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1.4 กิจกรรมธรรมศึกษา 
 

1. ความคิดรวบยอด 
        ธรรมศึกษาเปนรูปแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนารูปแบบหนึ่งที่จัดให เด็ก
เยาวชนหรือ ผูที่มีความสนใจเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจาและ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. นักเรียนมีความรูศาสนาธรรมและรูจักพระพุทธศาสนาตามสมควรแกวัยของตน 
 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
 3. นกัเรียนรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา 
 4. นักเรียนเปนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
3. เปาหมาย 
 นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 1และชวงชั้นที่ 2 
4. ผูรับผิดชอบกิจกรรม   
 ผูรับผิดชอบโครงการ / ครูประจําชั้น 
5. ระยะเวลาดําเนินการ     
 ตลอดปการศึกษา 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 
 6.2 ประชุมครู แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม   
 6.3 ประชาสัมพันธใหครูทุกทานทราบ  ศึกษาแนวการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม และ
ขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 6.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมธรรมศึกษา โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ประสานงานกับทางฝายสงฆขออาราธนาพระสงฆที่มีความพรอมดาน คุณวุฒิ   
และวัยวุฒิไปชวยปฏิบัติการสอนวิชาธรรมศึกษาตามหลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก และวิชา
พระพุทธศาสนา 
  2) จัดตารางการสอนสําหรับพระสงฆใหสอนในคาบวิชาพระพุทธศาสนาในทุก
ระดับชั้น ตลอดปการศึกษา 
  3) จัดการเรียนการสอนวิชาธรรมศึกษาเพิ่มเติมในชวงปดภาคเรียนภาคแรกแก
นักเรียนที่สนใจเปนกรณีพิเศษ 
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  4) จัดใหนักเรียนไดเขารวมสอบธรรมสนามหลวงของอําเภอเปนประจํา ทุกป 
  5) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่สอบไดประโยคธรรมศึกษาตรี และเอก 
  6) มีการวัดผล ประเมินผล นักเรียนจากการจัดกิจกรรมธรรมศึกษา    
7. สื่อการเรียนรู 
 ใบความรู  
8. การวัดผลประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 

 
        ภาพ  43   กิจกรรมธรรมศึกษา 
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ใบความรู 
 

ขอบขายหลกัสูตรธรรมศึกษา  ชั้น ตรี โท เอก 
ตามการประกาศใชหลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 

 
ธรรมศึกษาชั้นตรี 

 

1. วิชา เรียงความแกกระทูธรรม 
 หลักสูตร ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 1 ใหนักเรียนแตงอธิบายเปนทํานองเทศนา
โวหาร อางสุภาษิตอื่นมาประกอบไมนอยกวา 1 สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีรที่มาแหงสุภาษิตนั้นดวย 
หามอางสุภาษิตซํ้าขอกัน แตจะซ้ําคัมภีรได ไมหาม สุภาษิตที่อางมานั้น ตองเรียงเชื่อมความให
ติดตอสมเรื่องกับกระทูตั้ง ชั้นนี้ กําหนดใหเขียนลงในใบตอบ ตั้งแต 2 หนา (เวนบรรทัด) ขึ้นไป 
ช้ันนี้กําหนดใหเรียนหมวดธรรม ตามการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ. 2546  ดังนี้ 
             ทานวรรค         ศีลวรรค        สติวรรค        

  ปาปวรรค        ปุญญวรรค 

2. วิชา ธรรม 
 หลักสูตร ใชหนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ  ชั้นนี้กําหนดใหเรียน
หมวดธรรม ตามการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ. 2546   ดังนี้ 
 แผนกธรรมวิภาค 
 ทุกะ หมวด 2  ธรรมมีอุปการะมาก 2  ธรรมเปนโลกบาล 2 

ธรรมอันทําใหงาม 2  บุคคลหาไดยาก 2 
 ติกะ หมวด 3  รตนะ 3    คุณของรตนะ 3 

    โอวาทของพระพุทธเจา  ทุจริต 3 
สุจริต 3    อกุศลมูล 3 

    กุศลมูล 3   สัปปุริสบัญญัติ 3 
    บุญกิริยาวัตถุ 3 

จตุกกะ หมวด 4  วุฒิ 4    จักร 4 
    อคติ 4    ปธาน 4 

อธิษฐานธรรม 4   อิทธิบาท 4 
ควรทําความไมประมาทในที่ 4 สถาน 
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พรหมวิหาร 4   อริยสัจ 4 
ปญจกะ หมวด 5  อนันตริยกรรม 5   อภิณหปจจเวกขณ 5 

    ธัมมัสสวนานิสงส 5  พละ 5 
ขันธ 5 

  ฉักกะ หมวด 6  คารวะ 6   สาราณิยธรรม 6 
  สัตตกะ หมวด 7  อริยทรัพย 7  สัปปุริสธรรม 7 
  อัฏฐกะ หมวด 8  โลกธรรม 8   
  ทสกะ หมวด 10  บุญกิริยาวัตถุ 10 
 แผนกคิหิปฏิบัติ 

 จตุกกะ หมวด 4  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 สัมปรายิกัตถ 
     ประโยชน 4   มิตตปฏิรูป 4 
     มิตรแท 4   สังคหวัตถุ 4 
     ธรรมของฆราวาส 4 

 ปญจกะ   มิจฉาวณิชชา 5   สมบัติของอุบาสก 5 

  ฉักกะ   ทิศ 6    อบายมุข 6 
3. วิชา พุทธ 
 หลักสูตรใชหนังสือพุทธประวัติเลม 1, 2, 3  ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช 
(ปุสฺสเทว) 

4. วิชา วินัย 
หลักสูตรใชหนังสือเบญจศีลเบญจธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถร) 
 

ธรรมศึกษาชั้นโท 
 
1. วิชา เรียงความแกกระทูธรรม 
 หลักสูตร ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 2 ใหนักเรียนแตงอธิบายเปนทํานองเทศนา
โวหาร อางสุภาษิตอื่นมาประกอบไมนอยกวา 2 สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีรที่มาแหงสุภาษิตนั้นดวย 
หามอางสุภาษิตซ้ําขอกัน แตจะซ้ําคัมภีรไดไมหาม สุภาษิตที่อางมานั้น ตองเรียงเชื่อมความใหติดตอ
สมเรื่องกับกระทูตั้ง ชั้นนี้กําหนดใหเขียนลงในใบตอบ ตั้งแต 3 หนา (เวนบรรทัด) ขึ้นไป 
 ชั้นนี้กําหนดใหเรียนหมวดธรรม ตามการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี ้
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 อัตตวรรค  กรรมวรรค 

             ขันติวรรค   ปญญาวรรค 

             เสวนาวรรค 
2. วิชา ธรรม 
 แกปญหาธรรมวิภาคพิสดารออกไปหลักสูตร ใชหนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2  
 ช้ันนี้กําหนดใหเรียนหมวดธรรม ตามการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
            ทุกะ หมวด 2   กัมมัฏฐาน 2  กาม 2 

    บูชา 2   ปฏิสันถาร 2 
    สุข 2 (กายิกสุข เจตสิกสุข) 

 ติกะ  หมวด 3    อกุศลวิตก 3  กุศลวิตก 3 
    อัคคิ 3   อธิปเตยยะ 3 

ญาณ 3 (สัจจญาณ) ตัณหา 3 
ปาฏิหาริยะ 3  ปฎก 3 
พุทธจริยา 3  วัฏฏะ 3 
สิกขา 3 

 จตุกกะ หมวด 4  อปสเสนธรรม 4  อัปปมัญญา 4 
    พระอริยบุคคล 4  โอฆะ 4 
    กิจในอริยสัจ 4  บริษัท 4 
    บุคคล 4   มรรค 4   
    ผล 4 

 ปญจกะ หมวด 5  อนุปุพพีกถา 5  มัจฉริยะ 5 
    มาร 5   เวทนา 5 

 ฉักกะ หมวด 6  จริต 6   ธรรมคุณ 6 

 สัตตกะ หมวด 7  วิสุทธิ 7 

 อัฏฐกะ หมวด 8  อวิชชา 8 
 นวกะ หมวด 9  พุทธคุณ 9  สังฆคุณ 9 
 ทสกะ หมวด 10  บารมี 10 
 ทวาทสกะ หมวด 12  กรรม 12 
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3. วิชา พุทธ 
      หลักสูตร ใชหนังสืออนุพุทธประวัติและพุทธานุพุทธประวัติอันกลาวเฉพาะประวัติ
พระสาวกสังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) และศาสนพิธี เลม 
2 ขององคการศึกษา  ช้ันนี้กําหนดใหเรียนประวัติของพระสาวกจํานวน 40 รูป   ตามการปรับปรุง
หลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้  
 พระอัญญาโกณฑัญญเถระ  พระจูฬปนถกเถระ 
 พระอุรุเวลกัสสปเถระ   พระโสณกุฏิกัณณเถระ 

พระสารีบุตรเถระ   พระลกุณฏกภัททิยะ 

พระโมคคัลลานเถระ   พระสุภูติเถระ 

พระมหากัสสปเถระ   พระกังขาเรวตเถระ  

พระมหากัจจายนเถระ   พระโกณฑธานเถระ 

พระโมฆราชเถระ   พระวังคีสเถระ 

พระราธเถระ    พระปลินทวัจฉเถระ 

พระปุณณมันตานีบุตรเถระ  พระกุมารกัสสปเถระ 

พระกาฬุทายีเถระ   พระมหาโกฏฐิตเถระ 

พระนันทเถระ   พระโสภิตเถระ 

พระราหุลเถระ   พระนันทกเถระ 

พระอุบาลีเถระ   พระมหากัปปนเถระ  
พระภัททิยเถระ   พระสาคตเถระ 
พระอนุรุทธเถระ   พระอุปเสนเถระ 

พระอานนทเถระ   พระขทิรวนิยเรวตเถระ 
พระโสณโกฬิวิสเถระ   พระสีวลีเถระ 
พระรัฐบาลเถระ   พระวักกลิเถระ 
พระปณโฑลภารทวาชเถระ  พระพาหิยทารุจีริยเถระ 
พระมหาปนถกเถระ   พระพากุลเถระ 

4. วิชา วินัย 
หลักสูตร ใชหนังสืออุโบสถศีล ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน ปฺญาสิริ) 
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ธรรมศึกษาชั้นเอก 
 
1. วิชา เรียงความแกกระทูธรรม 

หลักสูตร ใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 3 ใหนักเรียนแตงอธิบายเปนทํานองเทศนา
โวหาร อางสุภาษิตอื่นมาประกอบไมนอยกวา 3 สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีรที่มาแหงสุภาษิตนั้นดวย 
หามอางสุภาษิตซ้ําขอกัน แตจะซ้ําคัมภีรไดไมหาม สุภาษิตที่อางมานั้น ตองเรียงเชื่อมความใหติดตอ
สมเรื่องกับกระทูตั้ง ชั้นนี้กําหนดใหเขียนลงในใบตอบ ตั้งแต 4 หนา (เวนบรรทัด) ขึ้นไปในชั้นนี ้
กําหนดขอบขายการออกขอสอบไว 5 หมวด คือ 

จิตตวรรค  ธรรมวรรค 

วิริยวรรค  สามัคคีวรรค 

อัปปมาทวรรค 
2. วิชา ธรรม       หมวดธรรมที่กําหนดใหเรียน  
 หนังสือธรรมวิจารณ 
           สวนปรมัตถปฏิปทา  นิพพิทา   ปฏิปทาแหงนิพพิทา 
     สังขาร   อนิจจลักขณะ 
     ทุกขลักขณะ  อนัตตลักขณะ 
  วิราคะ   ไวพจนแหงวิราคะ 
   วิมุตติ   วิมุตติ 2   วิมุตติ 5 
 วิสุทธิ   วิปสสนาญาณ 9   วิสุทธิ อีกบรรยายหนึ่ง 

     สุทธิ 7 

 สันติ    ปฏิปทาแหงสันติ 
 นิพพาน มติแหงลัทธิภายนอก    มติขางพระพุทธศาสนา 

  นิพพานธาตุ 2     บาลีแสดงปฏิปทาแหงนิพพาน 

  บาลีแสดงสอุปปาทิเสสนิพพาน   บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน 

  บาลีแสดงนิพพานทั้ง 2 บรรยาย   บาลีใช ปรินิพพาน หมายอนุปาทิเสส 

  บาลีใช ปรินิพพุต แทนปรินิพพาน   มติปรารภพระพุทธเจาหลายพระองค 
  ปฏิปทาแหงนิพพาน 

 หนังสือสมถกัมมัฏฐาน 

  หัวใจสมถกัมมัฏฐาน  กายคตาสต ิ

  เมตตา    พุทธานุสสติ 
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  กสิณ    จตุธาตุววัตถานะ 

  สมถภาวนา   พระพุทธคุณ 

 หนังสือธรรมสมบัติ     หมวดที่ 10 วิปสสนากัมมัฏฐาน 

3. วิชา พุทธ 

 แกปญหาอนุพุทธประวัติหลักสูตร ใชหนังสืออนุพุทธประวัติ และพุทธานุพุทธประวัต ิ

 อันกลาวเฉพาะประวัติพระสาวก  สังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถา  พระนพินธสมเด็จพระสังฆราช 

(ปุสฺสเทว)  และศาสนพิธี เลม 2  ขององคการศึกษา 

4. วิชา วินัย 

 หนังสือหลักสูตรกรรมบถ ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน ปฺญาสิริ)  

(สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง, อินเทอรเน็ต, 2546) 
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การเขียนเรียงความกระทูธรรม 
 

ขั้นตอนการเขียนเรียงความกระทูธรรม 

 ก. ขั้นตอนกอนลงมือเขียนเรียงความแกกระทูธรรม 

 1. ตองทองจําพุทธศาสนสุภาษิต เลม 1 ใหได และเขียนใหถูกตองอยางนอย  2 สุภาษิต  
พรอมทั้งที่มาของสุภาษิตบทนั้นดวยเพื่อนําไปเปนสุภาษิตเชื่อม (เวลาสอบใชสุภาษิตเดียว)   
 2. เมื่อทองจําสุภาษิตไดแลว  พึงฝกหัดแตงสุภาษิตนั้นสัก  2-3 คร้ังประมาณ  1 
หนากระดาษจนเกิดความชํานาญ เมื่อนําไปเชื่อมในการสอบจริงจะไดงายขึ้น 
  ข. ขั้นตอนการเขียนเรียงความแกกระทูธรรม 
 ขั้นตอนที่ 1  การเขียนสุภาษิตกระทูตั้ง ตองเขียนไวกึ่งกลางหนากระดาษสอบใหพอดี
โดยเฉพาะคําบาลีนั้นตองเขียนใหถูกอักขระ  ในสวนคําแปลนั้น  พึงเขียนจัดวางใหไดกึ่งกลางของ
คําบาลี  อยาใหลนไปขางหนาหรือเยื้องไปขางหลังจะดูไมงามตองพยายามกะใหพอด ี

 ขั้นตอนที่ 2 การเขียนอารัมภบท คือ ณ บัดนี…้ใหยอหนาขึน้บรรทัดใหม ประมาณ 6 ตัวอักษร 
 ขั้นตอนที่ 3 กอนอธิบายเนื้อความใหยอหนากระดาษขึ้นบรรทัดใหมเชนเดียวกับ
อารัมภบท  

 ขั้นตอนที่ 4  การเขียนสุภาษิตเชื่อม ใหเขียนตรงกลางหนากระดาษเหมือนสุภาษิตบท
ตั้ง (ขอสอบ) แตกอนที่จะยกสุภาษิตที่เราทองไวแลวมาเชื่อม  ตองอางที่มาของสุภาษิต เสียกอนวา 
สมดังสุภาษิตที่มาใน……. (ที่มาของสุภาษิตบทนั้น) แลวจึงวางสุภาษิตไวตรงกลางหนากระดาษ 
 ขั้นตอนที่ 5  กอนจะอธิบายเนื้อความของสุภาษิตเชื่อมใหยอหนาขึ้นบรรทัดใหม   
เหมือนขั้นตอนที 2   
 ขั้นตอนที่ 6   การสรุปความใหยอหนา เขียนคําวา  สรุปความวา…การสรุปนั้นควรสรุป 
ประมาณ 5–6 บรรทัด จึงจะพอดี เมื่อสรุปเสร็จแลว ใหนําสุภาษิตบทตั้ง (ขอสอบ) มาเขียนปดทาย 
   ข้ันตอนที่ 7  การเขียนสุภาษิตปดทาย ใหเขียนคําวาสมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเปนนิกเขปบท
เบื้องตนนั้นวา…แลวนําสุภาษิตบทตั้ง (ขอสอบ) มาเขียนไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษปดทาย 
   ขั้นตอนที่ 8  บรรทัดสุดทายนิยมเติมคําวา “มีนัยดังพรรณนามาดวยประการฉะนี้ฯ หรือ 
เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้”  มาปดทาย   

สวนการยอหนาและจัดวรรคตอน นอกจากนี้ใหขึ้นอยูกับความเหมาะสม การเขียน
เรียงความแกกระทูธรรม ตองฝกเขียนใหได 4 – 5 ครั้งขึ้นไป แตละครั้งท่ีฝกเขียน พึงดูแผนการ
เขียน และตัวอยางการเรียงความแกกระทูธรรมประกอบดวยวาถูกตองหรือไม 
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แผนการเขียนเรียงความกระทูธรรม 
 

(1)                                            .................สุภาษิตบทตั้ง..................... 
....................คําแปล...................... 

(2)               ณ   บัดนี้........................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
(3)              คําวา.................อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (ประมาณ  8 – 10บรรทัด)................. 
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................สมดังสุภาษิตที่มาใน......( ที่มาของสุภาษิต).......วา 
(4)                                 .....................สุภาษิตเชื่อม........................ 

... ...................คําแปล.......................... 
(5)                  คําวา........................อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (ประมาณ 7– 10บรรทัด) 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(6)   สรุปความวา (ประมาณ 5บรรทัด)............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
..................สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเปนนิกเขปบทเบื้องตนวา 
(7)   ......................สุภาษิตบทตั้ง......................... 
            ........................คําแปล............................. 
ดังนัยพรรณนามาดวยประการฉะนี้ ฯ (8) 
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                        ตัวอยางการเขียนเรียงความแกกระทูธรรม          เลขที่  605 

ประโยคนักธรรมชั้น  ตรี    วิชา เรียงความแกกระทูธรรม 
สอบในสนามหลวง    วันที ่ 15 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 

สีลํ โลเก  อนตฺุตรํ 
ศีล เปนเยีย่มในโลก 

                ณ บัดนี้จักไดบรรยายขยายความกระทูธรรมสุภาษิตที่ไดลิขิตไว   ณ  เบื้องตน  พอเปน
แนวทางแหงการศึกษาและนําไปปฏิบัติสืบตอไป 
                 คําวา “ ศีล ” คือ การรักษากาย  วาจาใหเรียบรอย  เปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของ
มนุษย  ผูที่ไดชื่อวาเปนมนุษยนั้น  ผูนั้นอยางนอยตองมีศีล 5 มีการไมฆาสัตว  ไมลักทรัพย  ไม
ประพฤติผิดในกาม  ไมพูดปด  และไมดื่มสุราเสพยาเสพยติด  ศีลชื่อวาเปนเยี่ยมในโลก  เพราะเปน
เครื่องปกปองโลกใหอยูรมเย็นเปนสุข  ศีลเปนเครื่องขจัดความเบียดเบียนระหวางตนกับผูอ่ืนให
หมดไป  กอใหเกิดความรักความเมตตาใหเกิดขึ้นในโลก  ศีลเปนเครื่องชําระกิเลสอยางหยาบให
หมดไป เปนขั้นพื้นฐานเปนเบื้องตนของการทําดี  ผูประพฤติใหบริสุทธิ์อยูเสมอ ยอมจะประสบแต
ความสุข  ศีลเปนความดี  มีผลเปนความสุข  ผูรักษาศีลยอมไดผลคือความสุข  ตราบเทาที่เขารักษา
ศีลอยู  สมดังพุทธภาษิตที่มาในขุททกนิกาย  ธรรมบทวา  

สุขํ  ยาว  ชรา  สีลํ 
ศีล  นําสุขมาใหตราบเทาชรา 

              ผูที่ปรารถนาความสุข  ไมพึงละทิ้งการรักษาศีล  เพราะศีลเปนบอเกิด เปนบทเริ่มตน
ของการสรางความดีความงามใหเกิดมีขึ้นในจิตใจดวยการฝกควบคุมพฤติกรรมทางดาน  กาย วาจา
ใหเรียบรอยอยูเสมอ นอกจากนี้ศีลยังเปนเหตุนําสุขมาให  เหมือนดังเชน องคพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคเปนผูทรงไวซ่ึงศีลอันบริสุทธิ์ ตลอดพระชนมชีพของพระองคจึงมีแตความสุขเกษม
สําราญ  เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงไมควรมองขาม หันมารักษาศีลกันเถิด  เพื่อประโยชนสุขแกตน
และโลก 
             สรุปความวา ศีล คือการรักษากาย วาจาใหเรียบรอย เปนการควบคุมพฤติกรรมของคน
ใหอยูระเบียบแบบแผนที่ดีงามของสังคม เปนคุณธรรมเบื้องตนที่จะทําใหคนเปนมนุษย คือ ผูประเสริฐ
ผูรักษาศีลยอมปราศจากศัตรูที่คอยเบียดเบียน อยูสงบรมเย็นเปนสุข ดังนั้น ศีลจึงเปนความดีที่
ยอดเยี่ยมในโลก  สมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเปน  นิกเขปบท  ณ  เบื้องตนวา 

สีลํ  โลเก  อนตฺุตรํ 
ศีล เปนเยีย่มในโลก. 

ดังพรรณนามาฉะนี้แล ฯ 
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หลักปฏิบัติในการสอบสนามหลวง วิชา กระทูธรรม 
 1. แตงตามกระทูธรรมสุภาษิตที่กําหนดให 
 2. อธิบายขยายเนื้อความกระทูธรรมสุภาษิตนั้นใหสมเหตุสมผล 
 3. อางสุภาษิตบทอ่ืนพรอมบอกที่มา มาอธิบายประกอบดวย 1 สุภาษิตในหนังสือพุทธสภุาษิต  
เลม 1      
 4. เชื่อมความระหวางสุภาษิตที่นํามาเชื่อมกับสุภาษิตบทตั้งใหสนิทติดตอสมเรื่องกันดวยเหตุผล 
 5. ใหเขียนลงในกระดาษสอบ  ตั้งแต  2  หนา (เวนบรรทดั) ข้ึนไป 

ระเบียบการตรวจกระทูธรรมสนามหลวง 
คณะกรรมการไดกําหนดแนวทางในการตรวจกระทูธรรม  และพิจารณาใหคะแนนดังนี ้
 1. แตงไดครบตามกําหนด (ตั้งแต 2 หนากระดาษขึ้นไป) 
 2. อางสุภาษิตเชื่อมไดตามกฎ (1 สุภาษิต) 
 3.  เชื่อมความกระทูไดด ี
 4. อธิบายความเหมาะสมกับกระทูที่ตั้งไว 
 5. ใชสํานวนสภุาพเรียบรอย 
 6. ใชตัวสะกดการันตถูกตองตามหลักภาษา 
 7. สะอาดไมเปรอะเปอน ฯ  
 สําหรับนักธรรมชั้นตรี - โท - เอก และธรรมศึกษาชั้นตรีใหถือ 400 คะแนนเปน
เกณฑ  ธรรมศึกษาชั้นโท - เอก ใหถือ 300 คะแนนเปนเกณฑ  วิชาทุกวิชาใหคะแนนเต็มไว 
100  คะแนน รวมทั้งวิชาเรียงความแกกระทูธรรม เมื่อรวมทั้ง 4 วิชาแลวไดคะแนนไมต่ํากวา 
200  คะแนน  ถือวาสอบได  ต่ํากวา 200 คะแนนถือวาสอบตก  เฉพาะธรรมศึกษาชั้นโท - เอก มี 3 
วิชา ตองไดคะแนนรวมอยางต่ํา 150 คะแนน จึงถือวาสอบได ต่ํากวานั้นถือวาสอบตก  แตทั้งนี้เมื่อ
ตรวจดูคะแนนของแตละวิชาแลว  หากมีวิชาใดวิชาหนึ่งไดคะแนนต่ํากวา 25 คะแนน  แมรวมทุก
วิชาแลวไดเกินกวาเกณฑที่กําหนดก็ตาม  ใหถือวาการสอบครั้งนี้เปนสอบตกดวย ผูสอบนักธรรม
ชั้นตรี - โท - เอก และธรรมศึกษาชั้นตรี ตองสอบทั้ง 4 วิชา หากเปนธรรมศึกษาชั้นโท - เอก ก็ตอง
สอบทั้ง 3 วิชา ถาขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง  สนามหลวงไมรับพจิารณา ใหอยูในเกณฑสอบตก การ
ตอบสลับขอใหหักคะแนนเสีย 2 คะแนนเชนเดิมคือแทนที่จะได 10 คะแนนเต็มก็ใหเพียง 8 คะแนน
เทานั้น   หากตอบไมหมดขอคงใหคะแนนตามแตจะเห็นสมควรกับเกณฑที่ตั้งไวตามการพิจารณา
ของกรรมการผูตรวจ  ถาผูตรวจเห็นวาผิดมาก ก็ใหลง 0 คะแนนไวดวย วิชาที่ตอบจะตองได
คะแนนทุกวิชา จึงจะยอมรับรวมคะแนนได หากเกิดวิชาใดวิชาหนึ่งไมไดคะแนน แมแตคะแนน
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เดียวหรือไดต่ํากวา 25 คะแนน ก็หามรวมคะแนนปรับเปนตก  แมรวมทุกวิชาจะไดคะแนนสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวก็ตาม     

พุทธศาสนสุภาษิตสําหรับทองจํา (ควรฝกเขียนใหถูกตองดวย) 
อปฺปมาโท  อมต ํ ปทํ       ความไมประมาทเปนทางไมตาย 

                                                                                                                 ที่มา ขุททกนกิาย  ธรรมบท 
 ความไมประมาท คือ ความหลงมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมาในวัยและชีวิต 
บุคคลที่มัวเมาเหลานี้ ก็มีชื่ออยูสักแตวาหายใจเขาออกเทานั้น  หาทําประโยชนส่ิงใดไม บุคคลที่พึง
ยังความไมประมาทใหถึงพรอมคือ เมื่อจะทํา พูด คิด ตองทําดวยความระมัดระวัง มีสติอยูเสมอ 
ความไมประมาทนั้น ยอมเปนหนทางใหประสบความสุข ความเจริญ และความไมเสื่อมเสีย. 

ขนฺต ิ หิตสุขาวหา    ความอดทน  นํามาซึ่งประโยชนสขุ  
                                                                                                                ที่มา สวดมนตฉบับหลวง 
 ความอดทน คืออาการที่ไมหวั่นไหวทั้งทางกายและทางจิตใจ ในเมื่อประสบกับสภาพที่
ไมนาชอบใจ 4 ประเภท คือ 1. ธรรมชาติ มีหนาว รอน ฝนตก แดดออก เปนตน  2. อดทนตอความ
เหนื่อยยากตรากตรําในการทํางาน  3. อดทนตอทุกขเวทนา อันเกิดจากความเจ็บปวดและโรคภัย  4. 
อดทนตอความเจ็บใจ  ความอดทนนี้ยอมอํานวยผลใหผูประกอบไดพบกับความสุข ความเจริญ 
และความสําเร็จ ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม. 

จิตฺต ํ ทนฺตํ  สุขาวหํ       จิตท่ีฝกดีแลว  นําสุขมาให 
                                                                                   ที่มา  ขุททกนกิาย  ธรรมบท 

 จิตที่ฝกแลว หมายถึงจิตที่ถูกทําใหหมดมลทิน คือความโลภ โกรธ หลง ที่รวมเรียกวา 
กิเลส ไมยินดียินรายในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง  ดมกลิ่น ล้ิมรส ถูกตองโผฏฐัพพะ  รูธรรมารมณ ดวย
ใจ เปนจิตที่สุขุมเยือกเย็น จิตที่ฝกมาแลวจะนําความสุขมาใหอยางถาวร เพราะฉะนั้นผูมีปญญาจึง
หมั่นฝกจิตของตน  
(สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง, อินเทอรเน็ต, 2546) 
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แบบประเมนิคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรมธรรมศึกษา 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

ชื่อ ........................................................................เพศ                ชาย                     หญิง      
 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ....................................... 
ตอนที่ 2  สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่แสดงออก 
ตอนที่ 3  ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ขอที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
 (2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1 นักเรียนมีสมาธิในขณะเขารวมกิจกรรม ฯ      
2 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
3 นักเรียนมีความตั้งใจกระตือรือรนเขารวมกิจกรรมฯ      
4 นักเรียนเขารวมศึกษาธรรม ดวยความพรอมเพรียง 

สม่ําเสมอ 
     

5 นักเรียนสามารถมีความรูความเขาใจในหลักธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

     

6 นักเรียนสามารถเขียนเรียงความกระทูธรรมได      
7 นักเรียนเปนผูมีความรู ความเขาใจในพุทธประวัต ิ      
8 นักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมวินัยพุทธ

ศาสนา 
     

9 นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม      
10 นักเรียนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ใชในชวีิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
     

รวมผลการประเมิน      

คิดเปนรอยละ  

                        สรุปผลการประเมิน                    ผาน              ไมผาน                           

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน       
มากที่สุด  คุณภาพระดับ 5 
มาก  คุณภาพระดับ 4 
ปานกลาง คุณภาพระดับ 3 
นอย  คุณภาพระดับ 2 
นอยที่สุด  คุณภาพระดับ 1 


