 
อปริหานิยธรรม ๗  
(สำหรับคฤหัสถ์) 
บทที่ ๕ ธรรมหมวด ๘ (อัฏฐกะ) 
มรรค ๘ 
บทที่ ๖ ธรรมหมวด ๙ (นวกะ) 
๑. พุทธคุณ ๙ 
๒. สังฆคุณ ๙ 
บทที่ ๗ ธรรมหมวด ๑๐ (ทส
กะ) 
๑. บารมี ๑๐ 
๒. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
 
 

บทที่ ๑ ประวัติสามเณรบัณฑิต 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
บทที่ ๒ ประวัติสามเณรสังกิจ 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
และการบรรลุธรรม 
๓. งานประกาศพระศาสนา 
บทที่ ๓ ประวัติสามเณรสุข 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
บทที่ ๔ ประวัติสามเณรวนวาสีติสสะ 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
๓. การบรรลุธรรม 
บทที่ ๕ ประวัติสามเณรสุมน 
๑. สถานะเดิม 
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศาสนา 
และการบรรลุธรรม 
๓. งานประกาศพระศาสนา 
บทที่ ๖ ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
๑. ภูมิหลัง 
๒. มูลเหตุที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
๓. การสนองงานพระศาสนา 
บทที่ ๗ ประวัติจิตตคฤหบดี 
๑. ภูมิหลัง 
๒. มูลเหตุที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
๓. การสนองงานพระศาสนา 
บทที่ ๘ ประวัติธัมมิกอุบาสก 
๑. ภูมิหลัง 
๒. ฟังสติปัฏฐานสูตร 
๓. พระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่องบุญ 
บทที่ ๙ ประวัตินางวิสาขามหาอุบาสิกา 
๑. ภูมิหลัง 

บทที่ ๑ กรรมบถ 
๑. ความหมายของ
กรรมบถ 
๒. ศีล ๕ กับกรรมบถ 
๓. ประเภทของกรรมบถ 
๔. ผลของกรรมบถ  
๕. ไตรทวาร 
๖. กรรมบถในไตรทวาร 
บทที่ ๒ กายกรรม ๓ 
๑. ปาณาติบาต 
๒. อทินนาทาน 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร 
บทที่ ๓ วจีกรรม ๔ 
๑. มุสาวาท 
๒. ปิสุณาวาจา  
๓. ผรุสวาจา 
๔. สัมผัปปลาปะ 
บทที่ ๔ มโนกรรม ๓ 
๑. อภิชฌา 
๒. พยาบาท 
๓. มิจฉาทิฏฐิ 
 
 



๒๔ 
 

วิชาธรรมวิภาค วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชากรรมบถ 
๒. มูลเหตุที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
และการได้ดวงตาเห็นธรรม 
๓. ตระกูลเศรษฐีแห่งกรุงสาวัตถี 
๔. มงคลสมรส 
๕. ชนะคดีบิดาของสามี 
๖. อานิสงส์ของบุญในอดีตชาติ 
๗. สนองงานพระศาสนา 
๘. มหาอุบาสิกายอดทายิกา 
บทที่ ๑๐ พระประวัติพระนางมัลลิกาเทวี 
๑. พระสถานะเดิม 
๒. ทรงพบกับพระพุทธเจ้า 
๓. ถวายอสทิสทาน 
๔. พระสวามีทรงน้อยพระทัย 
๕. สิ้นพระชนม์ 
บทที่ ๑๑ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 
๑. ความเป็นมาของพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 
๒. การเตรียมการในพิธีทำบุญ 
๓. พิธีสวดมนต์เย็น - ฉันเช้า 
๔. แนวทางการจัดพิธีทำบุญในงานต่าง ๆ 
บทที่ ๑๒ พิธีถวายทาน 
๑. ความหมายของทาน 
๒. ประเภทของทาน 
๓. พิธีถวายสังฆทาน 
๔. การเตรียมการและลำดับพิธี 
๕. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการถวายสังฆทาน 
๖. คำถวายสังฆทาน (สามัญ) 
บทที่ ๑๓ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๒. ความเป็นมาของพิธีแสดงตน 
เป็นพุทธมามกะ 
๓. ระเบียบพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๔. คำกล่าวต่าง ๆ ที่พุทธมามกะพึงทราบ 

 

 
  



๒๕ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ผู้เรียนแต่งอธิบายความกระทู้สุภาษิตที่

กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที ่กำหนดให้เท่านั ้น มาประกอบการอธิบายไม่น้อยกว่า  
๑ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิตที่กำหนดให้อย่าง
สมเหตุสมผล พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดยชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ 
๒ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด) 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

อัตตวรรค คือ  
หมวดตน 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. 
ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๒ 
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา. 
ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๓ 
อตฺตนา โจทยตฺตานํ. 
จงเตือนตนด้วยตน 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๔ 

ทานวรรค คือ  
หมวดทาน 

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ. 
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๕ 
ททมาโน ปิโย โหติ. 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

อังคตุตรนิกาย ปัญจกนิบาต 

๖ 
ทเทยฺย ปุริโส ทานํ. 
คนควรให้ของที่ควรให้ 

ขุททกนิกาย ชาดก สัตตกนิบาต 

๗ 

ขันติวรรค คือ  
หมวดอดทน 

ขนฺติ สาหสวารณา.   
ความอดทนห้ามซึ่งความผลุนผลันไว้ได้ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส 

๘ 
ขนฺติ หิตสุขาวหา. 
ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข 

สวดมนต์ฉบับหลวง 

๙ 
ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร. 
ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ 

สวดมนต์ฉบับหลวง 

๑๐ 

วิริยวรรค คือ  
หมวดความเพียร 

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ. 
คนจะผ่านพ้นความทุกข์ลำบากได้  
เพราะความเพียร 

ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

๑๑ 
หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส  ปเรติ ปริหายติ. 
คนที่ผัดวันประกันพรุ่งย่อมจะเสื่อมเสียหาย 

ขุททกนิกาย ชาดก วีสตินิบาต 

๑๒ 
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ. 
ควรรีบทำความเพียรในวันนี้ 

-มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  
-ขุททกนิกาย ชาดก มหานิบาต 

๑๓ 
ชยวรรค 

คือ หมวดชนะ 
อกฺโกเธน ชิเน โกธํ. 
พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ 

-ขุททกนิกาย ธรรมบท 
-ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

 



๒๖ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๔ 
 อสาธุ สาธุนา ชิเน. 

พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี 
-ขุททกนิกาย ธรรมบท 
-ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

๑๕ 
สจฺเจนาลิกวาทินํ. 
พึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง 

-ขุททกนิกาย ธรรมบท 
-ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต 

 

 

 

  



๒๗ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธานุประวัติและศาสนพิธี วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม 
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับธรรมวิภาค 
๑. ธรรมศึกษา 
๒. ธรรมวภิาค  
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๒ 
(ทุกะ) 
๑. ธรรมมีอุปการะมาก 
๒ 
๒. ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
๓. ธรรมอันทำให้งาม ๒ 
๔. บุคคลหาได้ยาก ๒ 
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓ 
(ติกะ) 
๑. รตนะ ๓ 
๒. อกุศลมูล ๓ 
๓. กุศลมูล ๓ 
๔. บุญกิริยาวัตถุ ๓  
๔. อธิปไตย ๓ 
๕. สามัญญลักษณะ ๓ 
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๔  
(จตุกกะ)  
๑. อคติ ๔ 
๒. ปธาน ๔ 
๓. อิทธิบาท ๔ 
๔. พรหมวิหาร ๔ 
๕. อริยสัจ ๔ 
บทที่ ๕ ธรรมหมวด ๕ 
(ปัญจกะ) 
อนุปุพพิกถา ๕ 
บทที่ ๖ คิหิปฏิบัติ 
๑. มิตรปฏิรูป ๔ 
๒. มิตรแท้ ๔ 
๓. อบายมุข ๖ 
๔. ทิศ ๖ 
 

บทที่ ๑ การสังคายนาพระไตรปิฎก 
๑. ปฐมสังคายนา 
๒. การสังคายนาครั้งสำคัญ 
๓. พระไตรปิฎก 
๔. การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ในพระไตรปิฎก 
๕. สาระสำคัญของพระไตรปิฎก 
๖. อรรถกถาและคัมภีร์รุ่นต่อมา 
บทที่ ๒ การศึกษาพุทธประวัติ 
๑. วรรณกรรมพุทธประวัติ 
๒. วรรณกรรมพุทธประวัติในประเทศไทย 
๓. ความหมายของปาฏิหาริย์ 
๔. โวหารและภาพพจน์ในการประพันธ์
วรรณกรรมพุทธประวัติ 
๖. สารัตถประโยชน์จากการศึกษาพุทธ
ประวัติ 
บทที่ ๓ พระชาติกำเนิดของพระโพธิสัตว์
เจ้าชายสิทธัตถะ 
๑. ทรงจุติลงสู่พระครรภ์ 
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับชมพูทวีป 
๓. การสร้างกรุงกบิลพัสดุ์ 
และการตั้งศากยวงศ์ 
๔. ลำดับพระวงศ์ของพระโพธิสัตว ์
เจ้าชายสิทธัตถะ 
๕. พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิต 
๖. พระโพธิสัตว์ประสูติ 
๗. มหาปุริสลักษณะ ๓๒  
และอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ 
๘. ทรงเปล่งพระอาสภิวาจา 
๙. กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า 
๑๐. ขนานพระนามพระโพธิสัตว์ 
๑๑. พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ 
๑๒. ปาฏิหาริย์ในพระราชพิธีพืชมงคล 
๑๓. พระเทวทัตทรงยิงหงส์ 
๑๔. ทรงอภิเษกสมรส 
บทที่ ๔ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 

บทที่ ๑ วินัย 
๑. ระเบียบวินัยกับสังคม 
๒. วินัยสัมพันธ์กับศีล 
๓. ความหมายของศีล 
๔. ความมุ่งหมายในการบัญญัติศีล 
บทที่ ๒ เบญจศีล 
๑. สิกขาบทที่ ๑ ปาณาติปาตา 
เวรมณ ี
๒. สิกขาบทที่ ๒ อทินนาทานา 
เวรมณ ี
๓. สิกขาบทที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา 
เวรมณ ี
๔. สิกขาบทที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี 
๕. สิกขาบทที่ ๕ สุราเมรยมัชช 
ปมาทัฏฐานา เวรมณี 
บทที่ ๓ วิรัติและอานิสงส์ 
ของการรักษาเบญจศีล   
๑. วิรัต ิ
๒. อานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล  
บทที่ ๔ เบญจธรรม 
๑. ลักษณะและความสำคัญ 
ของธรรม 
๒. เบญจกัลยาณธรรม 
๓. เบญจธรรมข้อ ๑ เมตตา 
และกรุณา 
๔. เบญจธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชีวะ 
๕. เบญจธรรมข้อ ๓ กามสังวร 
๖. เบญจธรรมข้อ ๔ สัจจะ 
๗. เบญจธรรมข้อ ๕ 
สติสัมปชัญญะ 
๘. อานิสงส์ของการรักษา 
เบญจธรรม 
 



๒๘ 
 

วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธานุประวัติและศาสนพิธี วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม 
๑. ทอดพระเนตรเทวทูต ๔  
และเจ้าชายราหุลประสูติ 
๒. พระสุบินนิมิตของพระเจ้าสุทโธทนะ 
๓. พระนางกีสาโคตมีทรงชมพระโฉม 
๔. เสด็จออกทรงบรรพชา 
๕. พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า 
๖. ทรงศึกษาแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ 
๗. พระสมณกิจก่อนทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา 
๘. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา 
๙. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส 
และมหาสุบินนิมิต 
๑๐. ทรงลอยถาดทองคำ 
๑๑. เสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
๑๒. ทรงผจญพญาวัสวดีมาร 
๑๓. ทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตจนตรัสรู้ 
บทที่ ๕ เสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน 
๑. สัตตมหาสถาน 
๒. คติการจำลองสัตตมหาสถาน 
บทที่ ๖ พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 
๑. วันเข้าพรรษา  
๒. วันออกพรรษา 
๓. วันเทโวโรหณะ 
๔. วันธรรมสวนะ (วันพระ) 
๕. คำอาราธนาและคำกล่าวที่ควรรู้ 

 

 

 

  



๒๙ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ผู้เรียนแต่ง
อธ ิบายความกระทู ้ส ุภาษิตที ่กำหนดให้อย ่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงส ุภาษิตที ่กำหนดให้เท ่านั้น   
มาประกอบการอธิบายไม่น้อยกว่า ๒ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์
กับกระทู้สุภาษิตที่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผล พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตท่ีนำมาอ้างอิงนั้นด้วย 
โดยชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ ๓ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด) 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

สีลวรรค 
คือ หมวดศีล 

อาทิ สีลํ ปติฏฺ า จ   กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ 
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ   ตสฺมา สีลํ วิโสธเย. 
ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรม
ทั้งหลาย เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น
ควรชำระศีลให้บริสุทธิ์ 

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๒ 

อวณฺณญฺจ อกิตฺติญฺจ   ทุสฺสีโล ลภเต นโร 
วณฺณํ กิตฺตึ ปสํสญฺจ   สทา ลภติ สีลวา. 
คนทุศีล ย่อมได้รับความติเตียน และความเสีย
ชื่อเสียง ส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับชื่อเสียง และความยก
ย่องสรรเสริญทุกเมื่อ 

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๓ 

สีลวา หิ พหู มิตฺเต  สญฺ เมนาธิคจฺฉติ 
ทุสฺสีโล ปน มิตฺเตหิ  ธํสเต ปาปมาจรํ. 
ผู้มีศีลย่อมได้มิตรมากเพราะความสำรวม ส่วนผู้ไม่มี
ศีล ประพฤติชั่ว ย่อมแตกจากมิตร 

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๔ 

ธัมมวรรค 
คือ หมวดธรรม 

ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา 
อิธ ธมฺมํ จริตฺวาน   ภวนฺติ ติทิเว สมา. 
กษัตริย ์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร จัณฑาล และคนงาน 
ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ย่อมเสมอกันในสวรรค์
ชั้นไตรทิพย์ 

ขุททกนิกาย ชาดก 

๕ 

โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคญฺจ     ทิพฺพมายํ ยสํ สุขํ 
ปาปานิ ปริวชฺเชตฺวา       ติวิธํ ธมฺมมาจเร. 
ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์   
ผู้นั้นพึงงดบาปทั้งหลาย แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ 
ประการ 

ขุททกนิกาย ชาดก 
มหานิบาต 

๖ 

นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา        อถทฺธา สุสมาหิตา 
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ         สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต. 
ผู้ไม่คดโกง ไม่พูดเพ้อ มีปรีชา ไม่หยิ่ง มีใจมั่นคงนั้น 
ย่อมงดงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงแสดงแล้ว 

-อังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาต 
-ขุททกนิกาย มหานิท
เทส 

. 

. 



๓๐ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๗ 

กิเลสวรรค 
คือ หมวดกิเลส 

กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี      อุนฺนฬา จาสมาหิตา 
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ         สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต. 
คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้ง
มั่น ย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงแล้ว 

อังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาต 

๘ 

โกธสฺส วิสมูลสฺส            มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ 
วธํ อริยา ปสํสนฺติ           ตญฺหิ เฉตฺวา น โสจติ. 
พราหมณ!์ พระอริยเจ้าย่อมสรรเสริญผู้ฆ่าความโกรธ
ซึ่งมโีคนเป็นพิษแต่ปลายหวาน เพราะหากคนตัด
ความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก 

สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค 

๙ 

โลโภ โทโส จ โมโห จ      ปุริสํ ปาปเจตสํ 
หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา         ตจสารํว สมฺผลํ. 
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผู้
มีใจชั่ว ประดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ฉะนั้น 

-ขุททกนิกาย อิติวุตต
กะ 
-ขุททกนิกาย มหานิท
เทส 

๑๐ 

ปุญญวรรค 
คือ หมวดบุญ 

ปุญฺ ญฺเจ ปุริโส กยิรา     กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ 
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ          สุโข ปุญฺ สฺส อุจฺจโย.  
ถ้าหากจะทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อย ๆ ควรพอใจใน
บุญนั้น เพราะการสะสมบุญนำสุขมาให้ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๑ 

มาวมญฺเ ถ ปุญฺ สฺส     น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 
อุทพินฺทุนิปาเตน           อุทกุมฺโภปิ ปูรติ 
อาปูรติ ธีโร ปุญฺ สฺส      โถกํ โถกํปิ อาจินํ. 
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักมีมาไม่ถึง 
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด 
ผู้มีปัญญาสะสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วย
บุญฉันนั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

 

  



๓๑ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๒  

สหาโย อตฺถชาตสฺส        โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ 
สยํ กตานิ ปุญฺ านิ        ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ. 
สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ 
บุญทั้งหลายที่ตนทำเอง บุญนั้นจะเป็นมิตรใน
สัมปรายภพ 

สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค 

๑๓ 

วาจาวรรค 
คือ หมวดวาจา 

กลฺยาณิเมว มุญฺเจยฺย       น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ 
โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ     มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ. 
พึงเปล่งวาจางามเท่านั้น ไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลย การ
เปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ คนเปล่งวาจาชั่ว
ย่อมเดือดร้อน 

ขุททกนิกาย ชาดก 
เอกนิบาต 

๑๔ 

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย         ยายตฺตานํ น ตาปเย 
ปเร จ น วิหึเสยฺย           สา เว วาจา สุภาสิตา. 
บุคคลพึงเปล่งวาจาที่ไม่เป็นเหตุทำให้ตนเดือดร้อน 
ไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อ่ืน วาจานั้นแล เป็นสุภาษิต 

ขุททกนิกาย สุตต
นิบาต 

๑๕ 

นาติเวลํ ปภาเสยฺย         น ตุณฺหี สพฺพทา สิยา 
อวิกิณฺณํ  มิตํ วาจํ         ปตฺเต กาเล อุทีริเย. 
ไม่ควรพูดจนเกินกาล ไม่ควรนิ่งเสมอไป เมื่อถึงเวลา
ก็ควรพูดพอประมาณ ไม่ฟ่ันเฝือ 

ขุททกนิกาย ชาดก 
มหานิบาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๓๒ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

วิชาธรรมวิจารณ์  วิชาพุทธานุประวัติและศาสนพิธี วิชาอุโบสถศีล 
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับธรรมวิจารณ์ 
บทที่ ๒ ธรรมวิจารณ์ 
ส่วนสังสารวัฏ  
โดยบุคลาธิษฐาน 
๑. คต ิ
๒. ทุคต ิ
๓. สุคต ิ
บทที่ ๓ กรรม ๑๒ 
๑. กรรมหมวดที่ ๑ 
๒. กรรมหมวดที่ ๒ 
๓. กรรมหมวดที่ ๓ 
บทที่ ๔ หัวใจ 
สมถกรรมฐาน 
๑. ความหมายของกรรมฐาน 
๒. หัวใจสมถกรรมฐาน 
๓. นิวรณ์ ๕ 
๔. องค์ฌานที่เป็นคูป่ราบ
ระงับกับนิวรณ์ 
บทที่ ๕ สมถกรรมฐาน 
๑. ธรรมที่เป็นอารมณ์ 
ของสมถกรรมฐาน 
ตามนัยพระบาลี 
๒. ธรรมที่เป็นอารมณ์ 
ของสมถกรรมฐาน 
ตามนัยอรรถกถา 
๓. จริต ๖ 
๔. นิมิต ๓ 
๕. ภาวนา ๓ 
๖. สมาธิ ๓ 
๗. ฌานสมาบัติ 
บทที่ ๖ พุทธคุณกถา 
๑. อรหํ ทรงเป็นพระอรหันต์ 
๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทรงเป็นผู้
ตรัสรู ้โดยชอบด้วยพระองค์
เอง 

บทที่ ๑ ทรงประกาศพระศาสนา 
๑. ทรงพิจารณาเวไนยสัตว์ 
๒. เสด็จไปทรงโปรดฤษีปัญจวัคคีย์ 
๓. ทรงแสดงพระปฐมเทศนา 
๔. ประทานการอุปสมบทด้วยวิธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ปัญจวัคคีย์ 
๕. ทรงแสดงธรรมเรื่องอนัตตลักขณสูตร 
๖. ทรงโปรดยสกุลบุตร 
๗. ปฐมอุบาสกและอุบาสิกา 
๘. สหายของพระยสออกบวช 
๙. ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ 
พระศาสนา 
๑๐. พระภิกษุภัททวัคคีย์ 
๑๑. ทรงโปรดชฎิล ๓ พี่น้องและบริวาร 
๑๒. ทรงแสดงธรรมเรื่อง 
อาทิตตปริยายสูตร 
๑๓. ทรงโปรดพระเจ้าพิมพิสาร 
๑๔. ทรงรับพระราชอุทยานเวฬุวันเป็น
อารามสงฆ์ 
บทที่ ๒ พระอัครสาวก 
๑. ภูมิหลังแห่งพระอัครสาวกทั้งสอง 
๒. พระอัสสชิแสดงธรรม 
๓. พระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล 
๔. พระโมคคัลลานะบรรลุอรหัตตผล 
๕. พระอัครสาวก 
๖. พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา 
เอตทัคคะผู้มีปัญญามาก 
๗. พระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้าย 
เอตทัคคะผู้มีฤทธิ์มาก 
๘. พระสารีบุตรนิพพาน 
๙. พระโมคคัลลานะนิพพาน 
บทที่ ๓ ศิษย์พราหมณ์พาวรี 
ทูลถามปัญหา 
๑. โสฬสปัญหา: กระทู้ธรรมจากศิษย์ 
ทั้ง ๑๖ คนของพราหมณ์พาวรี 
๒. มาณพ ๑๖ คน ทูลขออุปสมบท 

บทที่ ๑ อุโบสถ 
ความเป็นมาของอุโบสถ 
บทที่ ๒ ไตรสรณคมน์ 
๑. พระรัตนตรัย 
๒. ไตรสรณคมน์ 
๓. การถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะ 
๔. วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมน์ 
ในอดีต 
๕. วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมน์ 
ในปัจจุบัน 
๖. สรณคมน์ขาด 
๗. สรณคมน์เศร้าหมอง 
๘. อานิสงส์ของการถึง 
ไตรสรณคมน์ 
บทที่ ๓ อุโบสถศีล 
๑. คำอธิบายสิกขาบท ๘ ข้อ 
ของอุโบสถศีล  
๒. การสมาทานอุโบสถศีล 
๓. อุโบสถกาล 
บทที่ ๔ ระเบียบพิธีรักษา
อุโบสถศีล 
๑. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย 
๒. กล่าวคำประกาศองค์
อุโบสถศีล 
๓. กล่าวคำขออุโบสถศีล 
๔. กล่าวคำรับสรณคมน์ 
๕. กล่าวคำสมาทานอุโบสถศีล 
๖. ข้อควรปฏิบัติขณะรักษา
อุโบสถศีล 
บทที่ ๕ พฤติกรรมการรักษา
อุโบสถศีล 
๑. โคปาลกอุโบสถ 
๒. นิคัณฐอุโบสถ 
๓. อริยอุโบสถ 



๓๓ 
 

วิชาธรรมวิจารณ์  วิชาพุทธานุประวัติและศาสนพิธี วิชาอุโบสถศีล 
๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ทรง
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวิชชาและ
จรณะ 
๔. สุคโต ทรงเป็นผู้เสด็จไปดี
แล้ว 
๕. โลกวิทู ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก 
๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ     
ทรงเป็นผู ้ฝึกบุคคลที่ควรฝึก 
ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า 
๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ทรง
เป ็นพระศาสดาของเทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย 
๘. พุทฺโธ ทรงเป็นผู้เบิกบาน
แล้ว 
๙. ภควา ทรงเป็นผู้จำแนก
พระธรรม  
บทที่ ๗ วิปัสสนากรรมฐาน 
๑. ธรรมที่เป็นอารมณ์ของ
วิปัสสนากรรมฐาน 
๒. ธรรมที่เป็นเหตุเกิด
วิปัสสนากรรมฐาน 
๓. ธรรมที่เป็นวิปัสสนา
กรรมฐาน 
๔. หน้าที่และผลของวิปัสสนา
กรรมฐาน 
๕. หลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมกฐาน 
๖. ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
๗. อุปสรรคของการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน 
๘. อานิสงส์ของการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน 
บทที่ ๘ คิหิปฏิบัติ 
๑. กรรมกิเลส ๔ 
๒. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยขน์ ๔ 
๓. สังคหวัตถุ ๔ 

บทที่ ๔ ทรงโปรดพระราธะ 
และพระปุณณมันตานีบุตร 
๑. ทรงโปรดพระราธะ  
๒. ทรงโปรดพระปุณณมันตานีบุตร  
บทที่ ๕ ศาสนพิธี 
๑. ความหมายของศาสนา 
๒. องค์ประกอบของศาสนา 
๓. ความหมายของศาสนพิธี 
๔. ประเภทของศาสนพิธี 
๕. ประเภทของศาสนพิธีในประเทศไทย 
๖. องค์ประกอบของศาสนพิธี 
บทที่ ๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
๑. ความเป็นมาของการเจริญ 
พระพุทธมนต์ 
๒. ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมนต์ 
๓. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
๔. บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน 
และ ๑๒ ตำนาน 
๕. การเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีต่าง ๆ 
๖. พิธีวางศิลาฤกษ์ 
บทที่ ๗ พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
๑. พิธีรดน้ำศพ 
๒. การตั้งศพบำเพ็ญกุศล 
๓. การบังสุกุลปากหีบ  
หรือบังสุกุลปากโกศ 
๔. การสวดพระอภิธรรม 
๕. การบำเพ็ญกุศลครบรอบ 
๖. พิธีฌาปนกิจ 
๗. การสวดมาติกาบังสุกุล 
๘. การสวดแจงหรือเทศน์แจง 
๙. พิธีฌาปนกิจศพและพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ 
๑๐. พิธีเก็บอัฐิและพิธีสามหาบ 
๑๑. พิธีทำบุญฉลองอัฐิ 
๑๒. การไว้ทุกข์ 

บทที่ ๖ อานิสงส์ 
ของอุโบสถศีล 
๑. ประโยชน์ของอุโสถศีล 
๒. คุณค่าของอุโบสถศีล 

 



๓๔ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ผู้เรียนแต่ง
อธิบายความกระทู้สุภาษิตที่กำหนดให้และอ้างอิงสุภาษิตที่กำหนดให้เท่านั้น มาประกอบการอธิบายไม่น้อย
กว่า ๓ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิตที่กำหนดให้
อย่างสมเหตุสมผล พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดยชั้นนี้ กำหนดความยาว
ตั้งแต่ ๔ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด) 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑ 

กัมมวรรค 
คือ  

หมวดกรรม 

อติสีตํ อติอุณฺหํ            อติสายมิทํ อหุ 
อิติ วิสฺสฏฺ กมฺมนฺเต       อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว.
ประโยชน์ทั้งหลายย่อมผ่านเลยคนที่ทิ้งงาน 
ด้วยอ้างว่าหนาวเกิน ร้อนเกิน นี่ก็เย็นมากแล้ว 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 

๒ 

ยาทิสํ วปเต พีชํ            ตาทิสํ ลภเต ผลํ 
กลฺยาณการี กลฺยาณํ       ปาปการี จ ปาปกํ. 
บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น  
ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๓ 

อถ ปาปานิ กมฺมานิ        กรํ พาโล น พุชฺฌติ 
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ       อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ. 
คนโง่ไร้ปัญญา ทำชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เขาย่อมเดือดร้อน
เพราะการกระทำของตน เหมือนถูกไฟไหม้ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๔ 

สุขกามานิ ภูตานิ            โย ทณฺเฑน วิหึสติ 
อตฺตโน สุขเมสาโน          เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ.  
ผู้ใดมุ่งถึงความสุขตน ทำร้ายสัตว์ซึ่งรักสุข ผู้นั้นละ
โลกไปแล้ว ก็ยังไม่ได้ความสุข 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

  

. 



๓๕ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๕ 

จิตตวรรค 
คือ  

หมวดจิต 

อานาปานสฺสติ ยสฺส         ปริปุณฺณา สุภาวิตา 
กาโยปิ อนิญฺชิโต โหติ       จิตฺตมฺปิ โหติ อนิญฺชิตํ. 
กายและใจของบุคคลที่อบรมอานาปานสติได้
สมบูรณ์ ย่อมไม่กระสับกระส่ายกระวนกรวาย 

ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทา
มรรค 

๖ 

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา        เวรี วา ปน เวรินํ 
มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ          ปาปิโย นํ ตโต กเร. 
โจรกับโจรหรือศัตรูกับศัตรู สร้างความพินาศให้แก่
กันได้แค่ไหน จิตที่คิดผิด พึงทำเขาให้เสียหาย
ยิ่งกว่านั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๗ 

ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ         วุฏฺ  สมติวิชฺฌติ 
เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ            ราโค สมติวิชฺฌติ. 
ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุ่งไม่ดีฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิต 
ที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๘ 

จิตฺเตน นียติ โลโก           จิตฺเตน ปริกสฺสติ 
จิตฺตสฺส  เอกธมฺมสฺส         สพฺเพว วสมนฺวคู. 
โลกถูกจิตชี้นำบงการ ชาวโลกทั้งหมด ล้วนตกอยู่ใน
อำนาจจิตซึ่งเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๙ 

มัจจุวรรค 
คือ  

หมวดความตาย 

อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา          ชีวิตํ อุปรุชฺฌติ 
อายุ ขียติ มจฺจานํ            กุนฺนทีนํว โอทกํ. 
วันคืนผ่านไป ชีวิตย่อมสิ้นไป อายุของสัตว์ย่อมหมด
ไป เหมือนสายน้ำลำธารเล็ก ๆ แห้งหายไป ฉะนั้น 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

๑๐ 

ทหรา จ มหนฺตา จ         เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา 
สพฺเพ มจฺจุวสํ ยนฺติ        สพฺเพ มจฺจุปรายนา. 
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ คนเขลาและคนฉลาด ล้วนไปสู่
อำนาจแห่งความตาย มีความตายเป็นเบื้องหน้าหมด
ทุกคน 

ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

๑๑ 

ยถา วาริวโห ปูโร          วเห รุกฺเข ปกูลเช  
เอวํ ชราย มรเณน         วุยฺหนฺเต สพฺพปาณิโน. 
ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พัดพาต้นไม้ที่เกิดริมฝั่งไปฉันใด 
สัตว์ทั้งปวง ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไป  
ฉันนั้น 

ขุททกนิกาย ชาดก มหา
นิบาต 

๑๒ 

ยถา ทณฺเฑน โคปาโล      คาโว ปาเชติ โคจรํ 
เอวํ ชรา จ มจฺจุ จ          อายุ ปาเชนฺติ ปาณินํ.
ความแก่และความตาย ย่อมไล่ต้อนอายุสัตว์ทั้งหลาย
ไป เหมือนคนเลี้ยงโค ถือท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปหา
กินฉันนั้น 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 



๓๖ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๓ 

ปัญญาวรรค 
คือ  

หมวดปัญญา 

ปญฺ า หิ เสฏฺ า กุสลา วทนฺติ 
นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ 
สีลํ  สิร ีจาปิ สตญฺจ ธมฺโม 
อนฺวายิกา ปญฺ วโต ภวนฺติ. 
คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ เหมือนดวงจันทร์
ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย แม้ศีล สิริ และธรรม
ของสัตบุรุษ ก็ย่อมติดตามผู้มีปัญญาไป  

ขุททกนิกาย ชาดก 
จัตตาฬีสนิบาต 

๑๔ 

ยสํ  ลทฺธาน ทุมฺเมโธ       อนตฺถํ จรติ อตฺตโน 
อตฺตโน จ ปเรสญฺจ         หึสาย ปฏิปชฺชติ.  
คนไร้ปัญญา  ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์แก่ตน  ย่อมปฏิบัติเพ่ือเบียดเบียนทั้งตน
และผู้อ่ืน 

ขุททกนิกาย ชาดก เอก
นิบาต 

๑๕ 

ปญฺ าย ติตฺตินํ เสฏฺ      น โส กาเมหิ ตปฺปติ 
ปญฺ าย ติตฺตํ ปุริสํ        ตณฺหา น กุรุเต วสํ. 
บรรดาความอ่ิมทั้งหลาย ความอ่ิมปัญญาประเสริฐ
สุด คนอ่ิมด้วยปัญญา ย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกาม 
ตัณหาทำคนที่อ่ิมด้วยปัญญาให้อยู่ในอำนาจไม่ได้  

ขุททกนิกาย ชาดก 
ทวาทสกนิบาต 

๑๖ 

ปญฺ า สุตวินิจฺฉินี       ปญฺ า กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี 
ปญฺ าสหิโต นโร อิธ    อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ. 
ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็น
เครื่องเพ่ิมพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง คนผู้
ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ในความทุกข์ก็หา
ความสุขได้ 

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

 

  

. 

. 



๓๗ 
 

ที ่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา 

๑๗ 

ปุคคลวรรค 
คือ  

หมวดบุคคล 

อกฺโกธสฺส กุโต โกโธ         ทนฺตสฺส สมชีวิโน 
สมฺมทญฺ า วิมุตฺตสฺส       อุปสนฺตสฺส ตาทิโน.  
ผู้ไม่โกรธ ฝึกตนแล้ว อยู่อย่างพอเพียง หลุดพ้น
เพราะรู้ชอบสงบคงที่ จักมีความโกรธมาแต่ไหน 

ขุททกนิกาย เถรคาถา 

๑๘ 

อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา   อิติ วิญฺ าย ปณฺฑิโต  
อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ          รตึ โส นาธิคจฺฉติ. 
สิ่งที่ชอบใจทั้งหลาย มีสุขน้อย ทุกข์มาก บัณฑิตรู้
ดังนี้แล้ว จึงไม่ไยดีแม้ในกามสุขท่ีเป็นของทิพย์ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๑๙ 

ชยํ เวรํ ปสวติ               ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต 
อุปสนฺโต สุขํ เสติ            หิตฺวา ชยปราชยํ. 
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ก็เป็นทุกข์ ละชนะและแพ้ได้
แล้ว ใจสงบ อยู่เป็นสุข 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

๒๐ 

น ชจฺจา วสโล โหติ     น ชจฺจา โหติ  พฺราหฺมโณ 
กมฺมุนา วสโล โหติ      กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ. 
จะเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิด ก็หาไม่ จะเป็นคนดี
เพราะชาติกำเนิด ก็หาไม่ แต่เป็นคนเลวเพราะการ
กระทำ เป็นคนดีก็เพราะการกระทำ 

ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

  



๓๘ 
 

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

วิชาธรรมวิจารณ์ วิชาพุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชากรรมบถ 
บทที่ ๑ บทนำ : ปรมัตถ
ปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเปี่ยม
ประโยชน์ 
ในทางพระพุทธศาสนา  
บทที่ ๒ นิพพิทา: ความหน่าย 
๑. โลกกับผู้ข้องและไม่ข้องอยู่
ในโลก 
๒. มารและทางพ้นจาก 
บ่วงของมาร 
๓. ปฎิปทาแห่งนิพพิทา:  
วิธีไปสู่ความหน่าย 
๔. สิ่งที่ปิดบังไม่ให้เห็นในกฎ
ไตรลักษณ์ 
บทที่ ๓ วิราคะ: ความสิ้น
กำหนัด 
บทที่ ๔ วิมุตติ: ความหลุด
พ้น 
๑. เครื่องบดบังวิมุตติ 
๒. ความหมายของวิมุตติตาม
พระบาลีและตามอรรถธิบาย
ของพระอรรถกถาจารย์ 
บทที่ ๕ วิสุทธิ: ความหมด
จด 
๑. ความหมดจดในศาสนา 
ต่าง ๆ 
๒. วิสุทธ:ิ ความหมดจด
ในทางพระพุทธศาสนา 
๓. วิปัสสนาญาณ ๙: หนทาง
อันละเอียดสู่ความหมดจด 
๔. อริยมรรค ๘ 
๕. วิสุทธิ ๗ 
๖. มรรค ๘ กับ วิสุทธิ ๗ 
บทที่ ๖ สันติ : ความสงบ 
๑. ทางไปสู่ความสงบ 
๒. ผลแห่งสันต ิ

บทที่ ๑ พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ 
๑. มูลเหตุแห่งการเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ 
๒. ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา 
๓. เสด็จไปทรงโปรดพระนางยโสธรา 
๔. เจ้าชายนันทะเสด็จออกผนวช 
๕. เจ้าชายราหุลบรรพชา 
๖. พระพุทธบิดาประชวรและทรงบรรลุอรหัตตผล 
๗. ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธบิดา 
บทที่ ๒ เจ้าชายแห่งศากยวงศ์เสด็จออก 
ทรงผนวช 
๑. มูลเหตุที่เจ้าชายอนุรุทธะเสด็จออกทรงผนวช 
๒. พระเทวทัตทรงทำอนันตริยกรรม 
๓. พระบรมศาสดาทรงแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ข้อ 
๔. พระอนุรุทธะทรงสรรเสริญสติปัฏฐาน ๔ 
๕. พระอานนท์ทูลขอประทานพร ๘ ประการ 
บทที่ ๓ ภิกษุณี 
๑. ทรงรับผ้าคู่จากพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
๒. พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถร ีปฐมภิกษุณี 
๓. พระนางยโสธราเสด็จออกทรงผนวช 
๔. ภิกษุณีท่ีบรรลุอรหัตตผลและเอตทัคคะ 
๕. พระสังฆมิตตาเถรีกับการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา 
๖. สถานะของภิกษุณีนิกายเถรวาทในประเทศไทย 
บทที่ ๔ ทรงโปรดพระพุทธมารดา 
๑. ทรงแสดงยมกปาฎิหาริย์ 
๒. เสด็จไปทรงโปรดพระพุทธมารดา 
๓. เสด็จลงจากดาวดึงส์ 
บทที่ ๕ ทรงโปรดพระโสณโกฬิวิสะ 
และพระรัฏฐปาละ 
๑. ทรงโปรดพระโสณโกฬิวิสะ 
๒. ทรงโปรดพระรัฏฐปาละ 
๓. พระรัฏฐปาละแสดงธรรมมุทเทศ ๔ ประการ 
บทที่ ๖ ปรินิพพาน 
๑. ประทับกรุงเวสาลีครั้งสุดท้าย 
๒. ทรงทำนิมิตโอภาส 
๓. ทรงปลงอายุสังขาร 

บทที่ ๑ กรรมบถ 
๑. บทนำ 
๒. ไตรทวาร 
๓. ประเภทของ
กรรมบถ 
๔. ศีล ๕ กับ
กรรมบถ 
บทที่ ๒ กายกรรม ๓ 
๑. ปาณาติบาต 
๒. อทินนาทาน 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร 
บทที่ ๓ วจีกรรม ๔ 
๑. มุสาวาท 
๒. ปิสุณาวาจา  
๓. ผรุสวาจา 
๔. สัมผัปปลาปะ 
บทที่ ๔ มโนกรรม ๓ 
๑. อภิชฌา 
๒. พยาบาท 
๓. มิจฉาทิฏฐิ 
 
 



๓๙ 
 

วิชาธรรมวิจารณ์ วิชาพุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชากรรมบถ 
บทที่ ๗ นิพพาน: ความดับ
ทุกข์ 
๑. ความหมายของนิพพาน 
๒. ความสิ้นสุดไปแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดหรือ
สังสารวัฏตามแนวทางศาสนา
อ่ืน 
๓. นิพพานคือจุดหมายสูงสุด 
ในพระพุทธศาสนา 
๔. นิพพานธาตุ 
บทที่ ๘ คิหิปฏิบัติ 
๑. ฆราวาสธรรม ๔ 
๒. มิจฉาวณิชชา ๕ 
๓. คุณสมบัติของ 
อุบาสกอุบาสิกา ๕ 
 
 
 

๔. ทรงบิณฑบาตครั้งสุดท้าย 
๕. ทรงรับผ้าสิงคิวรรณ 
๖. ผลแห่งการถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้า 
๗. ทรงปรารภสักการบูชา 
๘. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
๙. ทรงโปรดสุภัททปริพาชก 
๑๐. โปรดให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ 
๑๑. ประทานพระปัจฉิมโอวาท 
และเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
๑๒. พระพุทธสรีระไม่เคลื่อนที่ 
๑๓. ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
๑๔. แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 
๑๕. พระเขี้ยวแก้ว 
๑๖. อันตรธาน ๕ 
๑๗. ลำดับพรรษายุกาล 
บทที่ ๗ เทศกาลและประเพณีสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
๑. เทศกาลตรุษสงกรานต์ 
๒. พิธีถวายผ้ากฐิน 
๓. พิธีถวายผ้าป่า 
๔. พิธีลอยกระทงตามประทีป 
บทที่ ๘ พิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑. พิธีบรรพชาสามเณร 
๒. พิธีอุปสมบทพระภิกษุ 

 


