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บทคัดย่อ 
  

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษา
และหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษา ๒) เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ๓) 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษากับ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ๔) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
จ านวน ๕ คน ๒) พระสอนศีลธรรม สังกัดส านักเรียนดีเด่น จ านวน ๕ คน ๓) นักเรียนธรรมศึกษาจากสถาบัน
ศึกษาดีเด่น จ านวน ๓๐ คน ด้วยวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (in depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
จากข้อมูลเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า 

 ๑. การเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษา มีเนื้อหาสาระของโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 
๔ วิชาหลัก ธรรมศึกษาช้ันตรี ได้แก่ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติและ  
ศาสนพิธี วิชาวินัย (เบญจศีล เบญจธรรม) ธรรมศึกษาช้ันโทเพิ่มวิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี  
วิชาวินัย (อุโบสถศีล) และธรรมศึกษาช้ันเอกเพิ่มหัวข้อ วิชาพุทธานุประวัติ วิชาวินัย (กรรมบถ) ในแต่
ละระดับช้ันจะมีเนื้อหารายละเอียดมากข้ึนตามล าดับ เป็นเนื้อหาที่เน้นภาคทฤษฎี จัดการเรียนการ
สอนภายใต้สังกัดส านักเรียน การวัดประเมินผลด้วยวิธีการสอบจัดโดยส านักแม่กองธรรมสนามหลวง 
 ๒. วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน มีโครงสร้างหลักสูตรสังเคราะห์อยู่ในหมวดพระ
รัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในแต่ละหัวข้อ จะมีการสังเคราะห์หลักธรรมอื่นๆ เป็น
โครงสร้างรอง โดยระดับประถมศึกษาสังเคราะห์ในหลักโอวาท ๓ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาสังเคราะห์
หลักอริยสัจ ๔ มีรายละเอียดเนื้อหาแตกต่างกนัตามระดับช้ัน หลักธรรมในวิชาพระพุทธศาสนาจะเนน้
การเช่ือมโยงหลักธรรมอื่นๆที่สัมพันธ์กัน เนื้อหาสาระจะเน้นให้นักเรียนมีความเสื่อมใสศรัทธาในพระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเน้นการปฏิบัติ ศาสนพิธี หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาว
พุทธ เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน วิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในหมวดสังคมศึกษา มีการ
สร้างตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
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 ๓. หลักสูตรธรรมศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน เนือ่งจากโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างกัน โดยบางหลักธรรมมีหัวข้อธรรมที่ตรงกัน แต่เนื้อหา
สาระแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายวิชาพบว่า วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนพิธี และวิชาพุทธานุประวัติ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ช่วงช้ันมากที่สุด 
 ๔. หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยภาพรวมในแต่ละช่วงช้ันที่แตกต่างกัน โดยหลักสูตร
ธรรมศึกษามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ ค่อนข้างน้อยมาก เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายวิชาพบว่า วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และวิชา
พุทธานุประวัติ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกว่าวิชาอื่น 
และวิชาเรียงความกระทู้ธรรมไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ทุกช่วงช้ันการศึกษา 
 แนวทางการส่งเสริมธรรมะและหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ 
๓ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม นักเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีบทบาท
ในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา พระสอนศีลธรรม
เป็นผู้มีบทบาทในการประสานกับโรงเรียน ท ากิจกรรมส่งเสริมวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกับโรงเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมค าสอน สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน นักเรียนส่วนใหญ่ได้แสดงความ
คิดเห็นโดยรวมพบว่า หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาค่อนข้างยากต่อความเข้าใจในระยะเวลาที่มีจ ากัด 
ท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดเวลาเรียนเพิ่มข้ึน 
และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ง่ายต่อความเข้าใจ และใช้เทคนิคการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มข้ึน 
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Abstract 
  This objectives of this research were: 1) to study the essential 
contents of the curriculum of Dhamma Studies; 2) to study the essential 
contents of the school curriculum in the subject of Buddhist Studies; 3) to 
analytically compare the accordance and difference of the essential contents 
between the Curriculum of Dhamma Studies and the Curriculum of Buddhist Studies 
in Thai schools; and 4) to analyze the relation of the essential contents of Curricula 
of Dhamma Studies and Buddhist Studies in Thai schools.  
  This research is qualitative with specific choosing of 3 Key informants 
sample groups, i.e.1) 5 outstanding administrators of educational institutions; 2) 5 
monks teaching morals; and 3) 30 students of Dhamma Studies from the outstanding 
educational institutions. The collective information is made by in-depth interviews; 
and the tools used in the research are: the interviewing form, the analysis of the 
contents from related documents, and the Empirical Investigation. 
  From the research, it is found that: 
  1) The essential contents of teaching-study curriculum of Dhamma Studies 
consist of the structure of 4 key subjects, i.e. for Elementary Level: Dhamma Solving 
Essay, Dhammas, Buddha’s Background and Religious Ceremonies, and Vinayas (the 
Five Sila and the Five Dhammas); for Secondary Level, the added-up are the subjects 
of Buddha’s Disciples’ Background and Religious Ceremonies, and Vinaya 
(Uposathasīla); and for the Advanced Level, the added-up are the subjects of 
Buddha’s Boundary Background, and Vinaya (Kammapatha).  In each level, there will 
be more details of the contents, respectively, and emphasizing on theories.  The 
management of teachings and studies is under study institutes, evaluations under the 
examination arrangement of the Central Dharma Testing Service Headquarters of 
Thailand.   
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  2) The subject of Buddhist Studies in Thai schools has its curriculum 
structure synthesized in the group of the Triple Gems of the Buddha, the Buddha’s 
Dhamma teachings and the Monks of which each item consists of the other 
synthesized Dhamma principles as the minor structure, i.e. the Three Teachings for 
Primary School Level, the Four Noble Truths for High School Level, with different 
content details according to each school grade.  The connection of Dhamma 
principles and other related ones in the subject of Buddhist Studies are emphasized; 
the essential contents are to bring faith towards the Triple Gems to students and to 
emphasize the practices, religious ceremonies, Buddhists’ duties and manners that 
they can apply to their daily lives.  The subject of Buddhist Studies is in the group of 
Social Studies, with the index making according to the objectives of learning, and the 
clear measurement of learning evaluation.      
  3) The curriculum of Dhamma Studies is mostly not in accordance with the 
curriculum of Buddhist Studies in Thai schools because of the difference of each 
curriculum; for instance, in some Dhamma principles, there are matching Dhammas 
but the essential contents are different.  Analyzing according to each subject, it is 
found that the subjects of the Buddha’s Background and Religious Ceremonies, the 
Buddha’s Disciples’ Background and Religious Ceremonies and Buddha’s Boundary 
Background have the most conformity with the curriculum of Buddhist Studies in 
each range.   
  4) In conclusion, the Curriculum of Dhamma Studies in Elementary Level, 
Secondary Level and Advanced Level is differently related to the subject of Buddhist 
Studies in schools in each range.  It can be seen that the curriculum of Dhamma 
Studies is very least related to the subject of Buddhist Studies in the first range.   In 
the subject by subject analysis, it is found that the subjects of Buddha’s Background 
and Religious Ceremonies, Buddha’s Disciples’ Background and Religious Ceremonies 
and Buddha’s Boundary Background are mostly related to the curriculum of the 
subject of Buddhist Studies in schools more than other subjects; and the subject of 
Dhamma Solving Essay has no connected relation with the curriculum of Buddhist 
Studies in schools in every educational range.  
 The way to promote Dhammas and Dhamma Studies in educational 
institutes consists of 3 important factors, i.e. administrators, monks teaching morals 
and students in that the administrators are the ones who set up policies and have 
such the roles to initiate and give opportunities for studying and teaching Dhamma 
Studies in the educational institutes; monks teaching morals are the ones whose 
roles are to coordinate with schools, perform activities to enhance the means of 
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Buddhist practices together with schools, arrange the curriculum of studying and 
teaching Dhamma Studies for students to gain knowledge and understanding of 
Dhamma principles of teachings in order to be able in bringing them to really use in 
their daily lives.  All in all, most students share their opinions that the curriculum of 
Dhamma Studies has too difficult contents to understand in the limited period of 
time; this causes students not able to correctly understand Dhammas. Suggests are 
to arrange more study time and to adjust curriculum contents to be easily 
understood, including to use techniques that the students can increasingly learn.         
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยน้ี ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูง จากคณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ท่าน จึงขออนุโมทนา กราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระวินัยเมธี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. 
ผศ.รังษี สุทนต์ ดร.อ านาจ บัวศิริ ดร พรรณี บุญประกอบ ดร.มนัส บุญประกอบ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของงาน ตลอดระยะเวลาของการวิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้อ านวยการส่วนสถาบันภาษา พระมหา
นิรุต มนฺตภาณี  นักวิชาการศึกษา ส านักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานนท์ ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ ดร.ศศิวรรณ ก าลังสินเสริม    
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 

 สถาบันพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสถาบันสังคมสถาบันหนึ่ง มีบทบาทอย่างยิ่งต่อ
สังคมไทยที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด และพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาหนึ่งของโลกที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมหรือขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของบุคคลให้
ละเอียดอ่อน สวยงาม มีความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทรต่อกันและกัน  มีหลักค าสอนที่มี
ลักษณะเป็นสากล ประกอบด้วยหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถให้พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการที่วางไว้
อย่างเป็นระบบ มิได้เป็นค าสอนที่บังคับให้ต้องเช่ือ ต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อพิสูจน์ ผู้ที่ปฏิบัติตาม
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจะมีบุคลิกภาพสง่างาม มีจิตใจเยือกเย็น
และเป็นสุข และเป็นบุคคลที่สังคมปรารถนามากที่สุด๑ ในการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ถือเปน 
ภาระกิจหลักในทางสรางสรรคของสังคม ที่มีผลลึกซึ้งและยาวไกล พรอมกันนั้นก็เปนเรื่องของการสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเปนพื้นฐานและเปนรากเหงาที่ยึดเหนี่ยวสังคมไว และท าให
สังคมไทยมีลักษณะที่เปนแบบฉบับของตัวเอง เมื่อมองโดยภาพรวมพระพุทธศาสนาถูกจัดเปนวิชา
ส าหรับเรียนรู โดยสถานะหลัก ๒ อย่าง คือ ๑) ในฐานะที่เปนระบบจริยธรรมส าหรับประชาชนสวน
ใหญหรือเปนแหลงค าสอน จริยธรรมของประเทศ และ ๒) ในฐานะที่เปนสวนประกอบส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งในดานวัตถุธรรมและในดานนามธรรม ซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมมากที่สุดอยางหนึ่งใน
วิถีชีวิตของสังคม มาตรฐานการด าเนินชีวิตส าหรับผูนับถือ และเปนสภาพแวดลอมอันกวางใหญทาง
สังคมส าหรับผูมิไดนับถือ๒ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิชาพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทย เป็น
แหล่งค าสอนคุณธรรมจริยธรรม ที่พุทธศาสนิกชนคนไทยควรจะมีความรู้ความเข้าใจ น าไปปฏิบัติ ให้
กลมกลืนกับวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 

 ท่ามกลางบริบทแห่งสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะที่
ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน แม้สังคมไทยจะตระหนักถึงปัญหาน้ีกัน
อย่างกว้างขวางและค านึงวิชาพระพุทธศาสนาว่ามีความส าคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่พื้นฐาน
การศึกษาของสังคมไทยที่เป็นสิ่งบ่มเพาะความดีและศีลธรรมของพลเมืองในชาติไทยนั้น กลับมีอัตรา
เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาในจ านวนอัตราส่วนที่
ลดลงมาเกือบตลอด แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการศึกษาหรือการวิจัยอย่างจริงจังว่าอัตราการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนานั้น ควรจะมีความสัมพันธ์กับคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทยมากน้อย

                                                

 ๑ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยำตำมแนวพุทธศำสตร์, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๗), หน้า ๕๑. 
๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ทำงสำยอิสระภำพทำงกำรศึกษำไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๓-๔.   



๒ 
 

เพียงใด แต่วิชาพระพุทธศาสนาย่อมมีผลต่อความสงบสุข ๓ โดยจะกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยัง
ประสบความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิธีสอนส่วนใหญ่มุ่งสอน
เนื้อหาสาระตามแบบเรียนมากกว่าการสอนให้รู้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนา นักเรียนไม่สามารถจดจ า
เนื้อหาสาระได้ทั้งหมด ขาดการคิดวิเคราะห์ และไม่สามารถน าหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนี้ 
ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ได้แก่ ความไม่เข้าใจเนื้อหาสาระที่
ปรากฏในหลักสูตร ปัญหาเกี่ยวกับวิธีสอน โดยเฉพาะแนวทางการน าพุทธวิธีและวิธีคิดแบบโยนิโส -
มนสิการมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนที่ไม่สนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร 
โดยครูสังคมศึกษาที่สอนวิชาพระพุทธศาสนามีความต้องการสื่อการสอนที่เหมาะสม ได้แก่ ชุด
ฝึกอบรมทางไกล เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการสอนต่อไป๔ จากสถานการณ์ปัญหาการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญหนึ่งที่ทุกฝา่ยควรหนัมาหาปรับแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาหรือการสอนเสริมศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนให้เป็นคนดีในแนวทางอื่นๆ และร่วมกันหาทางออกของปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

 การศึกษานักธรรมเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือธรรมวินัยในภาษาไทย ซึ่งสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ นั้น ได้พัฒนามา
โดยล าดับ ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ในธรรมวินัย และ
เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ สามารถด ารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี การศึกษานักธรรมได้เป็นที่นิยม
และเป็นการจัดให้เป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานของภิกษุสามเณรในประเทศไทยควบคู่ไปกับการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีนับแต่เริ่มต้นมาจนปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับฆราวาส 
เรียกว่า ธรรมศึกษา มี ๓ ช้ัน คือ ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก เพื่อเปิดโอกาสให้ฆราวาสได้ประโยชน์จาก
การศึกษาธรรมมากยิ่งขึ้น๕ โดยในปัจจุบันมีการน าหลักสูตรธรรมศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกระดับ ทุกสังกัด ตั้งแต่พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะแสดงผลใน
แบบแสดงผลการเรียนด้วย เพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ 
แต่ยังพบปัญหาผู้เรียนธรรมศึกษายังสอบไม่ผ่านถึงร้อยละ ๔๐ ซึ่งสมเด็จพระวันรัต ในฐานะแม่กอง
ธรรมสนามหลวงได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รวม ๗ หน่วยงาน ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรม
ศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วน

                                                

 ๓ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “หลักสูตรกำรศึกษำพระพุทธศำสนำในโรงเรียนไทย: รุ่งเรืองหรือ 
ร่วงโรย”, วารสารศิลปะศาสตร์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๔๙): ๑๕๔-๑๕๕. 

๔ สิริวรรณ ศรีพหล, “กำรพัฒนำชุดฝึกอบรมทำงไกลส ำหรับครูสังคมศึกษำเรื่อง  
วิชำพระพุทธศำสนำในสถำนศึกษำ”, รายงานวิจัย, มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔, หน้า ๒. 

๕ ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, ประวัตินักธรรม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.gongtham.net/my_data/history_gongtham/index.php#01 [๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘].  
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๓ 
 

หนึ่งของหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนในทุกระดับที่นับถือพุทธศาสนาได้เรียนรู้และเข้าใจหลัก
พุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อันมีผลต่อความเจริญ
มั่นคง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรม เป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และน าไปสู่
ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งจะขยายไปสู่ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ รวมทั้งผู้ปกครองด้วย 
จากสถิติย้อนหลัง ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ มีผู้เรียนธรรมศึกษาและขอสอบนักธรรมช้ันต่าง ๆ รวม ๑.๖-๑.๘ 
ล้าน๖ 

 อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ยังไม่สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมี
การมุ่งเน้นในการจัดการสอบวัดผลเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยการจัดการสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ 
ทุกปี ไม่มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นระบบในสถาบันการศึกษา จากการศึกษางานวิจัยที่
ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษายังพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ เนื้อหา
สาระของหลักสูตรไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวุฒิภาวะผู้เรียน ภาษาที่ใช้ในหนังสือ แบบเรียน 
ต าราเรียน ยากต่อการท าความเข้าใจ ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ งบประมาณ
ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ขาดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ขาดการ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์
ของธรรมศึกษา โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา และการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง ควรเน้นคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนธรรมธรรม ให้สอดคล้องกับการน าปรับใช้ในชีวิตได้๗ 

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นและบริบทที่
เกี่ยวข้องทุกด้านแล้ว จึงได้มีแนวคิดว่าจะขยายพระสอนศีลธรรมให้เข้าไปสอนโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ด าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๐  ซึ่งแรกเริ่มรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนที่เข้าไปสอนใน
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ประมาณ ๖๐๐ รูป ภายหลังต่อมาจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุมร่วมกัน พบว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระ
สอนศีลธรรม ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)

                                                

 ๖ ส านักแม่กองธรรมสนามหลวง, เรื่องสอบธรรมของสนำมหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๑-๒., กระทรวงศึกษาธิการ,  
ศธ.ลงนำมข้อตกลงจัดกำรเรียน “ธรรมศึกษำ” ในสถำนศึกษำ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php [๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘]. 

๗ ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “กำรศึกษำรูปแบบและแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำในสังคมไทย: ศึกษำสภำพควำมเป็นจริงและควำมคำดหวังของ
ผู้เรียนธรรมศึกษำทุกระดับช่วงชั้น”, การศึกษาวิจัย, ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๔๙, หน้า ๗๑-๗๙. 
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๔ 
 

ไม่น้อยกว่า ๕๘,๐๗๓ รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จ านวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง และมี
เป้าหมายเพิ่มจ านวนพระสอนฯให้มากขึ้นเป็น ๒๐,๐๐๐ รูป เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมาย๘ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในก ากบั
ของรัฐบาล ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาตามความมุ่งหมายและหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยบริหารโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งมีพระสงฆ์ในแต่ละท้องถ่ินเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่ว
ประเทศ จ านวน ๑๘,๐๐๐ รูป ๙ โดยมอบหมายให้ส านักงานพระสอนศีลธรรม เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานด้านสอนศีลธรรมในสถานศึกษา มีหน้าที่ในการวางแผน ผลิต ก ากับดูแลพัฒนาและ
ประเมินพระสอนศีลธรรม อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการวางแผนและประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั่วประเทศ๑๐ นอกจากนี้เพื่อให้การด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์อันพึงประสงค์คือนักเรียนได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระสอนศีลธรรม
โดยตรง และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ จึงได้เตรียมแผนปฏิบัติการรองรับการด าเนินการโครงการ
อย่างเป็นระบบ และได้ด าเนินการประสานงานกับคณะสงฆ์ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมถวายความรู้เพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพในการท างานให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา และเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อย่าง
ถูกต้องพร้อมกับมีความประพฤติที่ดีงาม๑๑ จากการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พบว่า พระสอนศีลธรรมสามารถสอนให้นักเรียนได้น าหลักธรรมค าสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีสมาธิ
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาอื่นๆ ท าให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆได้ดี นับได้
ว่าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง๑๒ นอกจากนี้ยังมีโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็น
หลักสูตรเฉพาะ เช่น เทคนิคการสอน การสร้างสื่อการสอน หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการ
สอนของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการจัดอบรมเป็นการเฉพาะและที่ส าคัญคือ ขณะนี้

                                                

 ๘ ส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , โครงกำรครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst 
[๒๘ พ.ค.๒๕๕๘]. 

 ๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร งำนมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนพระพุทธศำสนำ ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ โครงกำรพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒-๑๓. 

 ๑๐ ส านักงานพระสอนศีลธรรม ส านักงานอธิการบดี, รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๗, หน้า ๒๑.  
(เอกสารอัดส าเนา). 

 ๑๑ ส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , โครงกำรครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst 
[๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘]. 

 ๑๒ พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล,รำยงำนผลกำรประเมินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงกำรพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน กรุงเทพฯ: เชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๕ หน้า ๑๖๓-๑๗๘.  
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มหาวิทยาลัยก าลังจัดหลักสตูรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรม จัดท าข้ึนเพือ่พัฒนาองค์ความรู้ใหแ้ก่
พระสอนศีลธรรม เปิดโอกาสให้พระสอนศีลธรรมที่ยังมีพื้นฐานความรู้ยังไม่จบ ม.๖ หรือจบแล้ว แต่
ยังไม่จบปริญญาตร ีก็สามารถมาเรียนหลักสตูรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมที่มหาวิทยาลัยจดัข้ึน
ได้ หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มเทคนิคการสอน การสร้างสื่อการสอน หรือวิทยาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๑๓  

 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการสอนศีลธรรมให้กับ
นักเรียน และสภาพปัญหาอุปสรรคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียน ฉะนั้น การศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตร และการส่งเสริมการสอน
เสริมเนื้อหาสาระธรรมศึกษาในโรงเรียน น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งบทบาทพระสอนศีลธรรมมีความส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ดังนั้นในการวิจัยครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาและเนื้อหาสาระวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
และสามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การช้ีให้เห็นถึงแนวความคิด วิธีการสอนศีลธรรม และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถาบันศึกษาได้ รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้ด าเนินชีวิตประกอบด้วย ศีล สมาธิ 
ปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การสร้างเยาวชนเป็นคนดีที่
มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษา  
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ๑.๒.๓ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ

หลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ๑.๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษากับ

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๒ เนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นอย่างไร  

                                                

 ๑๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรายชวิทยาลัย, สรุปงำนมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนพระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพฯ: หจก.เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๖), หน้า ๔๑  



๖ 
 

 ๑.๓.๓ ความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษากับ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นอย่างไร  
 ๑.๓.๔ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นอย่างไร  
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรูห้ลกัสตูรธรรมศึกษาและ

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรธรรม
ศึกษา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก และ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง เดือนสิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมเป็นระยะเวลา ๓ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศพัท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 หลักสูตรธรรมศึกษำ หมายถึง การจัดการศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาส าหรับฆราวาส
ตามหลักสูตรธรรมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๓ ระดับช้ัน ได้แก่ ธรรมศึกษา
ช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก 
 หลักสูตรวิชำพระพุทธศำสนำในโรงเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ช่วงชั้น หมายถึง การแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ช่วงช้ันที่  ๑ ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่  ๑-๓ ช่วงช้ันที่  ๒ คือ ระดับ
ประถมศึกษาช้ันปีที่  ๔-๖ ช่วงช้ันที่  ๓ คือ ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๑-๓ ช่วงช้ันที่  ๔ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๔-๖ 
 
๑.๖ กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง  “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรม
ศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรธรรมศึกษา และหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ดังนี้ 
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  แผนภำพท่ี ๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย  

 
๑.๗ วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 ๑.๗.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา

ข้อมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรม
ศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์เนื้อหา และการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูล 
(Empirical Investigation) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

๑.๗.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) 
  ผู้ วิจัย คัดเลือกกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก  (Key informants) แบบเจาะจง (Purposive 
sampling) มี ๓ กลุ่มได้แก่ ๑) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาดีเด่น จ านวน ๕ คน  ๒) ครูพระสอน
ศีลธรรม สังกัดส านักเรียนดีเด่น ๕ รูป  ๓) นักเรียนธรรมศึกษาตรี ๑๐ คน นักเรียนธรรมศึกษาช้ันโท 
๑๐ คน นักเรียนธรรมศึกษาช้ันเอก ๑๐ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๓๐ คน จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณา
ลัยและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ คือ บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสอบธรรมศึกษา ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาทุกช้ันมากที่สุด จากการจัดอันดับผลการสอบธรรม
สนามหลวง ส่วนกลาง อันดับ ๑ ถึง ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ดูรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภาคผนวก) 
   ๑.๗.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

  ผู้วิจัยไดใ้ช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ๒ ประเภท คือ  

ระดับ
ประถมศึกษา 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ความสอดคล้องและ
ความแตกต่างของ
เนื้อหาสาระ 

วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงเนื้อหา
สาระของหลักสูตร 

แนวทางส่งเสริมการ
เรียนการสอนธรรม
ศึกษาในสถาบัน
ศึกษา 

แนวทางการก าหนด
บทบาท/หน้าที่พระ
สอนศีลธรรม 

เน้ือหาสาระ
หลักสูตรธรรม
ศึกษา 
 

ธรรมศึกษาตรี 

ธรรมศึกษาโท 

ธรรมศึกษาเอก 

เน้ือหาสาระ
หลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนา
ในโรงเรียน 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

ผลวิเคราะห์
เน้ือหาสาระ
การเรียนรู้ 

แนวทางใน
พัฒนาการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา  



๘ 
 

   ๑) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or Structured Interview) เป็นการ
ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประกอบด้วยค าถามมีประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ของการเรียน
ธรรมศึกษา การน าหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด เนื้อหาสาระธรรม
ศึกษามีความยากง่ายมากน้อยเพียงใด เป็นต้น  
  ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structure Interview or Unstructured 
Inteview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าถามที่
เหมือนกันหมดกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน การสัมภาษณ์โดยวิธีนี้อาจใช้วิธีให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นออกมาโดยอิสระ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) ได้แก่ นโยบาย
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน เป็นต้น 
  ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นน าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

๑.๗.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ธรรมศึกษาและเนื้อหาสาระการเรียนรูวิ้ชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ใช้เป็นกรอบมโนทัศน์ใน
การศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก หลังจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงเชิงเนื้อหา ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการตอบแบบสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งใช้แนวทางการสัมภาษณ์ที่เน้นความคิดของคน โดยเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลบอกเล่าให้ฟัง เป็นหลักการสนทนาในลักษณะบรรยากาศอิสระในการถาม 
โดยลักษณะค าถามเชิงลึกแบ่งเป็น ๑) ค าถามหลัก (main question) ๒) ค าถามเพื่อขอรายละเอียด
และความชัดเจนหรือค าถามไล่เรียง (probes) เพื่อให้เกิดความชัดเจน ๓) ค าถามเพื่อตามประเด็น
หรือค าถามติดตาม (Follow-up question) เพื่อขยายสิ่งที่พูดไปแล้ว (Rubin and Rubin,1995 
อ้างถึงในสุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ุและกรรณิการ์ สุขเกษม, ๒๕๕๑) ๑๔ 

๑.๗.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผู้วิจัยได้น า

ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสารด้วยวิธีการน าข้อมูลหลกัทัง้หมดมาวิเคราะหเ์นื้อหา ในลักษณะจัดข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ จัดล าดับความส าคัญของข้อมูล การเช่ือมโยงความส าคัญของข้อมูล วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพื่อประมวลประเด็นส าคัญ
ของข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปในการ
น าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา แบบตาราง โครงสร้าง แผนภาพ และภาพประกอบเอกสาร 

 
                                                

 ๑๔ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม, วิธีวิทยำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ : กำรวิจัยปัญหำ
ปัจจุบันและกำรวิจัยอนำคตกำล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สามลดา, ๒๕๕๑). 



๙ 
 

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้จำกงำนวิจัย 
๑.๘.๑ ได้ทราบเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาทุกระดับช้ัน ได้แก่ ธรรมศึกษา ช้ันตรี 

ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก  
๑.๘.๒ ได้ทราบเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
๑.๘.๓ ได้ทราบถึงความสอดคล้องและความแตกต่างของหลักสูตรธรรมศึกษาและ

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
๑.๘.๔ ได้ทราบถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชา

พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
๑.๘.๕ มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ข้อมูลไปเป็นแนวทางใน

การจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา การสอนธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริการ
วิชาการ และพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม 

๑.๘.๖ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้บริหาร ระดับผู้น าทั้งภาครัฐและภาคเอกขน ได้
ข้อมูลไปเพื่อเป็นการปรับปรุงการพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาในกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 
 



 

 

 
บทท่ี ๒ 

การศึกษาเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษา 
 
 ในบทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของหลักสูตรธรรมศึกษา พัฒนาการของหลักสูตรธรรมศึกษา เนื้อหาสาระของหลักสูตรที่
ประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของการศึกษาธรรม ตลอดจนถึงส านักเรียนและสถิติการสอบ 
ธรรมศึกษา ตามล าดับดังไปนี้ 
 
๒.๑ ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรธรรมศึกษา 
 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรธรรมศึกษาเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรนักธรรม ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมข้ึนก่อน ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับพระภิกษุสามเณรในสมัยนั้น 
ต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสตูรธรรมศึกษาส าหรบัฆราวาส โดยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรธรรมศึกษา 
ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อจากหลักสูตรนักธรรมที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ได้ทรงวางแนวทางไว้ ซึ่งหลักสูตรธรรมศึกษาจัดอยู่ในประเภทงานของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑ 
โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี ้
  

๒.๑.๑ ประวัตคิวามเป็นมาของหลักสูตรนักธรรม 
 ๑ ประวัตคิวามเป็นมา  
 ตั้งแต่สมัยโบราณสืบมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ กรุงรัตนโกสินทร์ การศึกษาของพระภิกษุ
สามเณร มีอยู่อย่างเดียวคือ การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีวิธีการสอนและการสอบตามประเพณี
ดั้งเดิม คือ การแปลด้วยปาก สืบต่อมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมได้ ทรงยกย่องแต่งตั้งเป็นเปรียญ 
แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “บาเรียน” จัดเป็น ๓ ช้ัน คือ ช้ัน ๑ เรียกว่าบาเรียนเอก ช้ัน ๒ 
เรียกว่า บาเรียนโท ช้ัน ๑ เรียกว่า บาเรียนตรี หลักสูตรที่ส าหรับเล่าเรียนและสอบความรู้ ใช้
พระไตรปิฎกเป็นอักษรขอมจารึกลงในใบลาน ผู้แปลได้พระสูตรที่คณะกรรมการก าหนดให้ได้เป็น
บาเรียนตรี แปลได้พระสูตรพระวินัยเป็นบาเรียนโท แปลได้ทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้งปรมัตถ์เป็น
บาเรียนเอก ครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แก้ไขหลักสูตรที่
ส าหรับใช้สอนและสอบปริยัติธรรมเสียใหม่ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ผู้รับการศึกษามีความรู้ดีข้ึน
กว่าเดิม โดยจัดช้ันบาเรียนเป็นประโยคๆ ผู้สอบได้ต้ังแต่ ๓ ประโยคข้ึนไป จึงจะนับเป็นบาเรียน เรียง
ตามล าดับช้ันบาเรียน ๓ บาเรียน ๔ ประโยค ตามล าดับข้ึนไป จนถึง ๙ ประโยค๒ 

                                                

 ๑ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) สนามหลวงแผนกธรรม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต.ในหนังสือ
สรุปการสัมมนาวิชาการและการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในมงคลสมัย “๑ ทศวรรษสนามหลวงแผนกธรรม”.  
(ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง: โรงพิมพ์มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๐๒. 

 ๒ ส ำนักงำนแม่กองบำลีสนำมหลวง, การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี, หน้ำ ๖๖. 



๑๑ 

 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกว่า นักธรรม เกิดข้ึนตามพระด าริของ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้
ภิกษุสามเณรผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง 
อันจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป การศึกษา
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี ที่เรียกว่า การศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏว่า ภิกษุสามเณรที่มีความรู้
ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจ านวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนภิกษุผู้มีความรู้
ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง และการแนะน าสั่งสอน
ประชาชน ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงพระด าริวิธีการเล่า
เรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึน ส าหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครัง้แรกนับแตท่รง
รับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา โดยทรงก าหนดหลักสูตรการสอนให้
ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่ง
แก้กระทู้ธรรม 
 เมื่อทรงเห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทย มีผลท าให้ภิกษุสามเณรมี
ความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงด าริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไป
ด้วย ประกอบกับใน พ.ศ. ๒๔๔๘ ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ซึ่งภิกษุทั้งหมดจะ
ได้รับการยกเว้น ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม ทางราชการได้ขอให้คณะสงฆ์
ก าหนดเกณฑ์ของสามเณรผู้รู้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรง
ก าหนดหลักสูตร องค์สามเณรรู้ธรรม ข้ึน ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น 
“องค์นักธรรม” ส าหรับภิกษุสามเณรช้ันนวกะ (คือผู้บวชใหม่) ทั่วไป ได้รับพระบรมราชานุมัติเมื่อวันที่ 
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางข้ึนเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี
เดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดเบญจมบพิตร เป็นสถานที่สอบ การสอบครั้ง
แรกนี้ มี ๓ วิชา คือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท แต่งความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะท้อง
นิทานในอรรถกถาธรรมบท 
 พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงปรับปรงุหลักสตูรองค์นักธรรมใหเ้หมาะสมส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไปจะ
เรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งข้ึน โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ อย่างคือ อย่างสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธ
ประวัติ และเรียงความแก้กระทู้ธรรม และ อย่างวิสามัญ เพิ่มแปลอรรถกถาธรรมบทมีแก้อรรถ บาลี
ไวยากรณ์และสัมพันธ์ และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ 

 พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มหลักธรรมหมวดคิหิ-
ปฏิบัติเข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุสามเณร
รูปนั้น ๆ มีความจ าเป็นต้องลาสิกขาออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกว่า นักธรรมช้ันตรี การศึกษาพระ
ธรรมวินัยแบบใหม่นี้ ได้รับความนิยมจากหมู่ภิกษุสามเณรอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายไปอย่าง
รวดเร็ว เพียง ๒ ปีแรกก็มีภิกษุสามเณรสมัครเข้าสอบสนามหลวงเกือบพันรูป เมื่อทรงเห็นว่า
การศึกษานักธรรมอ านวยคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและภิกษุสามเณรทั่วไป ในเวลาต่อมา จึงทรง
พระด าริขยายการศึกษานักธรรมให้ทั่วถึงแก่ภิกษุทุกระดับ คือ ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมช้ันโท ส าหรับ
ภิกษุช้ันมัชฌิมะ คือ มีพรรษาเกิน ๕ แต่ไม่ถึง ๑๐ และนักธรรมช้ันเอก ส าหรับภิกษุช้ันเถระ คือมี



๑๒ 

พรรษา ๑๐ ข้ึนไป ดังที่เป็นหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะสงฆ์สืบมาตราบถึงทุกวันนี้  โดย
ปัจจุบัน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้ มี สมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร 
เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพ สามารถด ารงพระศาสนาได้ได้
ด้วยดี ทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยมาต้ังแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน ๓  
 ๒ หลักสูตรนักธรรม 
 นับแต่ได้มีการตั้งหลักสูตรนักธรรมขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา
เป็นระยะ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและต าราที่ใช้เป็นหลักสูตรหรือแบบเรียนในช้ันนั้น ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
ผู้สอบนักธรรมได้ในช้ันนั้น ๆ มีความรู้สมกับภูมิ เพราะวัตถุประสงค์ส าคัญในการที่สมเด็จพระมหา -
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริจัดตั้งการศึกษานักธรรมข้ึนนั้น ก็เพื่อให้ภิกษุ
สามเณรมีความรู้ธรรมวินัยสมกับภูมิของตน กล่าวคือ 

- นักธรรมช้ันตรี เพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งยังอยู่ในภูมินวกะ มีพรรษาหย่อน ๕ มีความรู้
ธรรมวินัยพอรักษาตัวได้ 

- นักธรรมช้ันโท เพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในภูมิมัชฌิมะมีพรรษาเกิน ๕ มีความรู้ธรรม
วินัยละเอียดกว้างขวางออกไปถึงช้ันพอช่วยแนะน าผู้อื่นได้ 

- นักธรรมช้ันเอก เพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในภูมิเถระ มีพรรษาเกิน ๑๐ มีความรู้ธรรม
วินัยละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงช้ันสามารถเป็นหลักในสงัฆกรรมและเป็นอุปชัฌาย์อาจารย์ดูแลสัง่สอนผูอ้ื่น
ได ้

เมื่อทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมข้ึนแล้ว สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ก็ทรงพระนิพนธ์หนังสือ 
ต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นแบบเรียนของนักธรรมช้ันน้ัน ๆ  ด้วย หนังสือบางเรื่องที่ยังทรงพระนิพนธ์ไม่เสร็จ 
ก็ทรงใช้หนังสืออื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันเป็นต าราหรือแบบเรียนไปก่อน แม้นักธรรมช้ันเอกที่ตั้งข้ึน
หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วพระองค์ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ต าราส าหรับใช้เป็นหลักสูตรเตรียมไว้
เกือบครบทุกวิชาหลักสูตรนักธรรมทุกช้ัน ซึ่งได้ปรับปรุงมาโดยล าดับนั้น มาถึง พ.ศ. ๒๔๖๙ จึงเป็น
อันยุติได้ ดังนี้ 

 หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี 
- เรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต 
- ธรรมวิภาค ใช้หนังสือนวโกวาท 
- ต านาน (พุทธประวัติ) ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๓ หนังสือปฐมสมโพธิของสมเด็จ

พระสังฆราช (สา) 
- วินัยบัญญัติ ใช้หนังสือนวโกวาท 
 หลักสูตรนักธรรมชั้นโท 
- เรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต 
- ธรรมวิภาค ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ 

                                                

 ๓ ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง, เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖,  
หน้ำ ๓๒๕-๓๒๘. 



๑๓ 

- ต านาน (อนุพุทธประวัติ) ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ และหนังสือพุทธานุพุทธประวัติ 
เฉพาะประวัติพระสาวก หนังสือสังคีติกถาและ หนังสือปฐมสมโพธิ 

- วินัยบัญญัติ ใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๑-๒ 
 หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก 
- เรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต และหนังสือธรรมอื่น ๆ มีมงคล   

วิเสสกถา เป็นต้น 
- ธรรมวิภาค ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ หนังสือสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน 

หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร แปล 
- ต านาน (พุทธานุพุทธประวัติ) ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑-๓ หนังสือปฐมสมโพธิ 

หนังสือพุทธานุพุทธประวัติ หนังสืออนุพุทธประวัติ และหนังสือสังคีติกถา 
- วินัยบัญญัติ  ใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๓ 

พ.ศ. ๒๔๗๔ มีการปรับปรุงในส่วนของวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมอีกครั้งหนึ่ง คือ
ส าหรับนักธรรมช้ันโท ก าหนดหัวข้อธรรมที่ต่างกัน ๒ ข้อ ให้นักเรียนแต่งเป็นท านองเทศน์เช่ือมความ 
๒ ข้อนั้นให้ต่อเนื่องกันสนิท และให้ชักภาษิตในที่อื่นมาอ้าง ๒ แห่ง อย่าให้ซ้ ากัน 

 ส าหรับนักธรรมช้ันเอก ก าหนดหัวข้อธรรมต่างกัน ๓ ข้อ ให้นักเรียนแต่งเป็นท านองเทศน์ 
เช่ือมความ ๓ ข้อนั้นให้ต่อเนื่องสนิท และชักภาษิตในที่อื่นมาอ้าง ๓ แห่ง อย่าให้ซ้ ากัน และ ได้
เพิ่มเติมหลักสตูรนักธรรมช้ันเอก คือให้สอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์  ร.ศ. ๑๒๑ อีก
ส่วนหนึ่ง และถือว่าเป็นวิชาส าคัญ ถ้าสอบวิชาน้ีตกวิชาอื่นในช้ันเป็นอันตกไปด้วยกัน 

หลักสูตรนักธรรมช้ันโทและช้ันเอกที่ปรับปรุงใหม่นี้ เริ่มใช้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป๔ 
 
 ๒.1.๒ พัฒนาการของหลักสูตรธรรมศึกษา 

 การศึกษาธรรมศึกษาเกิดจากการด าริของคณะสงฆ์ที่จะจัดการศึกษาธรรมให้กับฆราวาส 
ให้ช่ือว่า ธรรมศึกษา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราช
บพิธฯ ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่าน้ัน แม้ผู้ที่ยัง
ครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วยโดยเฉพาะส าหรับเหล่าข้าราชการครู 
จึงทรงตั้งหลกัสตูรนักธรรมส าหรบัฆราวาสข้ึนเรยีกว่า “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง ๓ ช้ัน คือ ช้ันตรี ช้ันโท 
ช้ันเอก๕  

 ธรรมศึกษาตรี 
 การศึกษานักธรรมในครั้งนั้น เป็นที่นิยมและเป็นที่ยกย่องทั้งในวงการคณะสงฆ์และในทาง

ราชการ ผู้ที่สอบได้ประโยคนักธรรม เมื่อลาสิกขาออกไป ก็สามารถรับราชการเป็นครูสอนตาม
โรงเรียนต่าง ๆ  เมื่อมีการสอบเลื่อนวิทยฐานะครู ผู้สอบได้ประโยคนักธรรมก็ได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับ
การยกย่องเว้นไม่ต้องสอบ ๑ ชุดวิชาเพราะประโยคนักธรรมช้ันตรีจัดเป็นชุดวิชาหนึ่งส าหรับการเลื่อน
                                                

 ๔ แม่กองธรรมสนำมหลวง, ประวัตินักธรรม, (พิมพ์ครั้งที่ ๒), (นครปฐม: โรงพิมพ์มหำมกุฎรำช
วิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ ๔๒-๔๓. 

 ๕ ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง, เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖, 
(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕๖), หน้ำ ๓๒๗. 



๑๔ 

วิทยฐานะ ในเบื้องต้นคณะสงฆ์จึงอนุญาตให้ครูทั้งหญิงและชายเข้าสอบประโยคนักธรรมช้ันตรีใน
สนามหลวงได้ โดยได้ตั้งหลักสูตร ประโยคนักธรรมส าหรับฆราวาส เรียกว่า “ธรรมศึกษาตรี”  
ซึ่งประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมช้ันตรีส าหรบัภิกษุสามเณร ยกเว้นวิชา
วินัยบัญญัติใช้เบญจศีล เบญจธรรม และอุโบสถศีลแทนธรรมศึกษาตรี เปิดสอบครั้งแรกเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๗๒ ปรากฏว่ามีฆราวาสทั้งชายและหญิงสมัครสอบกันเป็นจ านวนมาก 

 ธรรมศึกษาโท 
 เมื่อเห็นว่าฆราวาสสนใจศึกษาและสมัครสอบธรรมศึกษาตรีกันเป็นจ านวนมาก ในปี  

พ.ศ. ๒๔๗๓ คณะสงฆ์จึงได้ต้ังหลักสูตรธรรมศึกษาโทข้ึน เพื่อเป็นการขยายการศึกษานักธรรมส าหรับ
ฆราวาสให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งข้ึน อันด้วยวิชาที่ต้องสอบ ๓ วิชา คือธรรมวิภาค อนุพุทธ
ประวัติ และเรียงความแก้กระทูธ้รรม เช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรมช้ันโทส าหรับภิกษุสามเณร ยกเว้น
วินัยบัญญัติธรรมศึกษาโทสอบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ 

 ธรรมศึกษาเอก 
 พ.ศ. ๒๔๗๘ คณะสงฆ์ได้ต้ังหลักสูตรธรรมศึกษาเอก และอนุญาตให้ฆราวาสสอบได้ต้ังแต่ 

พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นต้นไป หลักสูตรธรรมศึกษาเอกก็ประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบ ๓ วิชา คือ ธรรมวิภาค 
พุทธานุพุทธประวัติ และเรียงความแก้กระทู้ธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรมช้ันเอกส าหรับภิกษุ
สามเณรยกเว้นวินัยบัญญัติ 

 การศึกษานักธรรม อันเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา หรือธรรมวินัยในภาษาไทย ซึ่ง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ นั้นได้
พัฒนามาโดยล าดับ ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนและการสอน เพื่อให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ในธรรม
วินัย ตลอดถึงความเป็นมาของพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง พอแก่การที่จะเป็นศาสนทายาทที่มี
คุณภาพ สามารถด ารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี การศึกษานักธรรมได้เป็นที่นิยมนับถือของคณะสงฆ์และ
ได้รับการจัดให้เป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานของภิกษุสามเณรในประเทศไทยควบคู่ไปกับการศึกษาพระ -
ปริยัติธรรมแผนกบาลีนับแต่เริ่มต้นมาจนบัดนี้ การศึกษานักธรรมที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ทรง
ตั้งข้ึนน้ี จึงนับว่ามีคุณประโยชน์ต่อการพระศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

 นอกจากนี้ การศึกษานักธรรมยังแผ่ประโยชน์ไปยังพุทธบริษัทฝ่ายฆราวาสด้วย ดังที่
ฆราวาสจ านวนมากก็สนใจศึกษาและสอบธรรมศึกษากันเป็นจ านวนมากตลอดมาดังที่กล่าวแล้ว การที่
พุทธบริษัทฝ่ายฆราวาสได้มีโอกาสเรยีนรู้ธรรมวินัย นับว่ามีประโยชน์ต่อการที่จะช่วยส่งเสรมิและด ารง
รักษาพระศาสนาให้เจริญมั่นคงได้ทางหนึ่ง๖ 

 
 ๒.1.๓ ประวัติความเป็นมาของการจัดการสอบนักธรรมและธรรมศึกษา 
 การสอบนักธรรมอย่างเป็นทางการ ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ (ร.ศ. ๑๓๐) 

เมื่อทางราชการขอให้มหาเถรสมาคมก าหนดหลักสูตร เพื่อเป็นเกณฑ์สามเณรรู้ธรรม ส าหรับยกเว้น
การเกณฑ์ทหาร สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ขณะทรงด ารงพระอิสรยิยศเป็น
กรมหมื่น และทรงเป็นประธานมหาเถรสมาคม จึงได้ทรงตั้งหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น โดยทรง
                                                

 ๖ แม่กองธรรมสนำมหลวง, ประวัตินักธรรม, (พิมพ์ครั้งที่ ๒), (นครปฐม: โรงพิมพ์มหำมกุฎรำช
วิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ ๔๔-๔๕. 



๑๕ 

น าหลักสูตรที่ทรงใช้สอนพระใหม่ในวัดบวรนิเวศวิหารมานานแล้วนั่นเอง มาปรับปรุงเป็นหลักสูตร 
องค์สามเณรรู้ธรรม  

 การสอบองค์สามเณรรู้ธรรมได้มีข้ึนครั้งแรก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเดือนตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๕๔ (ร.ศ. ๑๓๐) ในการสอบครั้งแรกนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีการเรียกผู้ด าเนินการสอบว่า
อย่างไร 

 พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้มีการสอบองค์สามเณรรู้ธรรม ครั้งที่ ๒ เรียกว่า .สอบประโยคนักธรรม 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงเป็นแม่กอง (ส่วนการสอบบาลีเรียกว่า ทรงเป็นประธาน) ต่อมาทรง
ปรับปรุงองค์สามเณรรู้ธรรมอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า องค์นักธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งภิกษุสามเณรเข้า
สอบได้ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงรวมองค์นักธรรมประโยค ๑ และประโยค ๒ เข้าด้วยกันเป็น นักธรรมชั้น
ตรี การสอบ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ก็ยังทรงเป็นแม่กอง (ส่วนการสอบบาลี ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ 
ประธานเปลี่ยนเรียกว่า อธิบดี) 
 พ.ศ. ๒๔๕๘ ปรากฏพระนาม กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ เป็นแม่กองสนามหลวงในรายงาน
สอบความรู้นักธรรมในต่างจังหวัด 
 ถึง พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงเป็นอธิบดี ในการสอบทั้งสอบนักธรรม
และสอบบาลีและทรงตั้งพระเถระเป็น แม่กองตรวจธรรมรูปหนึ่งเป็นแม่กองตรวจบาลีรูปหนึ่ง ในปีนี้
ทรงตั้งพระธรรมวโรดม สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) เป็นแม่กองตรวจธรรม (ส่วนแม่กองตรวจ
บาลีว่าง)  

 ถึง พ.ศ. ๒๔๗๐ ปรากฏหลักฐานว่า สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะ
ทรงด ารงสมณศักดิ์ พระญาณวราภรณ์ เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๑ พระศาสนโศภณ 
(แจ่ม จตฺตสลฺโล) เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง ทั่วพระราชอาณาจักร 

 จึงสรุปได้ว่า การศึกษานักธรรมนั้น ในช้ันแรก สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา -     
วชิรญาณวโรรส ทรงอ านวยการด้วยพระองค์เอง ในการสอบสนามหลวงระยะแรก ทรงเป็นแม่กองเอง 

  ถึง พ.ศ. ๒๔๕๙ พระองค์จึงทรงด ารงอยู่ในฐานะอธิบดี คือดูแลรับผิดชอบการสอบ
ทั้งหมด และทรงตั้งพระเถระเป็นแม่กองแผนกบาลีรูปหนึ่ง เรียกว่า แม่กองตรวจบาลี เป็นปี ๆ ไป 
ส่วนการสอบนักธรรมในสนามมณฑลหรือสนามจังหวัด ทรงตั้งพระเถระจากส่วนกลางหรือเจ้าคณะ
มณฑลเป็นแม่กองในการสอบ เป็นปี ๆ ไปเช่นกัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นั้นจึงทรงอยู่ใน
ฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นพระองค์แรก 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงตั้ง พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวร
สิริวัฒน์ เป็นแม่กองสนามหลวง แผนกธรรม ค าว่า แม่กองธรรมสนามหลวง จึงน่าจะเริ่มขึ้นในครั้งนี้ 
และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์คงปฎิบัติหน้าที่แม่กองธรรมสนามหลวงตลอดมา จนถึง 
พ.ศ. ๒๔๗๐ จึงทรงตั้ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงด ารงสมณศักดิ์ที่  
พระญาณวราภรณ์ เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง ในปีต่อมาคือ พ.ศ. ๒๔๗๑ จึงทรงตั้ง พระศาสน-
โศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) เป็นแม่กองธรรมสนามหลวงทั่วราชอาณาจักร ต าแหน่งแม่กองธรรม
สนามหลวง จึงได้เป็นต าแหน่งประจ าสืบมาจนปัจจุบัน 

 จึงสรุปรายพระนามและรายนามแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันได้ดังนี้ 
 ๑).สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญารวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร 



๑๖ 

 ๒).สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตรฯ 
 ๓).พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธฯ  
 ๔).สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 ๕).พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม 
 ๖).พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) วัดมหาธาตุฯ 
 ๗).สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุฯ 
 ๘).พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) วัดราษฎร์บ ารุง ชลบุรี 
 ๙).สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม 
 ๑๐).พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภากโร) วัดราชาธิวาส 
 ๑๑).สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร 

การสอบธรรมสนามหลวง 
 พ.ศ. ๒๔๕๔ (สอบครั้งแรก) 
ไม่ปรากฏรายนาม 
 พ.ศ. ๒๔๕๕ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   แม่กอง 
พระธรรมวโรดม (จ่าย)      รองแม่กอง 
 พ.ศ. ๒๔๕๖ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แม่กอง 
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์     รองแม่กอง 
 พระธรรมวโรดม (จ่าย)     รองแม่กอง 
การสอบธรรมในหัวเมือง 
สนามมณฑลกรุงเก่า 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แม่กอง 
สนามมณฑลกรุงเทพฯ 
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์     แม่กอง 
สนามเมืองอุทัยธานี มณฑลนครสวรรค์ 
 พระราชสุธี      แม่กอง 
สนามเมืองนครราชสีมา 
 พระศากยบุตติยวงศ์     แม่กอง 
สนามมณฑลราชบุรี 
 พระธรรมวโรดม      แม่กอง 
สนามมณฑลพายัพ 
 พระครูเจ้าคณะเมือง     แม่กอง 

พ.ศ. ๒๔๕๘ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แม่กอง 
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์     รองแม่กอง 



๑๗ 

 พระธรรมวโรดม      รองแม่กอง 
การสอบธรรมในหัวเมือง 
สนามมณฑลกรุงเก่า 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แม่กอง 
สนามมณฑลกรุงเก่า 
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์     แม่กองสนามมณฑลราชบุรี 
 พระศรีวิสุทธิวงศ์      แม่กอง 
สนามจังหวัดอุทัยธานี มณฑลนครสวรรค์ 
 พระราชสุธี      แม่กอง 
สนามจังหวัดนครราชสีมา 
 พระมหาขาว วัดสามพระยา    แม่กอง 
สนามจังหวัดอุบลราชธานี 
 พระราชมุนี      แม่กอง 
สนามจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พระธรรมโกศาจารย์     แม่กอง 

พ.ศ. ๒๔๕๙ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส อธิบด ี

 พระธรรมวโรดม      แม่กองตรวจธรรม 
การสอบธรรมในหัวเมือง 
สนามมณฑลกรุงเก่า 
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ แม่กองสนามหลวง   แม่กอง 
สนามมณฑลกรุงเก่า 
 พระญาณวราภรณ์     แม่กอง 
สนามมณฑลราชบุรี 
 พระเขมาภิมุขธรรม     แม่กอง 
สนามจังหวัดอุทัยธานี 
 พระเทพโมลี      แม่กอง 
สนามจังหวัดนครราชสีมา 
 พระนิกรมมุนี      แม่กอง 
สนามจังหวัดอุบลราชธานี 
 พระราชมุนี      แม่กอง 
สนามจังหวัดปราจีนบุรี 
 พระมหาช้ืน      แม่กอง 
สนามมณฑลพายัพ 
 พระครูโพธิรังสี      แม่กอง 
 พระปลัดปัน วัดหอธรรม     รองแม่กอง 



๑๘ 

พ.ศ. ๒๔๖๐ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส อธิบด ี
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์     แม่กองตรวจธรรม 
 พระธรรมวโรดม      รองแม่กอง 
การสอบธรรมในหัวเมือง 
สนามมณฑลกรุงเทพฯ  
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์     แม่กอง 
 แม่กองสนามหลวง     แม่กอง 
สนามมณฑลกรุงเก่า 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แม่กอง 
สนามมณฑลราชบุรี 
 พระราชกวี      แม่กอง 
สนามจังหวัดอุทัยธานี 
 พระเทพโมลี      แม่กอง 
สนามจังหวัดอุบลราชธานี 
 พระราชมุนี      แม่กอง 
สนามจังหวัดชลบุรี 
 พระธรรมไตรโลกาจารย์     แม่กอง 
สนามมณฑลนครศรีธรรมราช 
 พระธรรมโกศาจารย์     แม่กอง 

พ.ศ. ๒๔๖๑ 
 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์     แทนอธิบด ี
        แม่กองตรวจธรรม 

พ.ศ. ๒๔๗๐ 
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  แม่กองธรรมสนามหลวง 
 ขณะเป็นที่ พระญาณวราภรณ์ 

พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๕๘๔ 
 พระศาสนโศภน (แจ่ม)     แม่กองธรรมสนามหลวง 
        ทั่วราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๘ 
 พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม)    แม่กองธรรมสนามหลวง 

พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๑ 
 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)   แม่กองธรรมสนามหลวง 
 ขณะเป็นที่ พระศรีสุธรรมมุนี 

พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๓ 
 พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)    แม่กองธรรมสนามหลวง 



๑๙ 

 ขณะเป็นที่ พระชลธารมุนี 
พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๒ 

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร)   แม่กองธรรมสนามหลวง 
 ขณะเป็นที่ พระธรรมปาโมกข์ 

พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๒ 
 พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค)    แม่กองธรรมสนามหลวง 
 ขณะเป็นที่ พระธรรมวราภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน 
 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)   แม่กองธรรมสนามหลวง 
 ขณะเป็นที่ พระธรรมกวี๗ 
 ปัจจุบัน คณะสงฆ์ได้อนุมัติให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงข้ึนในต่างประเทศ เป็นเหตุให้
พระธรรมทูตไทยตามวัดต่าง ๆ ได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแก่ประชาชนชาวไทยผู้ไป
ประกอบอาชีพและตั้งหลักฐานอยู่ในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งประชาชนท้องถ่ินผู้ให้ความสนใจใน
พระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สนามสอบในประเทศจะด าเนินการจัดสนามสอบข้ึนในส านักเรียนทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงประมาณหลังวันออกพรรษา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ แม่กองธรรมสนามหลวง   
 
๒.๒ ความส าคัญและประโยชน์การศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา 
 การศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรง
ปรารถนาให้พระสงฆ์ออกไปช่วยสอนหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เด็กและเยาวชนตั้งแต่
เยาว์วัย เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตไปสู่ความเจริญ ดังปรากฏในประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง 
ทรงมีพระราชด าริตอนหนึ่งว่า  

“ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดแต่ความประพฤติชอบแลการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นที่ตั้ง 
คนทั้งหลายจะประพฤติชอบแลจะหาเลี้ยงชีวิตชอบนั้นเล่า ก็ย่อมอาศัยได้สดับฟังโอวาทค าสั่ง
สอนที่ชอบ แลการได้ศึกษาวิชาความรู้ในทางที่จะให้บังเกิดประโยชน์มาแต่ย่อมเยา ว์ แล
ฝึกซ้อมสันดานให้น้อมในทางสัมมาปฏิบัติ แลเจริญปัญญาสามารถในกิจการต่างๆ อันเป็น
เครื่องประกอบหาเลี้ยงชีพเมื่อเติบใหญ่ จึงช่ือว่าได้เข้าสู่ทางความเจริญเป็นความจริงดังนี้ 

ก็แล ประชาชนในสยามราชอาณาจักรนี้ ย่อมเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยมาก 
พุทธศาสนิกชนในพระราชอาณาจักร ย่อมได้สดับรับฟังพระสัทธรรม ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าบญัญตัิสอนไว้เปน็วิธีทางสัมมาปฏิบตัิ จากพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอยู่ในสังฆารามทั่ว
พระราชอาณาจักร แลได้ฝากบุตรหลานเป็นศิษย์เพื่อให้ร่ าเรียนพระบรมพุทโธวาท แลวิชาซึ่ง
จะให้บังเกิดประโยชน์ กล่าวคือ วิชาหนังสือเป็นต้น ในส านักพระภิกษุสงฆ์ เป็นประเพณีสืบมา

                                                

 ๗ แม่กองธรรมสนำมหลวง, ประวัตินักธรรม, หน้ำ๔๖-๕๒. 



๒๐ 

แต่โบราณกาลบัดน้ี นับว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้กระท าประโยชน์แก่พระพุทธจักร แลพระ
ราชอาณาจักรทั้งสองฝ่ายเป็นอันมาก”๘ 
 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวิชรญาณวโรรส ทรงรบัสนองพระราชประสงค์ใน

การพัฒนาการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส าหรับการศึกษาธรรมทรงพระด าริวิธีการเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึน ส าหรับพระสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก ท าให้ภิกษุ
สามเณรมีความรู้กว้างขวางข้ึน เพราะได้เรียนรู้ได้สะดวกมากข้ึน และเอื้อต่อการปกครองและการ
แนะน าสั่งสอนประชาชน ทรงปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มหลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติเข้าในส่วนธรรม
วิภาคด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส พระราชด าริดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการน าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในการคลองตนในชีวิตประจ าวันได้ 

นอกจากนี้จากการสัมมนาวิชาการและการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในมงคลสมัย ๑ ศตวรรษ
สนามหลวงแผนกธรรม ระหว่าง ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) ได้
ปาฐกถาเรื่อง สนามหลวงแผนกธรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษา
พระพุทธศาสนา ตอนหนึ่งว่า 

“การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม รวมทั้งการศึกษาพระพุทธศาสนา
ในมหาวิทยาสงฆ์ เป็นการศึกษาเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่เรียน
พระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม ได้ช่ือว่าเป็นศาสนทายาทผู้รักษามรดกของ
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้พระพุทธเจ้าตรัสในมหาปรินิพพานสูตรว่า พระธรรมวินัยจักเป็นศาสดา
ของพุทธบริษัทหลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระอรรถจารย์ได้กล่าวถึง
ข้ันตอนแห่งอันตรธานของพุทธศาสนาว่ามี ๓ ประการ 

 ๑) ปริยัติอันตรธาน หมายถึง ไม่มีการศึกษาพระพุทธศาสนา คือ ไม่มีการเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัย ไม่มีการศึกษาพระไตรปิฎก 
  ๒) ปฏิบัติอันตรธาน หมายถึง ไม่มีการน าเอาค าสอนในพระพุทธศาสนา มาประพฤติ
ปฏิบัต ิ

  ๓) ปฏิเวธอันตรธาน หมายถึง ไม่มีการได้ฌานสมาบัติ ไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพาน”๙ 
 นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรธรรมศึกษาถือว่าเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานส าหรับประชาชน 
เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับคฤหัสถ์เข้าถึงองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและยังเป็นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การจัดสอบสนามหลวงเป็นตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้ที่สอบผ่านได้ ต้องมีความรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนด๑๐   

                                                
๘ สภำกำรศึกษำมหำมกุฎรำชวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์, ประมวลนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณ

เจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส การศึกษา, มูลนิธิเอเชีย, พิมพ์แจกในงำนมหำสมณอนุสรณ์ครบ ๕๑ ปี แด่วัน
สิ้นพระชนม์แห่งสมเด็จพระสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิญำณวโรรส วันที่ ๑-๗ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๔, หน้ำ ๑. 

 ๙ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) สนามหลวงแผนกธรรม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต.ในหนังสือ
สรุปการสัมมนาวิชาการและการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในมงคลสมัย “๑ ทศวรรษสนามหลวงแผนกธรรม”.  
(ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง: โรงพิมพ์มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๐๒. 

 ๑๐ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) สนามหลวงแผนกธรรม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต.ในหนังสือ
สรุปการสัมมนาวิชาการและการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในมงคลสมัย “๑ ทศวรรษสนามหลวงแผนกธรรม, หน้ำ ๑๐๒. 



๒๑ 

  โดยประโยชน์ของการมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนธรรมมีมากมายหลายประการ แต่อาจ
ประมวลเป็นประเด็นที่ส าคัญ ๔ ประการคือ 
 ๑. ได้เรียนรู้ภาษาธรรม ภาษาธรรมหรืออาภาษาธรรมะนั้นเป็นภาษาที่เข้าใจยากส าหรับ
บุคคลทั่วไปที่มิได้เคยเรียนภาษาบาลี เช่นค าว่า สติ สัมปชัญญะ กตัญญู กตเวที เป็นต้น เมื่อมีโอกาส
ได้ศึกษาธรรม ท าให้เข้าใจความหมายของศัพท์ภาษาธรรมดังกล่าว และศัพท์อื่น ๆ มากยิ่งข้ึน 
 ๒. ได้เรียนรู้ภาษาไทย ประชาชนคนไทยที่ไปตั้งรกรากอยู่ต่างแดนเป็นเวลานานอาจลืม
ภาษาไทยไปบ้างแล้ว หรือบางคนอาจได้รับการศึกษาเล่าเรียนมีวิทยฐานะไม่สูงนัก หรือบางคนอาจไป
เจริญเติบโตในต่างแดนจึงไม่มีโอกาสเรียนภาษาไทย แต่เมื่อทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมก็ได้มี
โอกาสเรียนทั้งภาษาธรรมและภาษาไทยไปด้วย และได้ฝึกหัดทั้งการพูดและการเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งข้ึนซึ่งรวมไปถึงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อม ๆ กันด้วย 
 ๓. ได้เรียนรู้ภาษาใจ ภาษาใจหรือจิตใจเป็นเรื่องนามธรรม ผู้ที่ไม่ได้เรียนธรรมย่อมไม่อาจ
เข้าใจถึงนามธรรมและรูปธรรมได้ โดยทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่ากายกับใจก็คือสิ่งเดียวกัน เมื่อได้เรียน
ธรรมะแล้วจึงสามารถแยกธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ออกจากกันได้ อาจรู้ได้ว่า กายคือรูปธรรม ส่วนจิตหรือ
จิตใจคือ นามธรรม แต่ทั้งสองส่วนน้ีจะต้องอาศัยกันและกันหรอืท าหน้าที่รว่มกันอยู่ แต่จิตใจนั้นมักจะ
มีอิทธิพลเหนือร่างกายเสมอเพราะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างจะด าเนินไปอย่างไรนั้น
จะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตาม ก็ล้วนแต่มีใจหรือมีจิตใจเป็นแกนน า พระพุทธองค์จึงทรงเน้นย้ า
เรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่เสมอ 
 ๔. ได้เรียนรู้ภาษาสัจธรรม ค าว่า “สัจจธรรม” คือความจริงที่มีอยู่ประจ าโลกได้แก่  
ไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ ๓ ประการซึ่งซึมซบัอยู่ในสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็จะตกอยู่
ในอ านาจแห่งสัจธรรม ๓ ประการ คือ       
 ๔.๑ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงแปรผัน 
 ๔.๒ ทุกขัง คือ สภาวะที่เป็นทุกข์หรือการที่สิ่งนั้น ๆ ไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้จึงเป็น
ทุกข์หรือมีความทุกข์อยู่ในตัวของมันเอง 
 ๔.๓ อนัตตา คือ สภาวะที่ไม่มีตัวตน หรือสภาวะที่ใคร ๆ ไม่อาจจะบังคับได้หรือไม่อยู่ใน
อ านาจของใคร เช่น ไม่อาจบังคับร่างกายไม่ให้เจ็บปวดเหีย่วย่นหรือคร่ าคร่าชราภาพได้ เป็นต้น ทุกสิ่ง
ทุกอย่างปรากฏข้ึนมาอย่างนั้น แล้วเขาก็เปลี่ยนแปรไปอย่างนั้น และแล้วก็มีการดับสลายไปในที่สุด 
ทั้งหมดนี้คือการประมวลประโยชน์จากสิ่งที่ประชาชนเหล่าน้ันได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมท าให้
เขาเหล่าน้ันรู้จักยับยั้งช่ังใจและปล่อยปละละวางพอสมควรนับเป็นบุญมหาศาลที่ประชาชนเหล่าน้ัน 
ได้เกิดมาเป็นคนไทยและมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ แม้ผู้ที่หันมาสนใจในพระพุทธศาสนาก็มี
ความภูมิใจมิใช่น้อยที่ได้เรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต๑๑  
 จากความส าคัญและประโยชน์ของศึกษาธรรมศึกษาสรุปได้ว่า ธรรมศึกษาเป็นหลักสูตร
พื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไป ผู้เรียนธรรมศึกษาได้เข้าใจแก่นแท้แห่งพุทธธรรมและสามารถน า
ประโยชน์จากการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตได้ และ

                                                

 ๑๑ แม่กองธรรมสนำมหลวง, ประวัตินักธรรม, หน้ำ ๗๖-๗๗. 



๒๒ 

น าไปสอบวัดความรู้ทางธรรมได้ ถือว่าหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนไดอ้ย่างด ี
  
๒.๓.หลักสูตรธรรมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 หลักสูตรธรรมศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหามาจนถึงปัจจุบันฉบับล่าสุด คือ หลักสูตรธรรม
ศึกษาฉบับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 
 ๒.๓.๑ รายละเอียดเน้ือหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษา 
 หลักสูตรธรรมศึกษาตรี 

 ๑.วิชาเรียงความกระทู้ธรรม 
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑  
ขอบข่ายเนื้อหา 

๑) ทานวรรค  
๒) ปาปวรรค  
๓) ปุญญวรรค 
๔) สติวรรค 
๕) สีลวรรค 

 ๒.วิชาธรรม 
หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติช้ันน้ี ก าหนดให้เรียนหมวดธรรม ดังนี้ 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ๑) ธรรมวิภาค 
ทุกะ หมวด ๒  

- ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 
- ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
- ธรรมอันท าใหง้าม ๒ 
- บุคคลหาได้ยาก ๒ 

ติกะ หมวด ๓ 
- รัตนะ ๓ 
- โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ 
- ทุจริต ๓ 
- สุจริต ๓ 
- อกุศลมลู ๓ 
- กุศลมลู ๓ 

จตุกกะ หมวด ๔ 
-วุฑฒิ ๔ 
-จักร ๔ 
- อคติ ๔ 



๒๓ 

- ปธาน ๔ 
- อธิษฐานธรรม ๔ 
- อิทธิบาท ๔ 
- พรหมวิหาร ๔ 
- อริยสัจ ๔ 

ปัญจะกะ หมวด ๕ 
- อนันตริยกรรม ๕ 
- เวสารัชชกรณธรรม  
- ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕  
- พละ ๕  
- ขันธ์ ๕ 

ฉักกะ หมวด ๖ 
-คารวะ ๖ 
- สาราณียธรรม ๖ 

สัตตกะ หมวด ๗ 
- อริยทรัพย์ ๗ 
- สัปปุรสิธรรม ๗ 

อัฎฐกะ หมวด ๘ 
- โลกธรรม ๘ 
- มรรคมีองค์ ๘ 

 ๒) คิหิปฏิบัต ิ
- กรรมกเิลส ๔ 
- ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
- มิตรปฏิรูป ๔ 
- มิตรแท้ ๔ 
- สังคหวัตถุ ๔ 
- ธรรมของฆราวาส ๔ 
- มิจฉาวณิชชา ๕ 
- สมบัติของอบุาสก ๕ 
- ทิศ ๖ 
- อบายมุข ๖ 

 ๓.วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี 
หลักสูตรพุทธประวัติเล่ม ๑-๒-๓ ของกองธรรมสนามหลวง โดยอาศัยหนังสือปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์
ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) และศาสนพิธี เล่ม ๑ ขององค์การศึกษาเป็นแนว 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 



๒๔ 

 ๑) พุทธประวัติ 
ปุริมกาล 
ปริเฉทที่ ๑ 

-ชมพูทวีปและประชาชน 
-วรรณะ ๔ 

ปริเฉทที่ ๒ 
-สักกชนบทและศากยวงศ์ 
-ล าดับศากยวงศ์ 

ปริเฉทที่ ๓ 
-ประสูต ิ
- อสิตดาบสเข้าเฝ้าและพยากรณ์ 
- ทรงเจริญอานาปานสติ 
- ทรงอภิเษกสมรส 

ปริเฉทที่ ๔ 
-เสด็จออกบรรพชา 

ปริเฉทที่ ๕ 
-ตรัสรู ้
- ทรงบ าเพ็ญทกุรกริิยา 
- ทรงเลิกบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
- ทรงบ าเพ็ญเพียรทางจิต 
- ทรงผจญมาร 

ปฐมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๖ 

-เสวยวิมุตติสุข 
-ทรงพจิารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว 
- ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 

ปริเฉทที่ ๗ 
- ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา 
- โปรดยสกลุบุตร 
- ทรงแสดงอาทิตยปริยายสูตร 

ปริเฉทที่ ๘ 
-เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 
- ทรงรับพระอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆาวาส 
- ทรงได้อัครสาวก 

มัชฌิมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๙  



๒๕ 

-ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ 
-ประทานการอปุสมบทแกพ่ระมหากสัสปะ 
-มหาสันติบาตรแหง่พระสาวก 
-ทรงอนุญาตเสนาสนะ 
-ทรงมอบใหส้งฆ์เป็นใหญ่ในกจิพระศาสนา 
-ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลกมาณพ 
-ทรงแสดงเทวตาพล ี

ปริเฉทที่ ๑๐ 
-เสด็จแคว้นสักกะ 
-เสด็จเมืองกบลิพสัดุ์ชาติภูมิ 
-โปรดพระพุทธบิดา 
-นันทกุมารออกบวช 
-ราหุลบรรพชา 

ปริเฉทที่ ๑๑ 
-เสด็จแคว้นโกศล 

ปริเฉทที่ ๑๒ 
-อนุสนธิ 
-ทรงปรงอายุสังขาร เสดจ็บ้านเวฬุวคาม 
- เหตุท าให้เกิดแผ่นดินไหว ๘ ประการ 
- ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์เสด็จป่ามหาวัน 
- เสดจ็โภคนคร  
ฯลฯ  
- ปัจฉิมโอวาท 
- ปรินิพพาน 

อปรกาล 
ปริเฉทที่ ๑๓ 

 -ถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ 
 - แจกพระสารีริกธาตุ 
 - สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ ์
 - สาระส าคัญในการเสด็จปรินิพพานที่เมืองกสุินารา 
 - สังเวชนียสถาน ๔ 

 ๒) ศาสนพิธี 
- องค์ประกอบของศาสนา 
-ประโยชน์ของศาสนพิธี 
- การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสกัการะ 
- การปฏิบัติพิธี 



๒๖ 

-พิธีบ าเพ็ญกุศลในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
-พิธีท าบุญเลี้ยงพระ 
-การถวายทาน 
-พิธีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
-บูชา อาราธนา และถวายทาน 

 ๔. วิชาวินัย (เบญจศีล เบญจธรรม) 
เบญจศีล 

- ศีลและวินัย 
- ความหมายของศีล 
- เจตนาของศีล 
- วิรัต ิ
ฯลฯ  

เบญจธรรม ๑๒ 
 
 หลักสูตรธรรมศึกษาโท 
 ๑ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม  
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒  
ขอบข่ายเนื้อหา 

๑) อัตตวรรค 
๒) กัมมวรรค 
๓) ขันติวรรค 
๔) ปัญญาวรรค 
๕) เสวนาวรรค 

 ๒.วิชาธรรม 
หลักสูตร ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ มีหมวดธรรมดังนี้ 
ขอบข่ายเนื้อหา 
ทุกะ หมวด ๒ 

- กัมมัฎฐาน ๒ 
- กาม ๒ 
- บูชา ๒ 
- ปฏิสันถาร ๒ 
- สุข ๒ (กายิกสุข-เจตสิกสุข) 

                                                

 ๑๒ ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง ,เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ , 
(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ , ๒๕๕๗), หน้ำ ๙-๑๒, สนำมหลวงแผนกธรรม, 
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗. (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธ 
ศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕๘), หน้ำ ๑-๒๖๑. 



๒๗ 

ติกะ หมวด ๓ 
-อกุศลวิตก ๓ 
-กุศลวิตก ๓ 
-อัคคิ ๓ 
-อธิปเตยยะ ๓ 
-ญาณ ๓ 
-ตัณหา ๓ 
-ปิฎก ๓ 
-พุทธจริยา ๓ 
-วัฎฎะ (วน) ๓ 
 -สิกขา ๓ 
- สามัญญลักษณะ ๓ 

จตุกกะ หมวด ๔ 
- อปัสเสนธรรม ๔ 
- อัปปมัญญา ๔ 
- พระอริยบุคคล ๔ 
- สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ภายหน้า ๔ 
- มรรค ๔ 
- ผล ๔ 

ปัญจกะ หมวด ๕ 
-อนุปุพพีกถา ๕ 
-มัจฉริยะ ๕ 
-มาร ๕ 
-นิวรณ์ ๕ 
- ขันธ์ ๕ 
- เวทนา ๕ 

ฉักกะ หมวด ๖ 
- จริต ๖ 
-ธรรมคุณ ๖ 

สัตตกะ หมวด ๗ 
- อปริหานิยธรรม ๗ (ส าหรับคฤหัสถ์) 

อัฎฐกะ หมวด ๘ 
-มรรคมีองค์ ๘ 

นวกะ หมวด ๙ 
-พุทธคุณ ๙ 
-วิชชา ๓ 



๒๘ 

-วิชชา ๘ 
-จรณะ ๑๕ 
-สังฆคุณ ๙ 

ทสกะ หมวด ๑๐ 
- บารมี ๑๐ 
- บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

 ๓ วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนาพิธี 
หลักสูตร ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ และพุทธานุพุทธประวัติ อันกล่าวเฉพาะประวัติพระ

สาวก สังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) และศาสนพิธี เล่ม ๒ 
ขององค์การศึกษา  
ขอบข่ายเนื้อหา 
อนุพุทธประวัติและพระพุทธสาวกเอตทัคคะ ๒๕ พระองค์ 

- พระอัญญาโกณฑัญญะ  
- พระอุรุเวลกัสสปะและน้องๆ 
- พระสารีบุตร  
- พระโมคคัลลานะ  
- พระมหากัสสปะ 
 - พระมหากัจจายนะ ๗)พระอานนท์  
- พระอุบาลี 
- พระสิวลี  
- พระราหุล 
- พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
- พระเขมาเถรี  
- พระอุบลวรรณาเถรี  
- พระปฎาจาราเถรี  
- พระกีสาโคตรมีเถรี  
- บัณฑิตสามเณร ๑ 
- สังกิจจสามเณร  
- สุขสามเณร  
- วนวาสีติสสสามเณร 
 - สุมนสามเณร 
 -อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 -จิตตคฤบดี 
-ธัมมิกอุบาสก  
-วิสาขามหาอุบาสิกา  
- มัลลิกาเทวี  



๒๙ 

 ๒.ศาสนพิธี 
 - องค์ประกอบของศาสนา 
- ประโยชน์ของศาสนพิธี 
- พิธีบ าเพ็ญกุศลในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
- พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
- เทศกาลส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- ประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) 
หลักสูตรใช้หนังสือเบญจศีล-เบญจธรรม ของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยอาศัยหนังสือ
เบญจศีล-เบญจธรรม ของพระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙) 
 ๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) 

- ความหมายของอุโบสถศีล 
- วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล 
- ประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีล 
- อานิสงส์ของอุโบสถศีล 
- โทษของการไม่มีศีล 
- การรักษาอุโบสถศีล เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข่มกิเลส 
- วิรัติ เจตนางดเว้นจากการล่วงละเมิดศีล 
- ประเภทของอุโบสถศีล 
- อุโบสถศีล มีผลน้อย และมีผลมาก 
- ความแตกต่างของระหว่างอุโบสถศีลและศีล ๘ 
- ระเบียบพิธีสมาทานอุโบสถศีล 
- อุโบสถศีลกับพระรัตนตรัย 
- พระรัตนตรัย 
- สรณะ 
- ไตรสรณคมน์ 
- สิกขาบท 
- อุโบสถสูตร๑๓ 

 
 
 
 
                                                

๑๓ ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง, เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ , 
(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕๗), หน้ำ ๑๓-๑๕., สนำมหลวงแผนกธรรม, 
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, หน้ำ ๓-๓๒๔. 



๓๐ 

 หลักสูตรธรรมศึกษาเอก 
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓  
 ๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
ขอบข่ายเนื้อหา  

๑) อัปปมาทวรรค 
๒) จิตตวรรค 
๓) ธรรมวรรค 
๔) วิริยวรรค 
๕) สามัคคีวรรค 

 ๒.วิชาธรรม 
หลักสูตร หนังสือธรรมาวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ๑).ธรรมวิจารณ์  
ส่วนปรมัตถปฏิปทา 

- นิพพิทา 
  ปฏิปทาแห่งนิพพทิา 
  สังขาร 
   อนิจจตา 
   ทุกขตา 
   อนัตตตา 
- วิราคะ 
  ไวพจน์แห่งวิราคะ 
- วิมุตติ 
  วิมุตติ ๒ 
  วิมุตติ ๕ 
- วิสุทธิ 
  วิสุทธิ ความหมดจด อีกบรรยายหนึง่ 
- สันติ ความสงบ 
- ปฏิปทาแห่งสันติ 
- นิพพาน ความดับทุกข ์
  นิพพานธาตุ ๒ 
  บาลีแสดงปฏิปทานิพพาน 
  บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน 
  บาลีแสดงอนปุาทสิสนิพพาน 
  บาลีแสดงนิพพานทั้ง ๒  

 ๒) ธรรมวิจารณ์ส่วนสงัสารวัฎโดยบุคลาธิษฐาน 



๓๑ 

- ทุคติ 
- สุคต ิ

กรรม ๑๒ อุทเทส 
หัวใจสมถกัมมัฎฐาน 

- กายคตาสต ิ
- เมตตา 
- พุทธานุสสต ิ
- นิวรณ์ ๕ 

สมถกัมมัฎฐาน 
พุทธคุณกถา 

- พุทธคุณ ๙ 
วิปัสสนากัมมัฎฐาน 

- ธรรมเป็นอารมณเ์ป็นภูมิของวิปัสสนา 
- ขันธ์ ๕ 
- อายตนะ ๑๒ 
- ธาตุ ๑๘ 
- อินทรีย์ ๒๒ 
- อริยสัจ ๔ 
- ปฎิจจสมปุบาท ๑๒ 

วิสุทธิ ๗ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนปูกเิลส ๑๐ อย่าง 

 ๓ วิชาพุทธานุพุทธประวัติ 
หลักสูตร ใช้หนงัสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ ของกองธรรมสนามหลวง โดยอาศัยหนงัสอืปฐมสมโพธิ 
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช (ปสุสฺเทว) พทุธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พระปฐมสมโพธิ
กถา พระนิพนธ์ของสมเดจ็พระสมณเจ้า กรมปรมานุชิตชิโนรสเป็นแนว 
ขอบข่ายเนื้อหา 

- ปรเิฉทที่ ๑ ชาติกถา 
- ปรเิฉทที่ ๒ บรรพชา 
- ปรเิฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน 
- ปรเิฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา 
- ปรเิฉทที่ ๕ ทรงบ าเพ็ญพทุธกิจ 
- ปรเิฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์พาวรี ๑๖ คน 
- ปรเิฉทที่ ๗ ประทานการบวชด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
- ปรเิฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบลิพสัดุ ์
- ปรเิฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา 



๓๒ 

- ปรเิฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก 
- ปรเิฉทที่ ๑๑ เสด็จดบัขันธปรินิพพาน 
- ปรเิฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

 ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) 
หลักสูตร ใช้หนงัสือหลักสูตรกรรมบถของกองสนามหลวง โดยอาศัยหนังสอืหลักสูตรกรรมบถ ของ
พระเทพมหาเจติยายาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสริิ ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดปฐม เป็นแนว 
ขอบข่ายเนื้อหา 
กรรมบถ 

- อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
- กุศลกรรมบถ ๑๐๑๔ 

 
๒.๓.2 โครงสร้างของหลักสูตรธรรมศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรของธรรมศึกษา มี ๓ หลักสูตร ได้แก่ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท 

ธรรมศึกษาช้ันเอก แต่ละหลักสูตร มี ๔ วิชา สรุปผังมโนทัศน์ดังนี้ 
 ๑) ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ธรรมศึกษาตรี 

หลักสูตรวิชาธรรมศึกษาตรี มี ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ
ประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงผังมโนทัศน์โครงสร้างวิชาธรรมศึกษาช้ันตรี 
 
๒) ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ธรรมศึกษาโท 
หลักสูตรวิชาธรรมศึกษาโท มี ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาอนุพุทธ

ประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย ดังนี้ 
 
 

                                                

 ๑๔ ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง,เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๗, หน้ำ ๑๖-
๑๘, สนำมหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗. (กรุงเทพมหำนคร: 
โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธ ศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕๘) , หน้ำ ๓-๒๘๕. 

 โครงสร้ำงเน้ือหำ 

วิชำเรียงควำม
กระทู้ธรรม 

กระทู ้

 

วิชำธรรม 
วิชำพุทธประวัติ
และศำสนพิธ ี

 

วิชำวินัย 



๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๒  แสดงผังมโนทัศน์โครงสร้างวิชาธรรมศึกษาช้ันโท 
 
๓) ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ธรรมศึกษาเอก 
หลักสูตรวิชาธรรมศึกษาเอกมี ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธานุ-

พุทธประวัติ วิชาวินัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงผังมโนทัศน์โครงสร้างวิชาธรรมศึกษาช้ันเอก 
 จากแผนผังมโนทัศน์ของหลักสูตรธรรมศึกษามีขอบข่ายเนื้อหาวิชาแบง่เป็น ๔ หมวดวิชาตาม
ระดับข้ัน ที่มีเนื้อหาละเอียดข้ึนตามล าดับ ได้แก่ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม จะมีศาสนสุภาษิตที่ต่างกนั 
วิชาธรรม จะมีหลักธรรมเพิ่มข้ึน มีอธิบายเนื้อหาได้ละเอียดตามล าดับ ช้ัน วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท วิชาพุทธานุพุทธ
ประวัติในธรรมศึกษาช้ันเอก ส่วนวิชาวินัยจะมีขอบข่ายเนื้อหาแตกต่างกันตามล าดับ คือ ธรรมศึกษา
ช้ันตรี เป็นวิชาวินัย มีขอบข่ายเนื้อหาเรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ธรรมศึกษาช้ันโท มีขอบข่าย
เนื้อหาวิชาวินัยเรื่อง อุโบสถศีล ธรรมศึกษาช้ันเอก มีขอบข่ายเนื้อหาวิชาวินัย เรื่อง กรรมบถ 
 
 ๒.๓.๓ การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
 การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา มีการจัดการศึกษาในรูปแบบบูรณาการศาสนากับหลักสูตร
ภาคปกติของโรงเรียนที่พระสงฆ์ไปสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในกรณีที่
วัดเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อนักเรียนเรียนหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ภาคปกติในช่วงเช้าเสร็จแล้ว พอถึงเวลาบ่ายเปิดสอนหลักสูตรธรรมศึกษาเพิ่มเติมในส่วน
ตารางกิจกรรม เป็นการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ หรือในส่วนวัดที่มีการจัด

 โครงสร้ำงเน้ือหำ 

วิชำเรียงควำม
กระทู้ธรรม 

กระทู ้

 

วิชำธรรม 
วิชำพุทธำนุพุทธ

ประวัติ 

 

วิชำวินัย 

 โครงสร้ำงเน้ือหำ 

วิชำเรียงควำม
กระทู้ธรรม 

กระทู ้

 

วิชำธรรม 
วิชำอนุพุทธประวัติ
และศำสนพิธ ี

 

วิชำวินัย 



๓๔ 

โรงเรียนการกุศล ธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคปกติให้นักเรียนทุกคนต้องศึกษาและจะต้อง
สอบธรรมสนามหลวงด้วย๑๕ 
 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ได้พัฒนามาถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญครั้งหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์การศึกษา ด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ที่จะจัดให้มี
การศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษา ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อันมีผลต่อความเจริญมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๒) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรม เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ 
 ๓) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และน าไปสู่

ความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 ๔) เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการ

รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๑๖ 
 ๒.๓.๓.๑ วัตถุประสงค์ของการสอนธรรมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ธรรมศึกษาในครั้งแรก พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์  สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรง
พิจารณาเห็นว่าคฤหัสถ์ควรจะได้รับประโยชน์จากการศึกษา จึงได้จัดต้ังหลักสูตรธรรมศึกษา โดยมีสิ่ง
ที่ส าคัญของการเรียนธรรมศึกษา คือ 

 ๑) เพื่อน าธรรมไปประพฤติให้เกิดความสงบสุข เพื่อความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
 ๒) เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
 ๓) เพื่อได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจแล้วน าไปปฏิบัติให้

เหมาะสมกับภาวะของตน เป็นการสร้างความเจริญต่อชีวิตตน และอ านวยประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

 ๒.๓.๓.๒ ส านักเรียน ปัจจุบันได้มีการเปิดส านักเรียนทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดย
มีส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ การเปิดสอบธรรมศึกษา
สนามหลวงในต่างประเทศต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันน้ัน ได้มีการท าหนังสือกราบเรียนขออนุมัติเปิด
สอบในแต่ละประเทศและแต่ละแห่ง อาจไม่พร้อมกันหรืออาจได้รับอนุมัติให้เปิดสอบในปีเดียวกัน
หลายแห่งก็ได้ โดยสนามสอบทั้งหมดได้รับอนุมัติในสมัยสมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ

                                                

 ๑๕ ส ำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม กรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม, “กำรศึกษำรูปแบบและแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำในสังคมไทย: ศึกษำสภำพควำมเป็นจริงและควำมหวังของผู้เรียนธรรม
ศึกษำทุกระดับช่วงชั้น ปีงบประมำณ ๒๕๔๙.รายงานวิจัย, (กรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๙), หน้ำ ๑๘. 

 ๑๖ ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง, เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗,  
หน้ำ ๑-๒. 



๓๕ 

วิหาร แม่กองธรรมสนามหลวงรูปปัจจุบัน๑๗ ส าหรับส านักเรียนและสนามสอบธรรมศึกษาในประเทศ
ไทยเปิดสอบทั่วประเทศพร้อมกันทุกปี  แบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยธรรมศึกษาช้ันตรี โท 
และเอก มีสนามสอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๔๓๗ สนาม๑๘ นอกจากนี้จากการบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว ได้มีข้อเสนอให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้บันทึกผลการสอบธรรม
ศึกษาไว้ในแบบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษา และด าเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของส านักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง 
 ๒.๓.๓.๓ จ านวนชั่วโมงเรียน การเรียนธรรมศึกษาโดยทั่วไป จัดการเรียนการสอนตาม
ส านักเรียนสังกัดวัดต่างๆ ไม่มี ช่ัวโมงเรียนที่แน่นอน บางวัดจัดสอนในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ส่วนการจัดช่ัวโมงเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษาข้ึนอยู่กับนโยบายของสถาบันศึกษา บาง
โรงเรียนจัดสอนแทรกในช่ัวโมงวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา บางโรงเรียนจัด
สอนในคาบเรียน วิชาพลเมือง หรือจัดช่ัวโมงพิเศษสอนในแต่ละสัปดาห์ โดยทั่วไปจะมีการจัดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ เน้นจัดการจัดช่ัวโมงเรียนเพื่อติวก่อนสอบธรรมศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
เดือนธันวาคม ข้ึนอยู่กับการประกาศของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

 ๒.๓.๓.๔ ผู้สอนธรรมศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๐ โดยแรกเริ่มรัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณให้จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียน
ที่เข้าไปสอนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ ๖๐๐ รูป ภายหลังต่อมาจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุมร่วมกัน พบว่ากระทรวงศึกษาธิการมี
ความต้องการพระสอนศีลธรรม ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่า ๕๘,๐๗๓ รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จ านวนมากกว่า 
๑๐,๐๐๐ แห่ง และมีเป้าหมายเพิ่มจ านวนพระสอนศีลธรรมให้มากข้ึนเป็น ๒๐,๐๐๐ รูป เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมาย๑๙ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในก ากับ
ของรัฐบาล ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาตามความมุ่งหมายและหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยบริหารโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งมีพระสงฆ์ในแต่ละท้องถ่ินเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่ว

                                                

 ๑๗ แม่กองธรรมสนำมหลวง, ประวัตินักธรรม, หน้ำ ๖๗-๖๙. 
 ๑๘ ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง, เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗,  

หน้ำ ๓๔. 
 ๑๙ ส ำนักงำนครูพระสอนศีลธรรม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย , โครงการครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน , [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ : http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst 
[๒๘ พ.ค.๒๕๕๘]. 

http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst


๓๖ 

ประเทศ จ านวน ๑๘,๐๐๐ รูป ๒๐ โดยมอบหมายให้ส านักงานพระสอนศีลธรรม เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานด้านสอนศีลธรรมในสถานศึกษา มีหน้าที่ในการวางแผน ผลิต ก ากับดูแลพัฒนาและ
ประเมินพระสอนศีลธรรม อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการวางแผนและประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั่วประเทศ๒๑ นอกจากนี้เพื่อให้การด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์อันพึงประสงค์คือนักเรียนได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระสอนศีลธรรม
โดยตรง และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ จึงได้เตรียมแผนปฏิบัติการรองรับการด าเนินการโครงการ
อย่างเป็นระบบ และได้ด าเนินการประสานงานกับคณะสงฆ์ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมถวายความรู้เพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพในการท างานให้เป็นทีย่อมรบัของสถานศึกษา และเพื่อปลูกฝงัคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง
พร้อมกับมีความประพฤติที่ดีงาม๒๒ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

 ๑) พระสอนศีลธรรมอยู่ภายใต้ก ากับการดูแลของเจ้าคณะจังหวัด ให้ข้อแนะน า และ
ก ากับดูแลปฏิบัติการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภายในจังหวัด  

 ๒) พระสอนศีลธรรมในสงักัดมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒.๓.๓.๕ ผู้เรียนธรรมศึกษา จ านวนนักเรียนธรรมศึกษาทั่วประเทศสนใจเข้าสอบธรรม
ศึกษาเพิ่มข้ึนทุกปี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ านวน  ๑,๖๖๐,๕๗๔ คน โดยมีทั้งประชาชนทั่วไปที่เป็น
คฤหัสถ์ และเยาวชนนักเรียน นักศึกษา โดยมีข้อมูลสถิติผู้สอบสนามหลวงปีล่าสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ๒๐ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย , รายงานผลการประเมินโครงการ งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ, ๒๕๕๗), หน้ำ ๑๒-๑๓. 

 ๒๑ ส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม ส ำนักงำนอธิกำรบดี, รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ,มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๗ , หน้ำ ๒๑. 
(เอกสำรอัดส ำเนำ). 

 ๒๒ ส ำนักงำนครูพระสอนศีลธรรม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย , โครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน , [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ: http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst 
[๒๘ พ.ค.๒๕๕๘]. 

http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst


๓๗ 

 (๑) สถิติการสอบธรรมศึกษา 
ธรรมศึกษาชั้นตร ี
ปีการศึกษา ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก สอบได ้
๒๕๕๖ ๙๕๖,๙๔๓ ๒๐๑,๓๐๑ ๗๕๕,๖๔๒ ๕๐๒,๙๘๗ ๒๕๒,๖๕๕ ๖๖.๕๖ 
๒๕๕๗ ๙๖๖,๑๙๐ ๒๐๓,๔๓๙ ๗๓๖,๘๕๗ ๕๓๖,๘๕๗ ๒๒๕,๘๙๔ ๗๐.๓๘ 
ลด/เพิ่ม +๙,๒๔๗ +๒,๑๓๘ +๗,๑๐๙ +๓๓,๘๗๐ -๒๖,๗๖๑  
 
ธรรมศึกษาชั้นโท 
ปีการศึกษา ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก สอบได้ 
๒๕๕๖ ๔๖๑,๑๔๕ ๘๖,๖๘๑ ๓๗๔,๔๖๔ ๒๑๒,๓๕๑ ๑๖๒,๑๑๓ ๕๖.๗๑ 
๒๕๕๗ ๔๙๓,๓๐๗ ๙๓,๔๙๗ ๓๙๙,๘๑๐ ๒๓๓,๒๑๖ ๑๖๖,๕๙๔ ๕๘.๓๓ 
ลด/เพิ่ม +๓๒,๑๖๒ +๖,๘๑๖ +๒๕,๓๔๖ +๒๐,๘๖๕ +๔,๔๘๑  
 
ธรรมศึกษาชั้นเอก 
ปีการศึกษา ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก สอบได้ 
๒๕๕๖ ๑๙๑,๐๑๗ ๔๐,๕๗๑ ๑๕๐,๔๔๖ ๙๗,๓๘๐ ๕๓,๐๖๖ ๖๔.๗๓ 
๒๕๕๗ ๒๐๑,๐๗๗ ๔๔,๙๘๑ ๑๕๖,๐๙๖ ๑๐๙,๒๕๖ ๔๖,๘๔๐ ๖๙.๙๙ 
ลด/เพิ่ม +๑๐,๐๖๐ +๔,๔๑๐ +๕,๖๕๐ +๑๑,๘๗๖ -๖,๒๒๖  
ตารางที่ ๒.๔ แสดงสถิติผลการสอบธรรมศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๗๒๓ 
 
 จากตารางสถิติจ านวนนักเรียนผู้ขอสอบธรรมศึกษาข้างต้น พบว่า ผู้สนใจสอบธรรมศึกษา
มีจ านวนอัตราเพิ่มข้ึน จ านวนมากทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการเรียนการสอนธรรม
ศึกษา การวัดความรู้ทางธรรม และการมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการสอบธรรมศึกษา เพื่อน า
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม น าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน 
 (๒) สถิตินักเรียนสอบธรรมศึกษา 
 จากการเก็บข้อมูลสถิตินักเรียน นักศึกษาผู้สอบธรรมศึกษาตามระดับการศึกษาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๗ สรุปเป็นตารางสถิติดังนี้๒๔ 
 

                                                
๒๓ ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง, “สถิติผลกำรสอบธรรมสนำมหลวงของสนำมหลวงแผนกธรรม ปี

กำรศึกษำ ๒๕๕๗”, กรุงเทพมหำนคร: เอกสารส าเนาต้นฉบับ, (อัดส ำเนำ). 
 ๒๔ ส ำนักแม่กองธรรมสนำมหลวง, “ข้อมูลสถิติผู้สอบธรรมศึกษำตำมระดับกำรศึกษำตั้งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๗”, เอกสารการประชุม, (วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘), (อัดส ำเนำ). 



๓๘ 

 ตารางที่ ๒.๕ แสดงสถิติผู้สอบธรรมศึกษาตามระดับการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๗ 
พ.ศ. ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา รวม 

๒,๕๔๓ ๗๖,๐๘๗ ๑๓๔,๐๑๘ ๑๕,๐๗๗ ๒๒๕,๕๙๖ 
๒๕๔๔ ๗๘,๕๐๔ ๑๕๑,๔๖๑ ๑๗,๔๗๐ ๒๓๗,๖๒๙ 
๒๕๔๕ ๑๐๖,๒๖๕ ๑๗๖,๒๒๘ ๒๔,๒๕๕ ๓๐๖,๘๓๕ 
๒๕๔๖ ๑๒๖,๕๗๖ ๑๘๑,๔๖๔ ๒๗,๓๙๓ ๓๓๕,๕๓๔ 
๒๕๔๗ ๑๗๘,๙๐๔ ๒๔๓,๔๔๐ ๒๘,๔๕๕ ๔๕๑,๐๘๗ 
๒๕๔๘ ๒๐๕,๑๖๒ ๒๙๗,๔๔๗ ๓๐,๐๐๙ ๕๓๒,๗๒๙ 
๒๕๔๙ ๒๘๓,๕๘๑ ๓๙๒,๒๐๓ ๓๑,๖๔๓ ๗๐๗,๗๔๗ 
๒๕๕๐ ๓๐๗,๗๖๔ ๓๘๑,๕๕๘ ๓๔,๖๖๔ ๗๒๖,๓๐๐ 
๒๕๕๑ ๓๘๕,๕๒๑ ๔๔๒,๖๗๒ ๔๒,๒๓๔ ๘๗๐,๖๓๔ 
๒๕๕๒ ๔๑๑,๘๗๕ ๔๕๔,๐๒๑ ๔๘,๓๑๖ ๙๑๔,๕๖๑ 
๒๕๕๓ ๔๐๓,๘๐๐ ๔๓๖,๔๓๐ ๕๑,๑๔๓ ๘๙๑,๖๑๐ 
๒๕๕๔ ๔๒๑,๕๒๑ ๔๓๘,๘๘๗ ๕๔,๙๖๙ ๙๑๕,๘๑๑ 
๒๕๕๕ ๓๙๒,๐๑๒ ๓๙๙,๗๓๓ ๕๒,๓๐๑ ๘๔๔,๑๑๔ 
๒๕๕๖ ๓๘๖,๓๘๑ ๓๖๘,๔๐๐ ๕๘,๒๓๒ ๘๑๓,๐๑๓ 
๒๕๕๗ ๔๒๒,๗๗๕ ๓๘๖,๒๖๑ ๖๙,๙๒๙ ๘๗๙,๓๗๒ 
 
 จากสถิติข้อมูลย้อนหลังข้างต้น พบได้ว่า อัตราการสอบธรรมศึกษาของเยาวชนมีอัตรา
เพิ่มข้ึนทุกระดับช้ันทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับประถมศึกษา มีการสอบวัดความรู้ที่มีอัตราสูงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี จะเห็นได้จากปีล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาสอบธรรม
ศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงกระตุ้นของหน่วยงานและสถานบันศึกษาที่เกี่ยวข้อง
มีการสนับสนุนให้เยาวชนสนใจสอบวัดความรู้ธรรมศึกษาเพิ่มข้ึน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
เยาวชนที่มีอายุน้อย เข้ามาเรียนและสอบธรรมศึกษามากข้ึน  
 (๓) รายชื่อ ๑๐ อันดับส านักเรียนท่ีมีคนสอบได้มากท่ีสุด 
 หลักสูตรธรรมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของส านักเรียนทั่วประเทศ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งแต่ละส านักเรียนจะการแสวงหาสถาบันการศึกษาเข้าร่วมสังกัด และ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ทางส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ร่วมจัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน
ส่งเสริมการศึกษา ส านักเรียนพระปริยัติธรรม ดีเด่น ประจ าปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีจ านวน
นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาในสังกัดส านักเรียน ๑ ถึง ๑๐ อันดับมากที่สุดทั่วประเทศ ดังนี๒้๕ 
 

                                                
๒๕ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติและส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง, พิธีมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณ ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเดน่ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหำนคร:  
ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕๘), หน้ำ ๒-๓. 



๓๙ 

ตารางที่ ๒.๖ แสดง ๑๐ อันดับส านักเรียนที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มากที่สุด 
อันดับ ส่วนกลาง จ านวนผู้สอบได ้ ส่วนภูมิภาค จ านวนผู้สอบได ้

๑ ส านักเรียนวัดยานนาวา ๑๒,๕๙๕ ส า นั ก เรี ย น ค ณ ะ จั งห วั ด
อุบลราชธานี 

๒๙,๓๕๓ 

๒ ส านักเรียนคณะเขตสายไหม ๖,๒๒๘ ส า นั ก เรี ย น ค ณ ะ จั งห วั ด
ขอนแก่น 

๒๒,๕๓๘ 

๓ ส านักเรียนคณะเขตลาดพร้าว 
บึงกุ่ม 

๕,๐๒๗ ส า นั ก เรี ย น ค ณ ะ จั งห วั ด
นครราชสีมา 

๒๒,๓๙๕ 

๔ ส านักเรียนวัดเสมียนนารี ๕,๐๒๑ ส านักเรียนคณะจังหวัดศรีสะ
เกษ 

๒๒,๐๘๑ 

๕ ส านักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ๔,๔๘๙ ส า นั ก เรี ย น จั งห วัด ค ณ ะ
กาญจนบุรี 

๒๒,๐๑๖ 

๖ ส านักเรียนคณะเขตดอนเมือง 
หลักสี่ 

๔,๑๖๙ ส า นั ก เรี ย น ค ณ ะ จั งห วั ด
สุพรรณบุรี 

๒๑,๔๘๓ 

๗ ส านักเรียนวัดมหาธาตุ ๓,๙๙๘ ส านักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ๒๐,๑๕๓ 
๘ ส านักเรียนวัดเทพลีลา ๓,๙๙๐ ส า นั ก เรี ย น ค ณ ะ จั งห วั ด

นครปฐม 
๑๙,๒๘๘ 

๙ ส านักเรียนเขตมีนบุรี ๓,๕๑๑ ส า นั ก เรี ย น ค ณ ะ จั งห วั ด
ร้อยเอ็ด 

๑๘,๘๐๐ 

๑๐ ส านักเรียนวัดประยูรวงศาวาส ๓,๓๔๕ ส า นั ก เรี ย น ค ณ ะ จั งห วั ด
มหาสารคาม 

๑๖,๗๓๙ 

 
 จากตารางดังกล่าว พบว่า อัตรานักเรียนธรรมศึกษาที่สอบวัดความรู้ธรรมศึกษามีจ านวน
มาก เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนสังกัดส านักเรียนส่วนกลางและส านักเรียนส่วนภูมิภาค มีสัดส่วน
แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยพบว่า นักเรียนในสังกัดส านักเรียนในส่วนภูมิภาคมีนักเรียนสอบธรรม
ศึกษาสูงกว่านักเรียนในส านักเรียนส่วนภูมิภาค 
 ๒.๓.๓.๖ งบประมาณ งบประมาณสนับสนุนการเรยีนการสอนธรรมศึกษาได้รับสนับสนุน
โดยตรงจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่ข้ึนอยู่กับเจ้า
คณะจังหวัดที่สังกัด เจ้าอาวาสหรือส านักเรียน จะเป็นผู้จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งทุนส่วนตัว
และขอรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบง่ายๆ ใช้ทรัพยากรบุคคล
ในวัด ครูอาสาสมัครเป็นผู้สอนธรรมศึกษา๒๖ และในกรณีพระสอนศีลธรรมไปสอนธรรมศึกษาใน
สถาบันการศึกษาในระบบ ทางสถาบันการศึกษาจะสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ในรูปแบบ  
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น ข้ึนอยู่กับนโยบายของสถาบันการศึกษาแต่

                                                
๒๖ ส ำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม กรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม, “การศึกษารูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย: ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความหวังของผู้เรียน
ธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น ปีงบประมาณ ๒๕๔๙”, กำรศึกษำวิจัย, (กรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๙), 
หน้ำ ๒๑. 



๔๐ 

ละแห่ง อย่างไรก็ตามจากการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ๗ หน่วยงานข้างต้น ได้มีบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งเสริมสนับสนุนครูสอนธรรม
ศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณในการด าเนินการและด าเนินการประสานงาน
ด้านอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการแนะน าของจากส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  รวมทั้งสนับสนุน
ส่งเสริมในส่วนทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์การเรียน การสอน การสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
กลางในการบูรณาการจัดท าค าของบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ๒๗ 

สรุปได้ว่า การศึกษาธรรมศึกษา เกิดจากการด าริของคณะสงฆ์ที่จะจัดการศึกษาธรรม
ให้กับฆราวาส ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อจากหลักสูตรนักธรรมที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส ได้ทรงวางแนวทางไว้ ซึ่งหลักสูตรธรรมศึกษาจัดอยู่ในประเภทงานของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิธฯ 
ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสข้ึนเรียกว่า “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง ๓ ช้ัน คือ ช้ันตรี ช้ันโท 
ช้ันเอก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลักสูตรธรรมศึกษา คือ ๑) เพื่อน าธรรมไปประพฤติให้เกิด
ความสงบสุข เพื่อความมั่นคงในการด ารงชีวิต ๒) เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต ๓) เพื่อได้
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจแล้วน าไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับภาวะของ
ตน เป็นการสร้างความเจริญต่อชีวิตตน และอ านวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

หลักสูตรธรรมศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหามาจนถึงปัจจุบันฉบับล่าสุด คือ หลักสูตรธรรม
ศึกษาฉบับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีโครงสร้างหลักสูตร ๓ ระดับช้ัน ได้แก่ ธรรมศึกษาช้ันตรี 
ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก มีโครงสร้างวิชา ๔ วิชา ตามระดับช้ันได้ ได้แก่ หลักสูตรธรรม
ศึกษาช้ันตรี มี ๔ วิขา คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย 
(เบญจศีล เบญจธรรม) หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาอนุ-
พุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย (อุโบสถศีล) หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก คือ วิชาเรียงความ  
กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธานุพุทธประวัติ  วิชาวินัย (กรรมบถ) 

โดยจะเห็นได้ว่าธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรพื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไป  ผู้ เรียนสนใจ
ศึกษาธรรมศึกษาได้เข้าใจแก่นแท้แห่งพุทธธรรมและสามารถน าประโยชน์จากการน าหลักธรรม  
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตได้ และน าไปสอบวัดความรู้ทางธรรมได้ 
ถือว่าหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ ซึ่งในปัจจุบัน
ได้จัดสอบวัดความรู้ปีละ ๑ ครั้ง จัดสอบโดยส านักแม่กองธรรมสนามหลวง 

 
 
 

                                                
๒๗ ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง, เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗,  

หน้ำ ๒. 



๔๑ 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรธรรมศึกษา 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรธรรมศึกษา พบงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรธรรมศึกษาส่วนใหญ่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
การสอนธรรมศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวพบผลวิจัยที่มีประเด็นปัญหา
และอุปสรรคการเรียนการสอนธรรมศึกษาที่ใกล้เคียงกัน โดยงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาโดยตรง ได้แก่ งานวิจัยของส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรม
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและแนวทางการพฒันาการเรยีนการ
สอนธรรมศึกษาในสังคมไทย:ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุก
ระดับช่วงช้ัน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงและความ
คาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงช้ัน ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงและ
ความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงช้ัน ๓) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้เรียนธรรมศึกษาจากส านักเรียนส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกช่วงช้ันต่อสภาพตามความเป็น
จริงและความคาดหวังในภาพรวมของนักเรียนแตกต่างกันมาก เมื่อพิจารณาทุกด้าน พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า การเรียนการสอน
ธรรมศึกษาด้านหลักสูตรการเรยีนการสอนอยู่ในระดับปานกลางอันดับแรก รองลงมา ด้านวิธีการเรียน
การสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านวัดผลและประเมินผล  
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสภาพปัญหา อุปสรรครายด้าน เกี่ยวกับการเรียนการสอนธรรม
ศึกษา ได้แก่ ๑) ปัญหาด้านหลักสูตร พบว่า การจัดระบบเนื้อหาค่อนข้างยากต่อความเข้าใจและไม่มี
ค าอธิบายที่ชัดเจน ภาษาที่ใช้ในหนังสือ แบบเรียน ต าราเรียน ยากต่อความเข้าใจ ขาดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เนื้อหาสาระวิชาที่เรียนล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ไม่ดึงดูด
ความสนใจ ๒) ปัญหาด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ครูผู้สอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจในการเรียน หนัง สือ 
ต าราเรียน ค่อนข้างเก่า ขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย การจัดการเรียนการสอนไม่ก่อให้เกิดความ
ศรัทธากับผู้เรียน จึงขาดความสนใจ ๓) ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดประเมินผล เป็นการวัดความรู้ความจ ามากกว่าวัดความเ ข้าใจ 
นอกจากนี้ยังพบปัญหา อุปสรรคในด้านงบประมาณไม่เพียงพอ การขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
การขาดความร่วมมือระหว่างโรงเรยีนและชุมชน การขาดการประสานงานและประชาสัมพันธ์  โดยให้
ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนธรรมศึกษาในภาพรวม คือ ๑) ควรจัดการประสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของธรรมศึกษา ๒) ขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นรูปแบบและเน้นประสิทธิภาพในการจัดการ 



๔๒ 

๓) การจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และควรจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน๒๘ 
 จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรธรรมศึกษา จะเห็นได้ว่า หลักสูตร
ธรรมศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นพื้นฐานการศึกษาธรรมเพื่อการน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เหมาะส าหรับพุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนให้มีการเรียนธรรมศึกษามากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และสามารถน าหลักธรรมะไปปรับใช้ในการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ทางจิตใจ ห่างไกลจากสิ่งที่ เป็นอบายมุขต่างๆ พัฒนาตนเป็นคนดีในสังคมต่อไปได้ ดังนั้นการ
พัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะน าไปใช้สอนควบคู่กับวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการวิจัยข้างต้น พบปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเนื้อหาหลักสูตรที่ยากต่อการเข้าใจ เป็น
ปัญหาส าคัญต่อการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน โดยในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน  และศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของหลักสูตรธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน อันน าไปสู่แนวทางในการส่งเสริมและสอนเสริมหลักสูตร
ธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคตได ้

                                                
๒๘ ส ำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม, “การศึกษารูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย: ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของ
ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น”, กำรศึกษำวิจัย, ส ำนักงำนพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม กรมศำสนำ กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๔๙, หน้ำ ๗๑-๗๙. 



๔๓ 

 
บทท่ี ๓ 

การศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
๓.๑ ประวัติและความส าคัญของวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 ๓.๑.๑ ประวัติความเป็นมาของวิชาพระพุทธศาสนา 
 ในสมัยรัชกาลแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นั้น พระองค์
ทรงพยายามเร่งรดัปรบัปรุงประเทศชาติ เพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในทุกๆด้าน ทรง
ปรับปรุงกฎหมายทั้งทางบา้นเมือง ทั้งทางคณะสงฆ์ ทรงปรับปรุงการศึกษาของชาติ เพื่อให้การศึกษา
แพร่หลายไปสู่อาณาประชาราษฎร ทรงมีพระราชด าริจะขยายการศึกษาออกไปยังหัวเมืองทั่ว 
พระราชอาณาจักรและมีพระราชประสงค์ให้วัด ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาของกุลบุตรมาแต่โบราณ เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนสอนเด็กตามแบบและหลักสูตรที่ปรับปรุงข้ึนใหม่ให้เป็นแบบเดียวกัน เป็นการตั้งต้น
การศึกษาแบบปัจจุบัน และให้พระภิกษุเป็นผู้ช่วยรับภาระต่างๆ จึงได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระ - 
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ให้ทรงรับภาระอ านวยการให้พระภิกษุสั่งสอนกุลบุตร และ
บังคับการพระอารามในหัวเมืองตลอดพระราชอาณาจักร๑ ดังปรากฏพระราชหัตถเลขาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิญาณวโรรส เกี่ยวกับการศึกษาตอนหนึ่งว่า 

 “เรื่องการศึกษานี้ ขอให้ทรงช่วยคิดให้มากๆ จนถึงรากเหง้าของการศึกษาในเมืองไทย 
อย่าตัดช่องไปแต่กาข้างวัด อีกประการหนึ่ง การสอนศาสนาในโรงเรียน ทั้งใจกรุงและหัวเมือง 
จะต้องให้มีขึ้น ให้มีความวิตกไปว่าเด็กช้ันหลังจะห่างเหินศาสนา จนเป็นคนไม่มีธรรมในใจมาก
ข้ึน เมื่อเป็นเช่นน้ัน จะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันน้ี คนที่ไม่รู้อะไรก็มีมากต่อไปภายหน้า ถ้าเป็น
คนที่เล่าเรียนคงจะพฤติตัวดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั้นหาถูกไม่ คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่อง
ด าเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ค่อยคล่องหรือโกงไม่สนิท ถ้ารู้
มากก็โกงมากข้ึน และโกงพิสดารมากข้ึน การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธี ไม่เป็นเครื่องหัดให้คนดี
และช่ัว เป็นแต่ได้วิธีที่ส าหรับจะเรียนความดีความช่ัวได้คล่องข้ึน จึงเห็นว่า ถ้ามีหนังสืออ่าน
ส าหรับโรงเรียน ที่บังคับให้โรงเรยีนต้องสอนกนั แต่ให้เป็นอย่างใหม่ๆ ที่คนจะเข้าใจง่ายๆ และ
เป็นความประพฤติของคฤหัสถ์ ช้ันต่ าๆข้ึนได้จะเป็นประโยชน์มาก หนังสือเช่นนี้ เสมออธิบาย
ธรรมจัก ษุ ก็ยั งสู งอยู่  ต้องให้ เป็นหนังสือชาวบ้านมากๆ ข้ึน และระวังอย่าให้มี โช๊ด  

                                                

 
๑
 สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ประมวลนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณ

เจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส การศึกษา, มูลนิธิเอเชีย, พิมพ์แจกในงานมหาสมณอนุสรณ์ครบ ๕๑ ปี แด่วัน
สิน้พระชนม์แห่งสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส วันที่ ๑-๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔, หน้า ๙. 

 



๔๔ 

(ค่อนข้างใหม่) และถ้ามีค าส าหรับครูสอบถาม เช่น ศีล ๕ อะไรเป็นองค์ที่ ๑ องค์ที่ ๒ เป็นต้น 
ซึ่งให้เด็กต้องจ าในใจในค าซึ่งเป็นหัวข้อเช่นน้ันได้จะเป็นการดี๒” 

 จากพระราชหัตถเลขาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของปรับปรุงระบบการศึกษาไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาสอนระบบการศึกษา เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน  โดยการจัดระบบการศึกษาเริ่มนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยกรม
ศึกษาธิการข้ันในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ มาได้ประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ หลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาได้ปรากฏในหลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ร.ศ.๑๑๑) หลักสูตรปีดังกล่าวมีการ
เรียนสอนวิชาธรรมจารี ซึ่งมีเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับวิชาพระพุทธศาสนา โดยที่ วิชาธรรมจารีมี
จุดมุ่งหมายดังนี้ 

 “ในการที่จะสอนธรรมจารนีั้น ครูจงมีความระวังอธิบายให้รู้จักพุทธคุณ อธิบายในสิ่งที่เป็น
จริงโดยอย่างง่ายที่ครูเห็นสมควรจะสอนให้เด็กพอเข้าใจได้ง่าย แลสอนสิ งคะโรวาทสูตร      
อุพบาสะกะปฏิบัติตามแบบเทศ ซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอฯ กรมหมื่นวชิรญาณวโรส ทรงนิพนธ์ข้ึน
ไว้ และกุศลก ามบท ธรรมวัตรแลพุทธคุณแปล ตามแต่ครูจะสอนได้ แลครูเองจะต้องประพฤติ
ให้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ ดี ชอบ ให้เป็นแบบแก่นักเรียนด้วย”๓   

  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส ได้ทรงมีส่วนส าคัญในการจัด
การศึกษานี้เองย่อมส่งผลต่อการเรียนการสอน รวมถึงเนื้อหาวิชาธรรมจารี  :ซึ่งถือว่าหลักสูตร
การศึกษาในยุคนั้นเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาที่เป็นรูปแบบส่วนกลาง โดยคณะธรรมยุตนิกาย 
เป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรการศึกษาในช่วงต้นของรัชกาลที่ ๕ คือ พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๔๖ นั้น 
วิชาพระพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส และคณะสงฆ์ที่
มีส่วนช่วยในการศึกษาของชาติ ท าให้วิชาพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสอยู่ในระบบการศึกษาของชาติ
และยังสามารถด ารงความส าคัญแก่สังคมไทยอยู่ได้ ซึ่งแท้จริงแล้วอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ซึ่งผ่าน
วัดและคณะสงฆ์นั้นมีผลต่อการศึกษาของชาติมาช้านานแล้ว แม้ว่าหลักสูตรในยุคนี้จะมีหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในระดับต้น เช่น เบญจศีล เบญจธรรม และมุ่งเน้นหลักธรรมเพื่อบรรลุ
ถึงทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ เพียงเท่านั้นก็ตาม แต่ก็ยังกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ยังมีความเป็น
พระพุทธศาสนาดั้งเดิมอยู่มากกว่าหลักสูตรการศึกษาในปีต่อไป๔ 
 หลักสูตรการศึกษาไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรมาตลอด ตั้งแต่ ปี ๒๔๓๕ ได้แก่ หลักสูตร
การศึกษาปี พ.ศ. ๒๔๓๕-พ.ศ. ๒๔๔๘ หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. ๒๔๕๔-พ.ศ. ๒๔๖๔ หลักสูตร
การศึกษาปี พ.ศ. ๒๔๙๑-พ.ศ. ๒๔๙๘ หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๐๓-พ.ศ. ๒๕๒๔ หลักสูตร

                                                
๒ สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ประมวลนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณ

เจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส การศึกษา, มูลนิธิเอเชีย, พิมพ์แจกในงานมหาสมณอนุสรณ์ครบ ๕๑ ปี แด่วัน
สิ้นพระชนม์แห่งสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส วันที่ ๑-๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔, หน้า ๗. 

 ๓ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย”, รายงานวิจัย,  
(ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๗,  ร่างกฎที่ ๑ เรื่องพิกัดส าหรับการศึกษาเป็น
หลักสูตรในโรงเรียนมูลสามัญ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ร.ศ.๑๑๑ (เอกสารไม่ตีพิมพ์) 

 
๔
 ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย”, รายงานวิจัย,  

(ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔๘-๑๕๑. 



๔๕ 

การศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๓๓-พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักสูตรการศึกษาล่าสุด เป็นหลักสูตรการศึกษาปี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ละหลักสูตรการศึกษามีเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาแตกต่างกันกันตามยุคการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การปกครอง โดยดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ ได้แสดงทัศนะในงานวิจัย เรื่อง
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตอนหนึ่งว่า  

“แม้ว่าอัตราเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาของไทย ๑๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา 
จะมีแนวโน้มที่น่าวิตกอยู่หลายประการก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่อาจะเป็นสิ่งที่น่าวิตกมากกว่า อัตรา
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีจ านวนน้อยลง สิ่งนั้นคือ เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาที่ได้ถูก
ตีความ ขยายความ และแปลความไปเพื่อรับใช้อ านาจรัฐในยุคสมัยต่างๆตลอดมา ในฐานะที่
เป็นเครื่องมือให้รัฐน าไปใช้ในการสร้างทัศนคติต่างๆ แก่ ประชาชนตามที่รัฐต้องการ ซึ่ง
หลักสูตรพระพุทธศาสนาในสมัยหลังๆนั้นพยายามที่จะมีการเน้นหลักธรรมต่างๆ เพื่อน าไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ในด้านหนึ่งย่อมเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาว่าสามารถใช้และเห็นผลได้ทันที เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทันที แต่อีกด้านหนึ่งย่อม
แสดงให้เห็นถึงการเน้นแต่ประโยชน์ในปัจจุบันหรือทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์เท่านั้น ไม่มีการ
กล่าวถึงประโยชน์ในภพหน้าหรือสัมปรายิกัตถประโยชน์ และประโยชน์อย่างยิ่งหรือปรมัตถ
ประโยชน์อย่างใด”๕ 

  สรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาไทยยังให้ความส าคัญกับวิชาพระพุ ทธศาสนา แม้ว่า
หลักสูตรการศึกษาแต่ละหลักสูตร จะมีแนวโน้มอัตราช่ัวโมงเรียนน้อยลงก็ตามและการปรับหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในสมัยต่างๆ แต่วิชาพระพุทธศาสนายังคงมี
หลักธรรมค าสอนที่มีคุณค่าในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และขัดเกลาจิตใจของคนในสังคมได้ 
 

  ๓.๑.๒ ความส าคัญของการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทย และวัฒนธรรมไทย ในทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชนชาติไทย เกี่ยวเนื่องมาด้วยกันกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยก่อนที่
ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันชัดเจน ชาวไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมา จนกล่าว
ได้ว่า ประวัติของประเทศไทย เป็นประวัติของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ในด้านวัฒนธรรม  
วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 
ตลอดเวลายาวนาน วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทย เป็นแหล่งค าสั่งสอนการฝึกอบรม 
กิจกรรมใหญ่ที่มีความส าคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดี จะมีส่วนประกอบด้วยพระพุทธศาสนาเป็นพิธี
การ เพื่อเน้นย้ าความส าคัญและเสริมคุณค่าทางจิตใจ สภาพที่กล่าวมานี้ ได้เป็นมาช้านาน จนฝังลึก
ในจิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทย กลายเป็นเครื่องหล่อหลอมกลั่นกรองนิสัยใจคอพื้นฐานจิตใจของคน
ไทยให้มีลักษณะเฉพาะคนที่เรียกว่า เอกลักษณ์ของสังคมไทย ท าให้พูดได้อย่างถูกต้องมั่นใจว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง แม้ว่าบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญข้อว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ” จะมีผู้ตีความว่าเป็นการบ่งบอกโดยนัยว่า 
                                                

 
๕ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย”, รายงานวิจัย,  

หน้า ๒๐๓. 



๔๖ 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เพราะก าหนดให้สถาบันศาสนาคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเป็นหลักประกันว่าองค์ประมุขของชาติทรงเป็นศาสนิกแห่งศาสนากันกับประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศของพระองค์”๖ 

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้มพีระราชด ารัสมากมายที่แสดง
ถึงความส าคัญของพระพทุธศาสนา ดังตัวอย่างที่ปรากฎในพระบรมราโชวาทเรื่อง เทศนาเสอืป่า ตอน
หนึ่งว่า  

“...พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าหรับชาติเรา ศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้ 
เป็นความจ าเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นคนไทย จะต้องมั่นคงในศาสนาพระพุทธ ซึ่งเป็นศาสนา
ส าหรับชาติเราเพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา 
อย่าให้ เสื่อม ศูนย์ ไป การที่ จะบ ารุงพระพุทธศาสนา เราต้องรู้สึกก่อนว่า หลักของ
พระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่า เราเป็นไทยด้วยกันหมด เราจะต้องรักษาความเป็นไทย
ของเราให้ยั่งยืน เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายช่ัว
โคตรของเราทั้งหลาย ”๗  
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั ก็ได้ทรงมีพระราชด ารัส

ประกาศไว้ในการพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรว่า 
“ข้าพเจ้าถือว่า พระพุทธนวราชบพิตรเป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัย อันเป็นทีเ่คารพสูงสุด 

และเป็นเครือ่งหมายแหง่ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันของประเทศไทย และของคนไทย” 
 พระราชด ารัสข้างต้นเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ

สังคมไทย มิใช่เป็นเพียงแนวทางพระราชด าริขององค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่เป็นการตรัสในฐานะ
ผู้น าประเทศ แทนเสียงประชานิกรของพระองค์ เป็นเครื่องสะท้อนภาพรวมของสังคมไทย อันเป็น
ประมวลแห่งประเพณี คตินิยม และพฤติกรรมของประชาราษฎร์ทั่วไปในแผ่นดิน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
รองรับการปกครองประเทศ๘ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทยไว้ในหนังสือเรื่อง “ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย” เกี่ยวกับการศึกษา โดยภาพรวม
พระพุทธศาสนา จัดเป็นวิชาส าหรับการเรียนรู้ โดยสถานะหลัก คือ ในฐานะที่เป็นระบบจริยธรรม
ส าหรับประชาชนส่วนใหญ่หรือเป็นแหล่งค าสอนของประชากรแทบทั้งหมดของประเทศ ทั้งในด้าน
วัตถุธรรม และในด้านนามธรรม ซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมมากที่สุดอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตของสังคม เป็น

                                                

 ๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ, 
พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑-๗,  

 ๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘-๕๙-. พระบรมราโชวาท เรื่อง เทศนาเสือป่า รวบรวมค าเทศนาซ่ึงได้ทรง
แสดงแก่บรรดาเสือป่า ณ พระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗.,  กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๔), 
หน้า ๑-๗. 

๘ เรื่องเดียวกัน ๕๙-๖๐. 



๔๗ 

มาตรฐานการด าเนินชีวิต ส าหรับผู้นับถือและเป็นสภาพแวดล้อมอันกว้างใหญ่ทางสังคมส าหรับผู้ที่ได้
นับถือ 

 เหตุผลที่คนไทยต้องเรียนรู้พระพุทธศาสนา มีดังนี้ 
 ๑. พระพุทธศาสนาเป็นจริยศึกษา เพื่อรับมือกับปัญหาของยุคพัฒนา ให้คนไทยรู้จักเก็บ
รวบรวม ศึกษา และเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเจริญอย่าง
เพียงพอ ยิ่งกว่าน้ัน สภาพความเจริญที่รออยู่ข้างหน้าในวิถีทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างที่ท า
กันอยู่ทุกวันน้ี ก็ยิ่งท าให้มีความต้องการจริยธรรม 
 ๒. พระพุทธศาสนาเป็นระบบจริยธรรมที่ต่อติดกับพื้นฐานเดิมของสังคมไทย แม้ว่า
ปัจจุบันในระดับพื้นผิว จะมองเห็นว่า ผู้คนห่างเหินจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แต่ระบบ
ศีลธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ยังสืบต่ออยู่อย่างแน่นหนาในรากฐานทางวัฒนธรรมของ
ไทย การสอนจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หรือการน าพระพุทธศาสนามาใช้ในการสอนจริย -
ศึกษา เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกลมกลืนกับรากฐานวัฒนธรรม และพื้นเพทางจิตใจของคนไทย 
เป็นจริยธรรมที่กลมกลืนบนพื้นฐานที่ต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เป็น
ประโยชน์ ซึ่งท าให้พร้อมที่จะท างานได้ง่าย ฉับไว และเบาแรงกว่าการกระท าด้วยวิธีอย่างอื่น จึงไม่มี
เหตุผลที่จะปฏิเสธการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในทางจริยธรรม 
 ๓. ชาวพุทธควรมีสิทธิเรียนจริยศึกษาแบบพุทธ การปลูกฝังจริยธรรมต้องด าเนินไปอย่าง
มีกระบวนการและเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งสัจธรรมที่รองรับเป็นพื้นฐานการที่
สังคมไทยยอมรับพระพุทธศาสนา และนับถือสืบต่อกันมา ก็เพราะมีความเช่ือในพระปรัชญาของ
พระพุทธเจ้าว่า ได้ทรงค้นพบสัจธรรม และทรงสั่งสอนระบบจริยธรรมที่ถูกต้องจริงแท้ตรงตาม  
สัจธรรมนั้น จึงเห็นชอบและพอใจที่จะน าเอาหลักเกณฑ์ทางศีลธรรม หรือระบบการปลูกฝังจริยธรรม
ของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นระบบชีวิตทางศีลธรรมของตน 

 พูดอีกนัยหนึ่งว่า ชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็คือ เช่ือในระบบจริยศึกษาแบบพุทธ
ชาวพุทธจึงควรและมีสิทธิที่จะเรียนจริยธรรม ด้วยจริยศึกษาแบบพุทธ การปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องนี้
คือ ช่วยกันค้นหาให้พบ และจัดจริยศึกษาแบบพุทธให้แก่ผู้เรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชน 
 ๔. สังคมไทยมีข้อได้เปรียบในการจัดจริยศึกษาที่มีเอกภาพ สังคมไทยมีประชากรส่วน
ใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน แม้จะมีความแตกต่างหลากหลาย ก็เป็นความแตกต่างในระดับของ
พัฒนาการทางจิตปัญญา ส่วนหลักความเช่ือและหลักค าสอนทั่วไปคงเป็นตัวแบบเดียวกันจึงน่าจะใช้
ความได้เปรียบคือความมีเอกภาพทางศาสนานี้ให้เป็นประโยชน์ 
 ๕. สังคมไทยไม่มีเหตุผลที่จะไม่สอนจริยศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา เนื่องจากพุทธ
ศาสนาในประเทศไทยมีเอกภาพมาก ถึงข้ันที่อาจพูดได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
 ๖. การเรียนพระพุทธศาสนาเพื่อมาร่วมอยู่และร่วมพัฒนาสังคมไทย การศึกษา
พระพุทธศาสนาก็คือการเรียนรู้สิ่งที่คนที่อยู่ในสังคมไทยควรจะต้องรู้ ในฐานะที่เป็นการรู้จักเรื่องราว
ของประเทศของตน เป็นความรับผิดชอบของการศึกษาที่ จะต้องจัดให้คนไทยได้ เรียนรู้
พระพุทธศาสนา ถ้าคนไทยไม่รู้จักพระพุทธศาสนาทั้งในด้านเนื้อหาและสถาบันก็คงต้องถือว่าเป็น
ความบกพร่องของการศึกษาของชาติ 



๔๘ 

 ๗. การศึกษาเพื่อสร้างชนช้ันส าหรับมาพัฒนาสังคมไทย  ความล้มเหลวด้านหนึ่งของ
การศึกษาในสังคมไทย คือ การที่ไม่สามารถสร้างผู้น าและชนช้ันในด้านวิชาการและระบบแบบแผน
สมัยใหม่ ที่เป็นความเจริญอย่างตะวันตกนั้น เป็นที่แน่นอนชัดเจนว่า การศึกษาของชาติได้ผลิตคนที่มี
ความรู้ความสามารถ เก่งกว่าชาวบ้านหรือประชาชนไปอย่างมากมาย ท าให้เรามีความพร้อมในด้าน
หนึ่งที่จะพัฒนาสังคม 

 แต่นั่นเป็นเพียงด้านหนึ่ง ซึ่งหาเพียงพอไม่ เพราะในขณะเดียวกันนั้นเองก็เป็นที่แน่นอน
ชัดเจนเช่นเดียวกันว่าการศึกษาของเราได้ผลิตคนที่ห่างหินแปลกแยกจากสังคมไทยไม่รู้จักสังคมไทย 
ไม่รู้เรื่องราวของคนไทย ไม่เข้าใจความคิดจิตใจของชาวบ้านที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของไทย 

 คนที่เป็นผลผลิตของการศึกษาอย่างนั้น เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมาด าเนินชีวิตร่วมใน
ชุมชนไทย และท างานให้แก่สังคมไทยท่ามกลางคนไทย เขาต้องการรู้เรื่องของไทย เช่น วัฒนธรรม
ไทยและพระพุทธศาสนาตามคติไทยต่อจากชาวบ้าน 

 การศึกษาจะต้องกล้าเผชิญหน้าความจริง ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่
ในกระบวนการสืบทอดต่อเนื่องของสังคมไทย ไม่ว่าโดยฐานะที่เป็นสถาบันสังคมอันกว้างใหญ่ก็ดี โดย
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยก็ดี โดยเป็นระบบจริยธรรมที่สังคมไทยได้ยอมรับนับถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานกันมาก็ดี การศึกษาจะต้องจัดด าเนินการให้คนไทยได้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในแง่ที่เป็น
องค์ความรู้และในแง่ที่เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ๘. การศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมไทย พระพุทธศาสนานั้นมี
ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งต่างจากศาสนาทั่วไป จนบางทีผู้ที่มองความหมายในแง่ของศาสนาอื่น ๆ ถือ
ว่าพระพุทธศาสนาไม่เป็นศาสนาหรือมิฉะนั้นก็เป็นศาสนาแห่งปัญญา เพราะไม่บังคับศรัทธา แต่ถือ
ปัญญาเป็นส าคัญ กล่าวคือให้เสรีภาพทางความคิด ไม่เรียกร้องและไม่บังคับความเช่ือไม่ก าหนดข้อ
ปฏิบัติที่บังคับแก่ศาสนิกชนแต่ให้พิจารณาเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง 

 การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงต้องอาศัยการศึกษา เพราะในเมื่อไม่
ก าหนดข้อบังคับให้มีสิ่งที่ต้องเช่ือ และต้องปฏิบัติอย่างตายตัวแล้ว ถ้าไม่ศึกษาให้รู้เข้าใจอย่างถูกต้อง
แท้จริงก็มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดความเคลื่อนคลาดผิดเพี้ยนในความเช่ือและการปฏิบัติ เมื่อเช่ือ
ผิดพลาดและปฏิบัติตลาดเคลื่อนไป นอกจากจะเป็นผลเสียหายในทางศาสนาแล้วก็ท าให้เกิดโทษแก่
ชีวิตและสังคมไทยไปด้วย 

 ด้วยเหตุนี้ การศึกษาหรือสิกขาจึงเป็นเนื้อตัวของชีวิตในทางพระพุทธศาสนาที่จะท าให้
ระบบจริยธรรมด าเนินไปได้ ผู้น าหรือผู้บริหารกิจการพระพุทธศาสนาจึงต้องเอาใจใส่ถือเป็นหน้าที่
หลักส าคัญที่สุดที่จะต้องเอื้ออ านวยจัดให้มีการศึกษาแก่พุทธบริษัททั้งปวง 

 ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและความเช่ือถือปฏิบัติที่ถูกต้องข้ึนต่อ
การศึกษาเช่นนี้ ไม่ว่าสถาบันพุทธศาสนาจะเอาใจใส่จัดการศึกษาให้แก่ศาสนิกชนของตนหรือไม่ก็
ตาม ในกรณีที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา รัฐที่เป็นประชาธิปไตยและมีความ
รับผิดชอบต่อประโยชน์สุขของประชาชน และต่อความเสื่อมความเจริญของสังคมจะต้องเอาใจใส่
ขวนขวายเออ านวยให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนให้ดีที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าความเป็น
พุทธศาสนิกชนของประชากรส่วนใหญเ่หล่าน้ันอยู่ในตัวบุคคลผูเ้ดียวกันกบัที่เป็นพลเมืองของประเทศ
ไทยอย่างแยกจากันไม่ออก 



๔๙ 

 ๙. ข่าวร้ายต่าง ๆ ในวงการพุทธศาสนาของไทย เป็นเครื่องสะท้อนสภาพเสื่อมโทรมทั้ง
ของสถาบันพุทธศาสนา และสังคมไทย สภาพตกต่ าเสื่อมโทรมทั้งทางภูมิธรรมและภูมิปัญญา น่าจะ
เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นเตือนปลุกเร้าผู้บริหาร ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายศาสนาบุคคลผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดถึงคนไทยทุกคนให้เกิดความส านึกตื่นตัวข้ึนมาเร่งรับแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในแง่การเรียนรู้กับเนื้อหาและหลักค าสอนที่ถูกต้องแท้จริง 
 ๑๐. บูรณาการส าคัญ ข้ันตอนที่ขาดหายไป จริยศึกษาของรัฐใน ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา 
ได้มีแนวโน้มที่จะหันเหไปในทิศทางของจริยธรรมสากล ประจวบกับในช่วงหลังนี้ แนวความคิดแบบ
บูรณาการโดยให้บูรณาการการสอนจริยธรรมเข้าในวิชาต่าง ๆ ทุกวิชา หรือให้ครูแต่ละคนสอน
จริยธรรมบูรณาการเข้าในวิชาของตน สอดคล้องกับหลักอุดมคติที่ถือว่าครูทุกคนเป็นผู้สอนจริยธรรม 

การบูรณาการด้วยการสอนจริยธรรมเข้าในวิชาทุกวิชานั้น เป็นเพียงแง่หนึ่งด้านหนึ่งของ
บูรณาการ เป็นการบูรณาการในขอบเขตที่แคบเฉพาะส่วนหนึ่งเท่านั้น 
 (๑) การบูรณาการองค์จริยธรรมเข้าในระบบจริยธรรม หมายถึง การบูรณาการจริยธรรม
เฉพาะอย่างเข้าในระบบจริยธรรมที่เป็นองค์รวม หรือการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรมเข้าในชีวิตจริง 
 (๒) การบูรณาการตนเข้าในชุมชนหรือบูรณาการบุคคลเข้าในสังคม ที่ส าคัญมากคือ 
การบูรณาการคนรุ่นใหม่เข้าในสังคมไทย และในปัจจุบันการที่มีปัญหานี้มากข้ึนแม้ว่าปัญหาจะไม่
ออกมาในรูปที่รุนแรง 
 (๓) การบูรณาการสถาบันศาสนาเข้าในระบบจริยศึกษาของชุมชน 
 ๑๑. จากคติแห่งศาสนศึกษาในอังกฤษสู่ความคิดหาทางสายกลางของการจัดจริยศึกษา 
ในสหรัฐอเมริกา รัฐแยกอาณาจักรกับศาสนจักรขาดออกจากกัน และไม่ให้มีการสอนจริยธรรมตาม
หลักศาสนานิกายใดนิกายหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ให้สอนจริยธรรมที่เป็นกลาง ๆ ประเทศอังกฤษซึ่งถือกัน
ว่าเป็นแม่แบบแห่งระบอบประชาธิปไตยนับถือศาสนาคริสต์นิกายอังกฤษหรือแองกลิคาน (Church 
of England) เป็นศาสนาประจ าชาติ และตรากฎหมายบังคับให้โรงเรียนต้องจัดสอนวิชาศาสนา ให้
นักเรียนต้องได้เรียนวิชาศาสนาคริสต์ทั่วทุกคน 

การศึกษาวิชาศาสนาตามกฎหมายปัจจุบันของอังกฤษ มีข้อสังเกตที่ส าคัญอย่างอื่นอีก คือ 
- การศึกษาวิชาศาสนาถือเป็นเรื่องส าคัญถึงกับก าหนดบังคับไว้ในกฎหมายของรัฐ 
- การศึกษาวิชาศาสนามีฐานะพิเศษ ถึงกับแยกไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากหลักสูตรวิชา

สามัญทั่วไป โดยมีความส าคัญของตัวเองอย่างเป็นอิสระ 
- การศึกษาวิชาศาสนานี้เป็น ๒ ส่วน คือการศึกษาวิชาศาสนา กับการประชุมประกอบพิธี

บูชาประจ าวัน (การสวดมนต์ไว้พระ) และก าหนดไว้ด้วยว่า หลักสูตรจะต้องสะท้อนให้เห็นความจรงิ
ว่า ศาสนาที่สืบ ๆ มาในประเทศอังกฤษมีศาสนาครสิต์เป็นหลัก และการประกอบพิธีบูชาจะต้อง
เป็นไปตามแบบของศาสนาครสิต์ทัง้หมด 

- ครูที่สอนวิชาศาสนา และครูที่น าพิธีประชุมสวดมนต์บูชาน้ัน ทางการให้ความส าคัญมาก 
ถึงกับก าหนดไว้ในกฎหมายว่าจะต้องใช้ครูที่มีคุณวุฒิโดยตรง 

- กฎหมายก าหนดให้ถือว่า การฝกึอบรมวิชาศาสนานั้น เป็นคุณกิจส าคัญระดบัแรกสุดของ
ชาติ (a national priority) อย่างหนึง่ ก าหนดใหม้ีการฝึกอบรมครูที่ช านาญเฉพาะ 



๕๐ 

- นอกจากวิชาศาสนาโดยตรงนี้แล้ว เนื้อหาที่ต้องเรียนเกี่ยวกบัศาสนายังอาจปรากฏในวิชา
อื่น ๆ ตามแต่จะเกี่ยวข้องอีกด้วย 
 ๑๒. ทางสายกลาง หรือการกระท าพอดี ๆ ก็คือ การให้ได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ให้ได้คิดในสิ่งที่
ควรคิด แต่ให้รู้จักน าเสนอในลักษณะที่น่าสนใจท้าทาย และรู้จักกระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจชักน าให้
รู้เรียนรู้ รู้จักคิดพิจารณาเพื่อจะตัดสินใจเลือกได้ด้วยปัญญาที่มีสติสุขุมรองคอบ มองเห็นเหตุผล และ
คุณโทษ ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาข้อมูลและฝึกฝนความรู้จักคิด พร้อมทั้งพัฒนาชีวิตเคียงกันไปทุกด้าน ให้
การเรียนเป็นกิจกรรมรว่มกันที่ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนทั้งสองฝ่ายรว่มมือประสานงาน มีบทบาทแสดงต่อ
กัน 

๑๓. เรื่องส าคัญของตนเองที่ควรจะต้องรู้ สิ่งที่ตนมีพิเศษ อีกด้านหนึ่งของการศึกษา
พระพุทธศาสนาที่ควรพูดไว้ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก คือ การศึกษาพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็น
ความรู้ หรือเป็นเรื่องของวิชา และการศึกษาพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นแหล่งส าคัญแหล่งหนึ่ง
แห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ มองในแง่เป็นภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ตนมีต่างจากผู้อื่น ซึ่งจะท าให้
สังคมไทยมีอะไรที่จะให้แก่อารยธรรมของมนุษยชาติ และที่จะท าให้สามารถเป็นผู้น าเขาบ้างสักด้าน
หนึ่งในประชาคมโลก แทนที่จะเป็นผู้คอยตามและรับจากเขาร่ าไปก็ดี แต่ละอย่างๆ นั้น ก็พอเพียงที่
จะเป็นเหตุผลให้คนไทยควรจะต้องเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
 ๑๔. หลักการที่ควรตรวจสอบและปฏิบัติการที่ควรทบทวน เรื่องจริยศึกษานี้ ประเทศ
ไทยภูมิหลังที่เรียบร้อยราบรื่น และมีฐานทางหลักการที่เอื้อ มั่นคง และพร้อมดีกว่า สามารถจะเป็น
ผู้น าได้ อีกทั้งในวงกว้าง ก็เป็นที่ยอมรับกันมากว่า โลกซีกตะวันออกนี้ มีความเจริญทางวัฒนธรรม
ด้านจิตใจดีกว่าโลกตะวันตก สังคมไทยจึงควรจะตื่นตัว ปลูกจิตส านึกในความเป็นผูน้ าและผู้ให้ข้ึนมา 
อย่างน้อยที่ควรจะรักษาความเป็นผู้น าด้านจริยศึกษา และการพัฒนาจิตใจไว้ให้ได้ 
 ดังนั้น ข้อเสนอแนะให้รัฐควรจัดหลักสูตรการศึกษาให้คนไทยส่วนใหญ่ได้ศึกษา
พระพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลส าคัญ ๓ ประการ คือ 

 ๑) คนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนควรมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติถูกต้อง
ต่อศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๒) คนทุกคนที่อยู่ในสังคมไทย ควรเรียนรู้พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย เป็นสถาบันใหญ่ และเป็นสภาพแวดล้อมของสังคมไทย เพื่อด าเนินชีวิตและ
ท างานหรือท าหน้าที่ที่เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยน้ันอย่างประสานกลมกลืน และได้ผลดี 
 ๓) สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งค าสอนจริยธรรม และได้ยอมรับระบบ
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติตามตลอด คนไทยจึงควรเรียนรู้
พุทธจริยธรรม เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให้บรรลุประโยชน์และสันติสุข๙ 

สรปุได้ว่า วิชาพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทย เป็นแหลง่ค าสอนคุณธรรม
จริยธรรม ที่พทุธศาสนิกชนคนไทยควรจะมีความรู้ความเข้าใจ น าไปปฏิบัติ ให้กลมกลืนกบัวิถีชีวิต ซึ่ง
                                                

 ๙
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๑), กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการสาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ , หน้า ๑-๗. 



๕๑ 

คนไทยทุกคนในสังคมที่นับถือพระพทุธศาสนา ควรเรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาใน
ฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเป็นสถาบันใหญ่ เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดี พัฒนาตนให้เป็นคน
ดีอาศัยอยู่ในสังคม และเพื่อพฒันาสังคมให้มีความเจรญิรุง่เรื่องและสันติสุขได้ 
 
๓.๒ พัฒนาการหลักสตูรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 กระทรวงธรรมการได้ก าหนดให้มี “วิชาจรรยา” เป็นครั้งแรกในหลักสูตรทุกช้ัน เมื่อ  
พ.ศ. 2๔๓5 โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก เพื่อกลอ่มเกลานิสัยใจคอของกุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้น 
และได้ถือเป็นนโยบายให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับวิชาน้ีมาตลอด จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นช่วง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร วิชาจรรยาก็มีส่วนต้องปรับปรุงตามไปด้วย โดยขยายออกไปเป็น
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เนื้อหาของวิชาศาสนาและจริยธรรมจะมีลักษณะเป็นจริยธรรมสากลมาก
ข้ึน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประชาชน อย่างไรก็ตามการ
ปรับปรุงหลักสูตรในห้วงเวลาต่อมาก็หันกลับมาให้ความส าคัญโดยเพิ่มเนื้อหาสาระของศาสนาและ
จริยธรรมนี้ข้ึนอีก เนื่องจากเยาวชนมีปัญหาด้านศีลธรรมมากข้ึน 
 ในการประกาศให้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ วิชาศีลธรรมถูกบูรณาการอยู่ในวิชาบังคับและวิชาเลือก 
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดย
ประกาศให้ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๒๗ ประกาศ
เพิ่มเติมเพิ่มรายวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งที่ วก ๑๑๙๓/๒๕๓๔ เรื่อง ปรับปรุงค าอธิบายในหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและกลุ่มสรา้งเสรมิลกัษณะนิสัย ให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรยีน
ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรจัดการเรียนสอนตามเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่พร้อมกันทุกช้ัน ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนในช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ ๑-๒ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ส่วนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ให้จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่
ปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ปีละ ๑ ช้ันตามล าดับ ซึ่งจะครบทุกช้ันในปีการศึกษา ๒๕๓๙ โดย
สอดคล้องกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก ๖๑๑/๒๕๓๘ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) 
 การปรับปรุงหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้กรมวิชาการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และมีค าสั่งให้โรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา น าหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ใช้เป็นการน าร่องก่อนในปีการศึกษา ๒๕๓๓
ทุกช้ัน และให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ในปีการศึกษา 2534 โดยผลบังคับใช้ปีละช้ันในแต่ละระดับตาม
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก ๖๑๑ และ ๖๑๒ และ ๖๑๓/๒๕๓๓นั้น หลักจากที่หลักสูตรได้
น าไปใช้ช่ัวระยะหนึ่งแล้ว ได้มีค าถาม ข้อสังเกตจากองค์กร บุคลากรที่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาว่า 



๕๒ 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ตัดทอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ลดน้อยลงไปทั้งคาบวิชา และเนื้อหา 
กรมวิชาการจึงขอความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 ๑. ระดับประถมศึกษา 
 เพื่อเนื้อหาสาระและเวลาเรียนในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและกลุ่มสร้างเสริม
ลักษณะนิสัยดังนี้ 
- กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) ปรับหน่วยย่อยที่  ๓ ของหน่วยที่ ๔ จาก
“ศาสนาในประเทศไทย” เป็น “พระพุทธศาสนา” ก าหนดให้เรียน ๖๐ คาบ ตลอดปีทุกช้ัน 
- กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (สถน) ให้เปลี่ยนค าว่า “จริยศึกษา” เป็น “พระพุทธศาสนา 
(ภาคศีลธรรม) และก าหนดให้เรียน ๑๘๐ คาบ ตลอดปีทุกช้ัน 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- เพิ่มวิชา “พระพุทธศาสนา” เป็นวิชาเลือกเสรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ก าหนดให้เรียน 2 
คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน ได้ 1 หน่วยการเรียน รวม 80 คาบ/ปี ทั้งยังก าหนดให้นักเรียนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาทุกคนต้องเรียน 
 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เพิ่มคาบเวลาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเป็น 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน และปรับปรุง
เนื้อหาพระพุทธศาสนาใหม่ให้สอดคล้องกับคาบเวลาที่เพิ่มข้ึน  ยังคงก าหนดให้นักเรียนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาทุกคนต้องเรียน 
 วันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  
วก ๑๑๖/๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้ก าหนดจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย ได้ก าหนดจุดหมายข้อ ๑ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานความรู้เป็นเครื่องก าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรได้ก าหนดให้มี มาตรฐาน
เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ๑๒ ปี หรือมาตรฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกรมวิชาการได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๕ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระที่ ๒ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนานั้น สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้เรียนรู้ประมาณ ๒ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ เพื่อเน้นความเป็นคนดี มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ดังนี้๑๐ 
 

                                                
๑๐

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔, หน้า  ๗-๙. 



๕๓ 

๓.๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 ๓.๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ใน
การมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาด้วย การประกอบการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี
หลักการ  
 ๑) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติความเป็นไทยควบคู่กับความ
เป็นสากล  
 ๒) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาและมี
คุณภาพ   
 ๓) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนสอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถ่ิน 
 ๔) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งเรียนรู้ เวลาและการจัดการการเรียนรู้ 
 ๕) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๖) เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีจุดหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดังนี้  

 ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒) มีความรู้อันเป็นสากลและ มีความสามารถในการ สื่อสาร การคิดเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต   
 ๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย   
 ๔) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองยึดมั่นในวิถีปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การมีจิตสาธารณะที่ มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ในฐานะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความสมดุลโดยต้องค านึงถึงพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์๔) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคม



๕๔ 

ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘) ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นผู้เรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ จริยธรรมและค่านิยมที่ประสงค์ที่ต้องการให้เกิด
แก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน๑๑ โครงสร้างของหลักสูตรมีก าหนดมาตรฐานโครงสร้างเวลา
เรียนและผู้เรียนดังนี ้
 ๑.โครงสร้างเวลาเรยีน  

การก าหนดโครงสรา้งเวลาเรยีนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียน
ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

 ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลา
ส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 
๑๒๐ ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ช่ัวโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)  รวม ๖ ป ี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี  จ านวน ๔๕ ช่ัวโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ป ี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 

                                                

 ๑๑ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแทนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 

๒๕๕๒), หน้า ๔-๘ 



๕๕ 

 สามารถสรุปเป็นตารางดังน้ี 
ตารางที่ ๓.๑ โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒ 

กลุ่มสระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป.6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 
200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 
120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 20 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

8#$0 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 40 40 40 40 40 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
800 800 800 800 800 800 840 

(21 นก.) 
840 
(21 นก.) 

840 
(21 นก.) 

1,560 
(35 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

 รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 

1,560ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ป ี ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ป ี

รวม 3 ปี 
ไม่น้อยกวา่ 

3,600 
ชั่วโมง 

 
 

                                                
๑๒

 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑,,หนา้ ๒๓. 



๕๖ 

๒ คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 

 ๑) มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ที่
อยู่อาศัยและเช่ือมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 
 ๒) มีทักษะกระบวนการ และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ การ
อยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และฝึกหัดในการตัดสินใจ 

๓) ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ในลักษณะการบูรณาการ 
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันละอดีต มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้ข้อคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔) รู้และเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในข้ันที่สูงต่อไป 

จบชั้นประถมศึกษาปีที 6 
 ๑) มีความรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ลักษณะ
ทางกายภาพ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดย
เน้นความเป็นประเทศไทย 

 ๒) มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งข้ึน 
 ๓) ปฏิบัติตามสภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถ่ิน จังหวัด ภาค และ
ประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
ตนเองมากยิ่งข้ึน 
 ๔) สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆ ของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ
ในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตกที่เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิตการจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ๑) มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๒) มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิดและ
ขยายประสบการณ์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก ได้แก่ เอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความ
เช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วย
วิธีการประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๕๗ 

 ๓) รู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
๑) มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 ๒)เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มี
ค่านิยมพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่ อ
การศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ 

๓) มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
ยึดมั่นในชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔) มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถ่ินและประเทศชาติ  
มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

 ๕) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได้ และสามารถหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต๑๓ 

 
 ๓.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความด ารงชีวิต
ของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตน การจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ ปัจจัยต่างๆ เกิด
ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมี คุณธรรม 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก โดยมี
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ดังต่อไปนี้  
 สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง  หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
 มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีและ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข   
 มาตรฐาน ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในปัจจบุัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงไว้
ซึ่งปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 

                                                
๑๓ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑,  

หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 



๕๘ 

 สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์  
 มาตรฐาน ส.๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริหาร 
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส.๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  
 สาระที่  ๔ ประวัติศาสตร์  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 ส่วนที่ ๕ ภูมิศาสตร์ 
 เข้าใจลักษณะของโลกกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนายั่งยืน๑๔  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันที่มีเช่ือม
สัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะ
ก าหนดเนื้อหาของสาระต่างๆ ไว้ ดังนี้       
 ๑) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ น าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  
 ๒) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ค่านิยม ความเช่ือด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินชีวิตอย่างสันติ
สังคมโลก  
 ๓) เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมากและการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 ๔) ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต 
บุคคลส าคัญที่มีเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก  

                                                

 ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑,  
หน้า ๑๖-๑๗. 



๕๙ 

 ๕) ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและ
ภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผ่นที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเครื่องมือ
ภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ๑๕ 
 ส าหรับวิชาพระพุทธศาสนานั้น อยู่ในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับ
มาตรฐาน ส ๑.๑ คือ รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถืออื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันตินั้น
มีสาระการเรียนรู้ แกนกลางเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง 
โอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต องค์ประกอบของพระไตรปิฎก ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา หลักธรรมเพือ่
การอยู่ร่วมสมานฉันท์ มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา ช่ือศาสนา ศาสดาและคัมภีร์
ของศาสนา ต่างๆ ส่วนมาตรฐาน ส ๑.๒ คือ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและ
ธ ารงรักษาหรือศาสนาที่ตนนับถือนั้นมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
การบูชาพระรัตนตรัย การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ มรรยาทของศาสนิกชน การปฏิบัติตนที่
เหมาะสม๑๖ 

ส่วนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่วิชาสังคมศึกษาในสาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ในมาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่เป็น 
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมไทย 
และสังคมโลกอย่างสันติสุขมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับลักษณะความสามารถและลักษณะ
ความ ดีของตนเองและผู้อื่น เช่น ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา การเว้น วันหยุดราชการ
เกี่ยวกับศาสนา๑๗  

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส.๓.๑ เข้าใจและสามารถบรหิาร จัดการทรัพยากรใน
การผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มาตรฐาน ส.๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกมีสาระ
การเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับการท างานสุจริตให้สังคมสงบสุข๑๘ 

                                                

 ๑๕ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแทนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, หน้า ๓-๔ 

๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑,  
หน้า ๑๓๒-๑๓๓. 

 ๑๗ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแทนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, หน้า ๕๒-๖๔. 

 ๑๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๑-๙๑. 



๖๐ 

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญสามารถ วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย เช่น 
ศาสนาและความเช่ือ ตัวอย่างความเหมือนและความต่างกับประเทศ เพื่อนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา การปฏิรปู
ศาสนา ความขัดแย้งทางศาสนา มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทยมีสาระการ เรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับชาติ ศาสนา กับ
พระมหากษัตริย์ การเคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน๑๙  

วิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่สาระที่ ๑ การอ่านโดยมีสาระการเรียนรู้แกน
เกี่ยวกับมารยาทในการอ่าน การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทานชาดก สาระที่ ๒ การ เขียน มีสาระ
การเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับมารยาทในการเขียน สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด มีสาระการเรียนรู้
แกนกลางเกี่ยวกับมารยาทในการฟัง ในการดู ในการพูด สาระที่ ๕ วรรณคดีและ วรรณกรรม มีสาระการ
เรียนรู้แกนกลางเกีย่วกับวรรณคดีและวรรณกรรมนิทานพืน้บ้าน นิวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา๒๐ 
 ๓.๓.๓ รายละเอียดเนื้อหาสาระการเรียนพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนามีสาระ
การเรียนรู้อยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมี
รายละเอียดสาระการเรียนแต่ละระดับแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเนื้อหาสาระวิชาพระพุทธศาสนาจะมี
เนื้อหาสาระคล้ายคลึงกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ส่วนที่แตกต่างกันคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
รวมกัน แต่เนื้อหาสาระหลักสูตรเหมือนกันกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๔๔  ๒๑สรุปเป็นตารางดังนี ้
 ๑. รายละเอียดเน้ือหาสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา  
 
 

                                                

 ๑๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๑-๑๑๘. 
 ๒๐ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

กับวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมและมัธยมศึกษา”, รายงานวิจัย , หน้า ๑๓๗-๑๓๘., เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๓๗. 
๒๑

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแทนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, หน้า ๘-๕๓, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการสาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, หนา้ ๑๙-๒๗. 



๖๑ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
๑. ประวัติและ

ความส าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย 

พระพุทธศาสนาเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

พระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์
รวมจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน 

-พระพุทธศาสนาเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมล้ า
ค่าของขาติไทย 
- พระพุทธศาสนาเป็น
หลักในการพัฒนาชาติ
ไทย 

ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นพุทธประจ า
ชาติ 

- พุทธประวัต ิ พุทธประวัติ 
- ประสูติ 
- ตรัสรู้ 
- ปรินิพพาน 

สรุปพุทธประวัติ 
- ประสูติ 
 เหตุการณ์หลังประสูติ 
 แรกนาขวัญ 
 การศึกษา 
 การอภิเษกสมรส 
 เทวทูต 4 
 การออกผนวช 

สรุปพุทธประวัติ 
- การบ าเพ็ญเพียร 
-  ผจญมาร 
-  ตรัสรู ้
- ปฐมเทศนา 
- ปรินิพพาน 
 

สรุปพุทธประวัติ 
- ตรัสรู้ 
- ประกาศธรรม 
- โปรดชฎีล 
- โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 
- พระอัครสาวก 
- แสดงโอวาทปาฎิโมกข์ 
 

สรุปพุทธประวัติ 
- เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ 
- พุทธกิจส าคัญ 
 
 

- สรุปพุทธประวัติ 
- ปลงอายุสังขาร 
- ปัจฉิมสาวก 
- ปรินิพพาน 
- การถวายพระเพลิง 
- แจกพระบรม
สารีริกธาตุ 
- สังเวชนียสถาน 4 

2. หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธา 
โอวาท 3 
 -ไม่ท าชั่ว 
 เบญจศีล 
 -ท าความดี 
  เบญจธรรม 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธา 
โอวาท 3 
ไม่ท าชั่ว 
 เบญจศีล 
ท าความดี 
 เบญจธรรม 

พระรัตนตรัย 
 ศรัทธา 
โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว 
   เบญจศีล 
 ท าความดี 
  เบญจธรรม 

พระรัตนตรัย 
 ศรัทธา 4 
พระพุทธ 
  พุทธคุณ 3 
พระธรรม 
  หลักกรรม 
พระสงฆ์ 
  ไตรสิกขา 

พระรัตนตรัย 
- ศรัทธา 4 
พระพุทธ 
  พุทธจริยา 3 
พระธรรม 
   อริยสัจ 4 
   หลักกรรม 

พระรัตนตรัย 
- ศรัทธา 4 
พระพุทธ 
   พุทธกิจ 5 
  พระธรรม 
   อริยสัจ 4 
   หลักกรรม 

 

 

ตารางท่ี ๓.๒ แสดงรายละเอียดเนือ้หาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ระดับช้ันประถมศึกษา 



๖๒ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  สังคหวัตถุ 4 

 กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ 
และครอบครัว 
มงคล 38  
-ท าตัวดี 
-ว่าง่าย  
-รับใช้พ่อแม่ 
-ท าจิตให้ 
-บริสุทธ์ิ (บริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
 

 หิร-ิโอตตัปปะ 
 สังคหวัตถุ 4  
 ฆราวาสธรรม 4  
 กตุญญูกตเวทีต่อครู
อาจารย์ และโรงเรียน 
มงคล 38  

- ท าตัวดี 
- สงเคราะห์ญาติ 

พี่น้อง 
 

 สติ-สัมปชัญญะ 
 สังคหวัตถุ 4 
 ฆราวาสธรรม 
  อัตถะ 3 (อัตตัคถะ,  
ปรัตถะ,คุภยัตถะ 
กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน, 
สิ่งแวดล้อม 
มงคล 38  

- ท าตัวดี 
- พูดไพเราะ 
- อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่

ด ี
 

ท าความดี 
  เบญจธรรม 
  สุจริต 3 
  พรหมวิหาร 4  
  กตัญญูกตเวทีต่อ
ประเทศชาติ 
  มงคล 38 

เคารพ 
    ถ่อมตน 
-ท าความดีให้พร้อมไว้
ก่อน 
 

พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
โอวาท 3  
 ไม่ท าชั่ว 
  เบญจศีล 
  อบายมุข 4 
ท าความดี 
  เบญจธรรม 
  บุญกิริยาวัตถุ 3  
  อคติ 4 
   อิทธิบาท 4 
   กตัญญูกตเวทีต่อ
พระพุทธศาสนา 
มงคล 38  

- ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
- การงานไม่อากูล 
- อดทน 

 

พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
โอวาท 3  
 ไม่ท าชั่ว 

เบญจศีล 
  อบายมุข 6 
  อกุศลมูล 3 
ท าความดี 
   เบญจธรรม 
   กุศลมูล 3 
   พละ 4 
   คารวะ 6 
   กตัญญูกตเวทีต่อ
พระมหากษัตริย์ 
 มงคล 38  
มีวินัยการงาน 
ไม่มีโทษ 
ไม่ประมาทในธรรม 

 
 -ท าจิตให้บริสุทธ์ิ (บริหารจิต

และเจริญปัญญา) 
-ท าจิตให้บริสุทธ์ิ (บริหาร
จิตและเจริญปัญญา) 

-ท าจิตให้บริสุทธ์ิ (บริหาร
จิตและเจริญปัญญา) 

ท าจิตให้บริสุทธ์ิ (บริหาร
จิตและเจริญปัญญา) 
 
 

ท าจิตให้บริสุทธ์ิ 
(บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

ท าจิตให้บริสุทธ์ิ 
(บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

ตารางท่ี ๓.๒ (ต่อ) 



๖๓ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
- พุทธศาสน

สุภาษิต 
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
ตนและเป็นที่พึ่งแห่งตน 
 มาตา มิตฺต  สเก ฆเร 
มารดาเป็นมิตรในเรือน 
ของตน 

 นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญญู 
กตเวทิตา ความกตัญญู 
กตเวที เป็นเครื่องหมายของ
คนดี 
 พฺรหฺมาติ มาตาปิดโร 
มารดาบิดา เป็นพรหมของ
บุตร 

 ททมาโน ปิโย โหติ  
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
 โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ 
เปล่งวาจาไพเราะ ให้
ส าเร็จประโยชน์ 

 สุขา สงฺฆสฺส สามตฺคี 
ความพร้อมเพรียงของหมู่ 
ให้เกิดสุข 
 โลโกปตฺถมฺภิกา  
เมตฺตา เมตตาธรรม ค้ า
จุนโลก 

 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ 
คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะ
ความเพียร 
 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโช
โต ปัญญาคือแสงสว่าง
ในโลก 

 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโป
ติ  
คนจะได้เกียรติ ด้วย
สัจจะ 
 ยถาวาที ตถาการี  
พูดเช่นไร ท าเช่นน้ัน 

- พระไตรปิฎก   แนะน าพระไตรปิฏก  แนะน าพระไตรปิฏก ความหมายของ
พระไตรปิฎก 

การแบ่งพระไตรปิฏก
เป็น 3 ปิฏก คือพระ
วินัย พระสูตร พระ
อภิธรรม 

ลักษณะเฉพาะและ
ความส าคัญของพระ
ไตรปิฏก 

- เรื่องน่ารู้จากพระ
ไตรปิฏก 

  วิธีปฏิบัติเม่ือถูกว่าร้าย - รักสนุกจะทุกข์ถนัด - พระโมคคัลลานะ เรียน
วิชาแก้ง่วง 

- อสรพิษร้าย 4 ตัว -หากินผิดถิ่นย่อม
พินาศ 

- ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา
ที่ควรทราบ 

  ผู้วิเศษ – 
 พระอริยะ 

- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
- พระปัจเจกพุทธะ 
- พระอนุพุทธะ 

- อุเบกขา  
– อัญญาณุเบกขา 

- สันโดษ (ในสิ่งเสพ
เสวย)  
– ไม่สันโดษ (ในกุศล
ธรรม) 

- ตัณหา – ฉันทะ 

3. ประวัติพุทธสาวกพุทธ
สาวิกา 

- สามเณรบัณฑิต - สามเณรราหุล - สามเณรสังกิจจะ - พระคุรุเวลกิสสปะ - พระโสณโกฬิวิสะ - พระราธะ 

- ชาดก - วัณณฺปชาดก 
- สุวัณณสามชาดก 

- วรุณชาดก 
- วานรินทชาดก 

- อารามทูสกชาดก 
- มหาวาณิชชาดก 

- กุฎิทูสกชาดก 
- มหาอุกกุสชาดก 

- จุฬเสฎฐิชาดก 
- วัณณาโรหชาดก 

- ทีฆีติกาลชาดก 
- สัพพทาฐิชาดก 

4. หน้าที่ชาวพุทธ - รู้อานิสงส์การสวดมนต์ 
- การช่วยเหลือบ ารุงรักษา 

- การปฏิบัติตนเอย่าง
เหมาะสมต่อพระรัตนตรัย 

- การไหว้พระ สวดมนต์  
- การไปวัด ประโยชน์ของ  

- รู้อานิสงส์ของการสวด
มนต์ 

- การจัดพิธีกรรมที่เรียบ
ง่ายประหยัด มี  

- ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับสถานที่ต่าง ๆ  

ตารางท่ี ๓.๒ (ต่อ) 



๖๔ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 วัด 

- การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

- การท าบุญให้ทาน 
- การรู้จักสนทนาและการ
ปฎิบัติต่อพระภิษุ 
- การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

วัด 
- การศึกษาพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 
- การแต่งกายที่เหมาะสม
และ 
- การส ารวมระวัง 
- การถวายสิ่งของที่
เหมาะสมแก่พระภิกษุ 
- การแสดงตนเป็นพุทธ 
มามกะ 
 
 

- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
วัด 
- การบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่วัด 
- การเรียนธรรมศึกษา 
- กิจกรรม
พระพุทธศาสนา 1 วันใน
โรงเรียน 
- การแสดงตนเป็นพุทธ 
มามกะ 
- การเข้าค่ายพุทธบุตร
และการเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและ
น าสู่การปฏิบัติ 

ประโยชน์ และถูกต้องมี
ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
- ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับศาสนสถาน 
- การสร้างความส านึก
ในประโยชน์และคุณค่า
ของการรักษาศีล 
 

ภายในวัด เช่น เขต
พุทธาวาส สังฆาวาส 
และการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม 
- การเข้ารับการ
บรรพชาใน
พระพุทธศาสนา 
- การเข้าค่ายพุทธบุตร 
 การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 

- มารยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุ 
 
 
 

- มารยาทชาวพุทธ
และการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุ ฝึกปฏิบัติ 
• การพนมมือ 
• การไหว้ 
• การกราบ 
• การน่ัง 
• การลุกขึ้นยืนรับ 
• มารยาทในการสนทนา 
• มารยาทในการปฏิบัติตน 

ฝึกปฏิบัต ิ
 -การพนมมือ 
- การไหว้ 
- การกราบ 
- การน่ัง 
การยืน การเดิน 
• การส ารวมระวัง 
• การปฏิบัติตนเม่ืออยู่ในวัด 
และพุทธสถาน 
• การร่วมพิธีกรรมเบื้องต้น 

ฝึกปฏิบัต ิ
- การไหว้ 
- การกราบ 
- การต้อนรับ 
- การรับ – ส่ง สิ่งของแก่
พระภิกษุ 

-การปฎิบัติตนที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
- การยืน การเดิน และ
การน่ังที่เหมาะสมใน
โอกาสต่าง ๆ 

- การขวนขวายและการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
- การปฏิบัติตนขณะ
ประกอบพิธีกรรม 
• การไหว้พระรัตนตรัย
บิดามารดา ครูอาจารย์ 
ผู้ที่เคารพนับถือ และ
บุคคลตามฐานะ 

- การถวายของแก่
พระภิกษุ 
- การปฏิบัติตนในขณะ
ฟังธรรม 
- การปฏิบัติตนตาม
แนวทางของ
พุทธศาสนิกชน เพื่อ
ประโยชน์ต่อศาสนา 
 

ตารางท่ี ๓.๒ (ต่อ) 



๖๕ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
- ชาวพุทธตัวอย่าง  พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดช 
 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี  
(หนูพร้อม) 

 สมเด็จพระญาณสังวร  
(ศุข ไก่เถื่อน) 
 สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ 
สุวฑฺฒโน) 

 สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(โต พฺรหฺมร สี) 
 สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

 สมเด็จพระมหิตลาธิ 
เบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชนก 
 สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

 สมเด็จพระสังฆราช 
(สา) 
 อาจารย์เสถียร 
โพธินันทะ 

 พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช 
 สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส 

5. การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

- ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
- รู้ความหมายและประโยชน์
ของสติ 
- ฟังเพลงและร้องเพลงอย่าง
มีสติ 
- เล่นและท างานอย่างมีสติ 
- ฝึกให้มีสติในการฟัง การ
อ่าน การคิด การถามและ
การเขียน 
 
 
 

- ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและ
แผ่เมตตา 
- รู้ความหมายและ
ประโยชน์ของสติและสมาธิ 
- ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
- ฝึกสติเบื้องต้นด้วย
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
อย่างมีสติ 
-ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การ
อ่าน การคิด การถาม และ
การเขียน 

- ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 
- รู้ความหมายและ
ประโยชน์ของ
สติสัมปชัญญะ 
- รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
- ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการ
นับลมหายใจ 
- ฝึกการยืน เดิน น่ัง และ
นอนอย่างมีสติ 
- ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน การคิด การถาม 

- สวดมนต์ไหว้พระ
สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย และแผ่เมตตา 
- รู้ความหมายของ
สติสัมปชัญญะสมาธิและ
ปัญญา 
- รู้วิธีปฎิบัติและ 
- ประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 
- ฝึกการยืน เดิน น่ัง และ
นอนอย่างมีสติ 
- ฝึกการก าหนดรู้ 
ความรู้สึกเม่ือตาเห็นรูป 
หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น 
ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสส่ิง 
 
 
 
 

- สวดมนต์ไว้พระ
สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย และแผ่เมตตา 
- รู้ความหมายของ
สติสัมปชัญญะ สมาธิ 
และปัญญา 
- รู้วิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 
- ฝึกการยืน เดิน น่ัง 
และนอนอย่างมีสติ 
- ฝึกการก าหนดรู้
ความรู้สึกเม่ือตาเห็นรูป 
หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น 

- สวดมนต์ไว้พระ
สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย และแผ่เมตตา 
- รู้ความหมายของ
สติสัมปชัญญะ สมาธิ 
และปัญญา 
- รู้วิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการยืน เดิน น่ัง และ
นอนอย่างมีสติ 
- ฝึกการก าหนดรู้
ความรู้สึกเม่ือตาเห็นรูป หู
ฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้น
ลิ้มรส 

ตารางท่ี ๓.๒ (ต่อ) 



๖๖ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    ที่มากระทบใจ รับรู้

ธรรมารมณ์ 
- ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน การคิด การถาม 
และการเขียน 

ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสส่ิง
ที่มากระทบใจ รับรู้
ธรรมารมณ์ 
- ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน การคิด การ
ถาม และการเขียน 

กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ
ใจ รับรู้ธรรมารมณ์ 
- ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน การคิด การถาม 
และการเขียน 

6. วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ประวัติเบื้องต้น การเข้าร่วม
กิจกรรม 
-  วันมาฆบูชา 
-  วันวิสาขบูชา 
-  วันอัฎฐมีบูชา 
-   วันอาสาฬหบูชา 

ประวัติ การเข้าร่วม 
กิจกรรมและพิธีกรรมที่
เก่ียวเน่ือง 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 

 ความส าคัญและหลัก
ปฏิบัติ 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 

- วิธีปฎิบัติตน และการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันธรรมสวนะ 

- สรุปวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-ความหมาย 
ความส าคัญ ประโยชน์ 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
หลักปฏิบัติ 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันธรรมสวนะ 

- สรุปวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- ความหมาย ความส าคัญ 
ประโยชน์ การเข้าร่วม
กิจกรรม หลักปฏิบัติ 
 - วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันธรรมสวนะ 

- ศาสนพิธี การบูชาพระรัตนตรัย 
การปฏิบัติตนต่อสถานวัตถุ 
ศาสนสถาน 
 

 ระเบียบพิธีการบูชาพระ
รัตนตรัย 
- การท าบุญตักบาตร 
- การปฏิบัติตนต่อศาสน
วัตถุ ศาสนสถาน 

- การอาราธนาศีล 
- การสมาทานศีล 
- การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
- เครื่องประกอบโต๊ะหมู่
บูชา 

- การอาราธนาศีล 
- การอาราธนาธรรม 
- การอาราธนาพระปริตร 
- ระเบยีบพิธีและการ
ปฏิบัติตนในวันธรรม
สวนะ 

- เครื่องสังฆทาน 
- พิธีถวายสังฆทาน 
- ระเบยีบวิธีในการ
ท าบุญงานมงคล 

- ทบทวนการอาราธนาศีล 
อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริตร 
 - พิธีทอดผ้าป่า 
 - พิธีทอดกฐิน 
- ระเบยีบวิธีในการท าบุญ
งานอวมงคล 

 

ตารางท่ี ๓.๒ (ต่อ) 



๖๗ 

   ๒. รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา 
ตารางแสดงท่ี ๓.๓ รายละเอียดเนือ้หาสารการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
1. ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

การสังคายนา 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศไทย 

ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ไม่ฐานะเป็น 

 ศาสนาประจ าชาติ 
 สถาบันหลักของสังคมไทย 
 สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง 
และครอบคลุมสังคมไทย 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้า
สู่ประเทศเพื่อนบ้านและการ
นับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์และ
มรดกของชาติ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของ
ประเทศเหล่าน้ันใน
ปัจจุบัน 

ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะ
ที่ช่วยสร้างสรรค์อารย
ธรรมและความสงบสุข
ให้แก่โลก 

พระพุทธศาสนามีทฤษฎี
และวิธีการที่เป็นสากล
และมีข้อปฏิบัติที่ยึดทาง
สายกลาง 

พระพุทธศาสนาเน้นการ
พัฒนาศรัทธาและปัญญา
ที่ถูกต้อง 

วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป
และคติความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 

ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 

หลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 

พระพุทธศาสนาเน้นการ
ฝึกหัดอบรมตน การ
พึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพ 

การติดตามนัยแห่ง
พระพุทธศาสนาและการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์ 

พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา 

พระพุทธศาสนาเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยและวิธีการ
แก้ปัญหา 

พระพุทธศาสนาฝึก
ตนไม่ให้ประมาท 

พระพุทธศาสนามุ่ง
ประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล
สังคม และโลก 

พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

 

 
 



๖๘ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
- พุทธประวัต ิ สรุปและวิเคราะห์พุทธ

ประวัติ 

ประสูติ 
เทวทูต 4 
การแสวงหาความรู้ 
การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 

สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติ 

การผจญมาร 
 การตรัสรู้ 
 การสั่งสอน 

ศึกษาพุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ 
เช่น 

ปางมารวิชัย 
 ปางปฐมเทศนา 
 ปางลีลา 
 ปางประจ าวันเกิด 

สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติ 

 ปฐมเทศนา 
 โอวาทปาฎิโมกข์ 

สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติด้านการตรัสรู้
และการก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา 

สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติด้านวิธีการสอน
และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 

สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติดานการบริหาร
และการธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา 

วิเคราะห์
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด 

2. หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พระรัตนตรัย 
พุทธคุณ 9 
 
อริยสัจ 4 

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  

พระรัตนตรัย 
พุทธคุณ 6 
 
อริยสัจ 4 

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  

พระรัตนตรัย 
สังฆคุณ 9 
 
อริยสัจ 4 

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  

พระรัตนตรัย 
วิเคราะห์ความหมายและ
คุณค่าของพุทธะ 
อริยสัจ 4 

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  

พระรัตนตรัย 
วิเคราะห์ความหมายและ
คุณค่าของธรรมะ 
อริยสัจ 4 
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  

พระรัตนตรัย 
วิเคราะห์ความหมาย
และคุณค่าของสังฆะ 
อริยสัจ 4 

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  

  ขันธ์ 5 
- ธาตุ 4 

สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรม 

- ความหมายและ
คุณค่า 

 ขันธ์ 5 
- อายตนะ 

สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
 หลักกรรม 

- สมบัติ 4, วิบัติ 4 
 อกุศลกรรมบถ 10า 

 ขันธ์ 5 
- ไตรลักษณ์ 

สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
 หลักกรรม 

- วัฎฎะ 3 
 ปปัญจธรรม 3 
 

ขันธ์ 5 
- นามรูป 

สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรม 

- นิยาม 5 
วิตก 3 

ขันธ์ 5 
- โลกธรรม 8 

สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
 กรรมนิยาม 

- กรรม 12 
มิจฉาวฌิชชา 5 

ขันธ์ 5 
- จิต, เจตสิก 

สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
ธรรมนิกาย 

- ปฏิจจสมุปบาท 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๖๙ 

หัวข้อเรื่อง ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
 อบายมุข 4 

นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
สุข 2 (กายิก, เจตสิก) 
 คิหิสุข 

มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
ไตรสิกขา 
 กรรมฐาน 2 (ปธาน 4 
 โกศล 3 
 มงคล 38  

- ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิต 

บูชาผู้ควรบูชา 

อบายมุข 6 
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
 สุข 2 (สามิส, นิรามิส) 
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
 บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
 ตรุณธรรม 6  
 กุลจิรฎฐิติธรรม 4 
 กุศลกรรมบก 10  
 สติปัฏฐาน 4 
มงคล 38  

- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความชั่ว 

เว้นจากการดื่มน้ าเมา 

(ตัณหา, มานะ, ทิฎฐิ) 
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
ยัตถะ 3 
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ 

 มรรคมีองค์ 8 
 ปัญญา 3 
สัปปุริสธรรม 7  
บุญกิริยาวัตถุ 10 
อุบาสกธรรม 5  
มงคล 38  

- มีศิลปวิทยา 
- ฟังธรรมตามกาล 

สนทนาธรรมตามกาล 

นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
ภาวนา 4 
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ 
พระสัทธรรม 3 
ปัญญาวุฒิธรรม 4 
 พละ 5 
 อุบาสกธรรม 5 
 มงคล 38 

- สงเคราะห์บุตร 
- สงเคราะห์ภรรยา 
- สันโดษ 

 

นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
วิมุตติ 5 
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ 
 อปริหานิยธรรม 7 
ปาปฌิกธรรม 3 
ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม 4 
โภคอาทิยะ 5 
อริยวัฑฒิ 5 
มงคล 38 

- ถูกโลกธรรมจิตไม่
หว่ันไหว 

- จิตไม่เศร้าโศก 
- จิตไม่มัวหมอง 

จิตเกษม 

นิวรณ์ 5 
อุปาทาน 4 
นิโรธ (ธรรมที่ควร
บรรลุ) 
นิพพาน 
มรรค (ธรรมที่ควร
เจริญ 
อธิปไตย 3 
สาราณียธรรม 6 
ทศพิธราชธรรม 10 
วิปัสสนาญาณ 9 
มงคล 38 
- ความเพียงเผากิเลส 
- ประพฤติพรหมจรรย ์
- เห็นอริยสัจ 
บรรลุนิพพาน 

- พุทธศาสนา
สุภาษิต 

 ย  เว เสวติ ตาทิโส  
คบคนเช่นใด เป็นคน
เช่นน้ัน 

 อตฺตนา โจทยตฺตาน   
จงเตือนตนด้วยตน 

 กมฺมฺนา วตฺคตีโลโก  
สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตาม
กรรม 

 กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปกา
รี จ ปาปก   
ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 

 อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย 
ชนะตนน่ันแลดีกว่า 

 ธมฺมจารี สุข  เสติ  
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่
เป็นสุข 

 จิตฺต  ทนฺต  สุขาว
ห   จิตที่ ฝึกดีแล้ว น าสุขมา
ให้ 

 น อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา 
ทสสยนฺติ  
บัณฑิตย่อมไม่แสดง
อาการขึ้น ๆ ลง ๆ 

 ปฎิรูปถารี ธุรวา อุฏฺฐา
ตา วนฺทเต ธน  
คนขยันเอาการเอางาน 
กระท าเหมาะสมย่อมหา
ทรัพย์ได้ 

 ราชา มุข  มนุสฺสาน  
พระราชาเป็นประมุข
ของประชาชน 

 สติ โลกสฺมิ ชาคโร 
สติเป็นเครื่องตื่น 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๗๐ 

9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
-   นิสมฺม กรณ  เสยฺโย 

ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 

 ทฺราวาสา ฆรา ทฺกขา 

 เรือนที่ครองไม่ดี น าทุกข์
มาให้ 

 สุโข ปุญญสุส อุจุจโย 
การสั่งสมบุญน าสุขมาให้ 

 ปูชโก ลภเต ปูช   
วนฺทโก ปฎิวนฺทน   

 ผู้บูชาเขาย่อมได้รับ
การบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อม
ได้รับการไหว้ตอบ 

 ปมาโท มจฺจุโน ปท  
ความประมาทเป็นทาง
แห่งความตาย 

 สุสฺสูส  สภเต ปญญ   
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 

 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต  
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีใน
โลก 

 โกธ  ฆตฺวา สุข  เสติ  
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่
เป็นสุข 

 วายเมเถว ปุริโส 
ยาว อตฺถสฺส 
นิปฺปทา  

 อตฺถสฺส นิปฺปทา 
เกิดเป็นคนควรจะ
พยายามจนกว่า
จะประสบ
ความส าเร็จ 

 สนฺตุฎฺฐี ปรม  ธน  ความ
สันโดษเป็นทรัพย์อย่าง
ยิ่งอิณาทาน  ทุกฺข  โลเก 
การเป็นหน้ีเป็นทุกข์ใน
โลก 

 โลก 

 นตฺถิ สนฺติปร  สุข  สุข
อ่ืนยิ่งกว่าความสงบ
ไม่มี 

 นิพฺพาน  ปรฺม  สุข  

 นิพฺพาน  ปรฺม  สุข  
นิพพานเป็นสุขอย่าง
ยิ่ง 

- พระไตรปิฎก โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และ
สาระสังเขปของพระวินัย
ปิฎก 

โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และ
สาระสังเขปของพระสตันตปิฎก 

โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และ
สาระสังเขปของพระ
อภิธรรมปิฎก 

วิธีการศึกษาและค้นคว้า
พระตรีปิฎก และคัมภีร์
รองอ่ืน ๆ  

วิเคราะห์การสังคายนา 
และการเผยแผ่          
พระไตรปิฎก 

วิเคราะห์ความส าคัญ
และคุณค่าของพระ
ตรีปิฎก 

- เรื่องน่ารู้จาก 
พระไตรปิฎก 

อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 
(ธรรมที่ควรพิจารณา  
เนือง ๆ 5 อย่าง)  

จูฬกัมมวิกังคสูตร 
 

พุทธปณิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตร 

การครองตนเป็นพลเมืองที่
ดี 

คนครองเรียนที่ร้ายและที่ดี 
10 ประเภท 

ฌานสมาบัติ-ผล
สมาบัตินิโรธสมาบัติ 
 

- ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาที่
ควรทราบ 

ปริยัต-ิปฏิบัติ-ปฏิเวธ ฌาน-ญาณ อัตตา-อนัตตา ภพ-ภูมิ โพธิปักขิยธรรม  
วาสนา-บารมี 

มหาชนกชาดก 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๗๑ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
3. ประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาลิกา 

 พระมหากัสสปะ 
 พระอุบาลี 
 อนาลบิณฑิกะ 
 นางวิสาขา 

 พระสารีบุตร 
 พระโมคคัลลานะ 
 นางขุชชุตตรา 
 เพระเจ้าพิมพิสาร 

 พระอัญญาโกฌฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 

 พระอัสสชิ 
 พระกีสาโคตรมีเถรี 
 พระนางมัลลิกา 
 หมอชิวก โกมากัจ 

 พระอนุรุทธะ 
 พระองคฺลิมาล 
 พระธัมมทินนาเถรี 
 จิตตคหบดี 

 พระอานนท์ 
 พระปฏาจาราเถรี 
 จูฬสุภัททา 
 สุมนมาลาการ 

- ชาดก  อัพชาดก 
 คิดติรชาดก 

 มิตตวินทุกขาดก 
 ราโชวาทชาดก 

 นันทิวิสาลชาดก 
 สุวัณณหังสชาดก 

 เวสสันดรชาดก  มโหสธชาดก  มหาชนกชาดก 

4. หน้าที่ชาวพุทธ การเรียนรู้วิถีชีวิตของ
พระภิกษุ ที่ต้องศึกษา 
คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ 

การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม
ด้านกาย วาจา และใจ 

การเป็นเพื่อนที่ดี ตามหลัก
ทิศเบื้องซ้าย ในทิศ 6 
มิตรแท้-มิตรเทียม 
การเข้าค่ายพุทธบุตร 
การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

การเข้าใจบทบาทของพระภิกษุ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เช่น การแสดงธรรม ปาฐกถา
ธรรมการประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง 
การฝึกบทบาทของตนเองใน
การช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เช่น การบรรยายธรรม การจัด
นิทรรศการ 
การเข้าค่ายพุทธบุตร 
การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
การเป็นลูกที่ดี ตามหลักทิศ 
เบื้องหน้า ในทิศ 6 
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

การเรียนรู้ถึงหน้าที่ของ
พระภิกษุ ในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย
และจริยาวัตรอย่าง
เหมาะสม 
การปลูกจิตส านึกในด้าน
การบ ารุงรักษาวัดและพุทธ
สถานให้เกิดประโยชน์ 
การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธ
ตามพุทธปฎิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตร 
การศึกษาเรียนนรู้เรื่อง
องค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา น าไป 
ปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาส 
การศึกษาการรวมตัวของ
องค์กรชาวพุทธ 

การเข้าใจในกิจของ
พระภิกษุ เช่น การศึกษา
การปฏิบัติธรรม และการ
เป็นนักบวชที่ดี 
การศึกษาเรื่องคุณสมบัติ
ของทายกและปฏิกาหก 
การรักษาศีล 8 
การเข้าร่วมกิจกรรมและ
เป็นสมาชิกขององค์กรชาว
พุทธ 
การเป็นชาวพุทธที่ดี ตาม
หลักทิศเบื้องบนในทิศ 6 
การเข้าค่ายพุทธธรรม 
การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

การบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา 
ประโยชน์ของการบรรพชา
อุปสมบท 
การบวชเป็นแม่ชี  
ธรรมจาริณี หรือเนกธัมม
นารี 
การศึกษาพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ และธรรมศึกษา 
การปลูกจิตส านึกและการ
มีส่วนร่วมในสังคมพุทธ 
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ในฐานะผู้ปกครองและผู้
อยู่ในปกครอง ตามหลัก
ทิศเบื้องล่างในทิศ 6 
การเข้าค่ายพุทธธรรม 
เข้าร่วมพิธีกรรทาง
พระพุทธศาสนา 

วิเคราะห์หน้าที่และ
บทบาทของพระภิกษุ
ในฐานะพระนักเทศน์
พระธรรมทูต พระ
ธรรมจารึก พระ
วิทยากร พระวิปัสสนา
จารย์ และพระ
นักพัฒนา 
วิเคราะห์หน้าที่และ
บทบาทของอุบาสก
อุบาสิกาที่มีต่อ
สังคมไทยในปัจจับน 
วิเคราะห์เก่ียวกับการ
ปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัทในสังคมไทย 
  

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๗๒ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
    การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลัก

ทิศเบื้องขวา ในทิศ 6 
การเข้าค่ายพุทธบุตร 
การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศ
เบื้องหลัง ในทิศ 6 
การเข้าค่ายพุทธธรรม 
เข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 

- มรรยาทชาวพุทธ
และการปฏิบัติตน
ต่อพระภิกษ ุ

การไปวัด 
การแต่งกาย การน าเด็กไป
วัด การปฏิบัติตนในเขตวัด 
การเข้าพบพระภิกษุ 
การแสดงความเคารพ 

การประนมมือ 
การไหว้ การกราบ 
การเคารพพระรัตนตรัย 
การฟังเจริญพระพุทธมนต์ 
การฟังสวดพระอภิธรรม 
การฟังพระธรรมเทศนา 

การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
มรรยาทของผู้เป็นแขก 
ฝีกปฏิบัติระเบียบพิธีปฎิบัติต่อ
พระภิกษุ การยืน การให้ที่น่ัง 
การเดินสวน การสนทนา การ
รับสิ่งของ 
การแต่งกายไปวัด การแต่งกาย
ไปงานมงคล งานอวมงคล 

การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
ในงานศาสนพิธีที่บ้านการ
จัดเตรียมสถานที่การ
สนทนา การแต่งกาย 
มรรยาทการพูด การใช้
ค าพูดกับพระภิกษุ ตาม
ฐานะ 

การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
ทางกาย วาจา และใจ ที่
ประกอบด้วยเมตตา 
การปฏิบัติสันถารที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุใน
โอกาสต่าง ๆ  

การแสดงความเคารพตาม
หลักพระพุทธศาสนาต่อ
พระรัตนตรัย ปูชนียสถาน 
ปูชนียวัตถุและปูชนีย-
บุคคลการปฏิบัติสันถาร
ตามหลักปฏิสันถาร 2 

การบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติ 
และโลก 
การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
ทางกาย ทางวาจา ทาง
ใจ 

- ชาวพุทธตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช 
พระโสณะ และพระอุตตระ 

พระมหาธรรมราชาลิไท 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส 

ม.จ.หญิงพูนพิสมัย ดิศกุล 
ศาสตราจารย์สัญญาธรรม
ศักดิ์ 

พระนาคเสน-พระยามิลินท์ 
สมเด็จพระวันรัด  
(เอง เขมจารี) 
พระอาจารย์ม่ัน ภูริทตฺโต 
สุชีพ ปุญญานุภาพ 

สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธ
ทาสภิกขุ)  
 

พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระโพธิญาณเถร (ชา 
สุกทฺโท) 
 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๗๓ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
-          พระธรรมโกศาจารย์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
 ดร.เอ็มเบตการ์ 

พระธรรมปิฏก ( 
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
 อนาครริก ธรรมปา

ละ 
5. การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 

 

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 

สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 

สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 

สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 

สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน
เน้นอานาปานสติ 

น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปาน
สติ  
น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐานเน้นอา
นาปานสติน าวิธีการบริหาร
จิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 

ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐานเน้นอา
นาปานสติ 
น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐานเน้นอา
นาปานสติ 
น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลัก
สติปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐานเน้นน า
วิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี 
คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียมและวิธีคิดแบบ
คุณโทษ และทางออก 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 
วิธี คือวิธีคิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี 
คือวิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณะและวิธีคิดแบบ
เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 
วิธี คือวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบและวิธีคิด
แบบวิกัชชวาท 
 
 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ สรุปทั้ง 10 
วิธี 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๗๔ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
6. วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน
การปฏิบัติตนในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
วันอัฏฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา 

 
วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 

 ประวัติ และความส าคัญของ
วันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา  
วันเทโวโรหณะ 
 
 
 

หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเน่ือง
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอัฆฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา 
 
 
วันธรรมสวนะและเทศกาล
ส าคัญ 
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน
ในวันธรรมสวนะ  
วันเข้าพรรษา  
วันเทโวโรหณะ  
วันธรรมสวนะ 

ประวัติวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
วันวิสาขบูชา (วันส าคัญ
สากล) 
วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 
หลักปฏิบัติตน การฟังพระ
ธรรมเทศนา การแต่งกาย
ในการประกอบศาสนพิธีที่
วัด การงดเว้นอบายมุข 
การประพฤติวิรัติ ในวัน
ธรรมสวนะและเทศกาล
ส าคัญ 

ศึกษาหลักธรรมที่
เก่ียวเน่ืองในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 
วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 
ศึกษาหลักธรรมที่
เก่ียวเน่ืองในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 

ศึกษาหลักธรรมที่
เก่ียวเน่ืองในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 
วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 
ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม 
คติธรรม ที่เก่ียวเน่ืองวัน
ธรรมสวนะและเทศกาล
ส าคัญ 

ศึกษาหลักธรรมที่
เก่ียวเน่ืองในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
 
 
วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 
ศึกษาวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรม 
อภิปรายผล ที่
เก่ียวเน่ืองในวันธรรม
สวนะ และเทศกาล
ส าคัญ 

- ศาสนพิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 
4 หมุ่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 9 
การจุดธูปเทียน การจัด
เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา 
ค าอาราธนาต่าง ๆ  

การท าบุญตักบาตร 
การถวายภัตตาหารสิ่งของที่
ควรถวายและสิ่งของต้องห้าม
ส าคัญพระภิกษุ 
การถวายสังฆทานเครื่อง
สังฆทาน 
การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
การจัดเครื่องไทยธรรม  

พิธีท าบุญ งานมงคล งาน
อวมงคล 
การนิมนต์พระภิกษุ  
การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป
และเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาด
อาสนะ การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน 

ประเภทของพุทธศาสนพิธี 
ศาสนพิธีเน่ืองด้วยพุทธ
บัญญัติ เช่น พิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ พิธีเวียน
เทียน ถวายสังฆทาน ถวาย
ผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน 
พิธีปวารณา เป็นต้น 
 

ความหมาย ความส าคัญ 
คติธรรมในพิธีกรรม บท
สวดมนต์ของนักเรียน งาน
พิธี คุณค่าและประโยชน์ 
พิธีบรรพชาอุปสมบท 
คุณสมบัติของผู้ขอ
บรรพชา อุปสมบท เครื่อง
อัฏฐบริขาร 
 
 

บุญพิธี ทานพิธี กุศล
พิธี  
วิเคราะห์คุณค่าและ
ประโยชน์ของศาสนพิธี 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๗๕ 

หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
  การกรวดน้ า 

การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 
ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ 
การถวายข้าวพระพุทธ 
การถวายไทยธรรม  
การกรวดน้ า 

ศาสนพิธีที่น า
พระพุทธศาสนาเข้าไป
เก่ียวเน่ือง เช่น การท าบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสต่าง ๆ 

  

7. สัมมนา
พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการ
พัฒนา 

พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาตนและครอบครัว 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ 

พระพุทธศาสนากับ
การเมืองและสันติภาพ 

พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงท่ี ๓.๓ (ตอ่) 

 (ต่อ) 



๗๖ 

 ๓.๓.3. ตัวชี้วัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 
 ๓.๓.3.๑ ตัวชี้วัดการเรียนรู้วิขาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา 
 ๑) มาตรฐาน ส1.1 รู้และเข้าใจประวัติศาสนาความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรทัธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๒๒ 
ตารางท่ี ๓.๔ แสดงตัวช้ีวัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.บอกพุทธ
ประวัติหรือ
ประวัติของ
ศาสดาท่ีตนนับ
ถือโดยสังเขป 

2.ชื่นชมและบอก
แบบอย่างการ
ด าเนินชีวิต
และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก เร่ืองเล่า 
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

3.บอกความ 
หมายความ
ส าคัญและ
เคารพพระ
รัตนตรัย 
ปฏิบัติตาม
หลักธรรม
โอวาท 3 ใน
พระพุทธ 
ศาสนา หรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามท่ี
ก าหนด 

1.บอก
ความส าคัญ
ของพระพุทธ 
ศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

2.สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึง
การออกผนวช 
หรือ ประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับ
ถือตามท่ี
ก าหนด 

3.ชื่นชมและบอก
แบบอย่างการ
ด าเนินชีวิต
และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

4.บอกความ 
หมายความ
ส าคัญและ
เคารพพระ
รัตนตรัยปฏิบัติ
หลักธรรม 
โอวาท 3  

1.อธิบาย
ความส าคัญของ
พระพุทธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับ
ถือในฐานะท่ี
เป็นรากฐาน
ส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

2.สรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่การ
บ าเพ็ญเพียร
จนถึง
ปรินิพพานหรือ
ประวัติของ
ศาสดาท่ีตนนับ
ถือตามท่ี
ก าหนด 

3.ชื่นชมและบอก
แบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก เร่ืองเล่า 
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

4.บอกความ 
หมายความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก 

1.อธิบาย
ความส าคัญ
ของพระพุทธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับ
ถือในฐานะเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของศาสนิกชน 

2.สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต่
บรรลุธรรม
จนถึงประกาศ
ธรรมหรือ
ประวัติศาสดา
ท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

3.เห็นคุณค่าและ
ประพฤติตน
ตามแบบอย่าง
การด าเนินชีวิต
และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก
ชาดก เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

1.วิเคราะห์
ความส าคัญ
ของพระพุทธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับ
ถือในฐานะท่ี
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและ
หลักในการ
พัฒนาชาติไทย 

2.สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต่
เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ์จนถึง
พระพุทธกิจ
ส าคัญหรือ
ประวัติศาสดา
ท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

3.เห็นคุณค่าและ
ประพฤติตน
ตามแบบอย่าง
การด าเนินชีวิต
และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

1.วิเคราะห์
ความส าคัญ
ของพระพุทธ 
ศาสนาในฐานะ
เป็นศาสนา
ประจ าชาติ
หรือ
ความส าคัญ
ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

2.สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต่
ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนีย
สถานหรือ
ประวัติศาสดา
ท่ีตนนับถือ 

3.เห็นคุณค่าและ
ประพฤติตน
ตามแบบอย่าง
การด าเนินชีวิต
ปละข้อคิดจาก
ประวัติสาวก
ชาดก เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

                                                
๒๒

  กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, หน้า  ๑๓๘-

๑๔๕. 



๗๗ 

ตารางท่ี ๓.๔ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดชั้นป ี

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
๔. เห็น
คุณค่าและ
สวดมนต์แผ่
เมตตา มี
สติที่เป็น
พื้นฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธ 

ศาสนาหรือ
การพัฒนา
จิตตาม
แนวทาง
ของศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตามที่
ก าหนด 

5. ชื่นชมการ
ท าความดี
ของตนเอง 
บุคคลใน
ครอบครัว
และใน
โรงเรียนตาม
หลักศาสนา 

6. เห็นคุณค่า
และสวด
มนต์แผ่
เมตตา มีสติ
ที่เป็น
พื้นฐานของ
สมาธิในพระ
พุทธ ศาสนา
หรือการ
พัฒนาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนาที่
ตนนับถือ
ตามที่
ก าหนด 

7. บอกชื่อ
ศาสนา 
ศาสดา และ
ความส าคัญ
ของคัมภีร์
ของศาสนาที่
ตนนับถือ
และศาสนา
อ่ืนๆ  

 

5. แสดงความ
เคารพพระ
รัตนตรัยและ
ปฏิบัติตาม
หลักธรรม
โอวาท 3 ใน 
พระพุทธ 
ศาสนาหรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่
ก าหนด 

6. เห็นคุณค่าและ
สวดมนต์แผ่
เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระ
พุทธ ศาสนา
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
ก าหนด 

7. บอกชื่อ
ความส าคัญ
และปฏิบัติตน
ได้อย่าง
เหมาะสมต่อ 
ศาสนวัตถุศาสน
สถาน และ 
ศาสนบุคคล
ของศาสนาอ่ืน 
ๆ 

4. แสดงความ
เคารพพระ
รัตนตรัยปฏิบัติ
ตามไตรสิกขา
และหลักธรรม
โอวาท 3 ใน
พระพุทธ 
ศาสนาหรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่
ก าหนด 

5. ชื่นชมการท า
ความดีของ
ตนเอง บุคคล
ในครอบครัว
โรงเรียนและ
ชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อม
ทั้งบอกแนว
ปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

6. เห็นคุณค่า
และสวดมนต์
แผ่เมตตา มีสติ
ที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิใน
พระพุทธ 
ศาสนาหรือ
การพัฒนาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนาที่
ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

 

4. อธิบาย
องค์ประกอบ
และ
ความส าคัญ
ของ
พระไตรปิฎก
หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

5. แสดงความ
เคารพพระ
รัตนตรัยและ
ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและ
หลักธรรม
โอวาท 3 ใน 
พระพุทธ 
ศาสนาหรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่
ก าหนด 

6. เห็นคุณค่าและ
สวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิใน
พระพุทธ 
ศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่
ก าหนด 

4. วิเคราะห์
ความส าคัญและ
เคารพพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตามไตรสิกขา
และหลักธรรม
โอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

5. ชื่นชมการท าความ
ดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลัก
ศาสนาพร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

6. เห็นคุณค่าและสวด
มนต์ แผ่เมตตาและ
บริหารจิตเจริญ
ปัญญามีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

 
 
 

 
 



๗๘ 

ตารางท่ี ๓.๔ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดชั้นป ี

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
   7. ปฎิบัติตนตาม

หลักธรรม
ของศาสนาที่
ตนนับถือเพื่อ
การอยู่
ร่วมกันเป็น
ชาติได้อย่าง
สมานฉันท์ 

8. อธิบาย
ประวัติ
ศาสดาของ
ศาสนาอ่ืน ๆ 
โดยสังเขป 

8. ปฎิบัติตนตาม
หลักธรรม
ของศาสนาที่
ตนนับถือเพื่อ
การพัฒนา
ตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

7. ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม
ของศาสนาที่
ตนนับถือเพื่อ
แก้ปัญหา
อบายมุขและ
สิ่งเสพติด 

8. อธิบาย
หลักธรรม
ส าคัญของ
ศาสนาอ่ืน ๆ 
โดยสังเขป 

9. อธิบาย
ลักษณะ
ส าคัญของ 
ศาสนพิธี
พิธีกรรมของ
ศาสนาอ่ืน ๆ 
และปฏิบัติ
ตนได้อย่าง
เหมาะสมเม่ือ
ต้องเข้าร่วม
พิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๙ 

ตารางแสดง ๓.๕ แสดง ตัวช้ีวัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา  
ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 
1. อธิบายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาที่
ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการ
พัฒนาตนเองและ
ครอบครัว 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตั้งแต่ประสูติจนถึง
บ าเพ็ญทุกกิริยาหรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

4. วิเคราะห์และ
ประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวกชาดก 
เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่
ก าหนด 

5. อธิบายพุทธคุณและ
ข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ4 หรือ
หลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด เห็นคุณค่า
และน าไปพัฒนา 
แก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว 

 

1. อธิบายเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน 

2. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

3.วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ 

4. อภิปรายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือกับการพัฒนา
ชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม 

5. วิเคราะห์พุทธประวัติ
หรือประวัติศาสดา
ของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

6. วิเคราะห์และ
ประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่
ก าหนด 

1. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

2. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรม
และความสงบสุขแก่
โลก 

3. อภิปรายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. วิเคราะห์พุทธประวัติ
จากระพุทธรูปปาง
ต่างๆหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

5. วิเคราะห์และประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก 
เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่
ก าหนด 

6. อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติ
ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ 

2. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
ในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติดา้นการ
บริหารและการธ ารงรักษา
ศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

4. วิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติทางสาย
กลางในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

7. วิเคราะห์หลักการจอง
พระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดจอง
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองการพึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือที่ก าหนด 

 
 



๘๐ 

ตารางท่ี ๓.๕ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

6. เห็นคุณค่าของการพัฒนา
จิตเพื่อการเรียนรู้ และการ
ด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิด
แบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 
และวิธีคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

7. สวดมนต์แม่เมตตาบริหาร
จิตและเจริญปัญญาด้วย 
อานาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

8. วิเคราะห์และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือในการด ารงชีวิต
แบบพอเพียงและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

9. วิเคราะห์เหตุผลความ
จ าเป็นที่ทุกคนต้องศึกษา
เรียนรู้ศาสนาอ่ืน ๆ  

10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชน
อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

7. อธิบายโครงสร้างและ
สาระโดยสังเขปของ
พระไตรปิฎก หรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ 

8. อธิบายธรรมคุณและ
ข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด
เห็นคุณค่าและน าไป
พัฒนาแก้ปัญหาของ
ขุมชนและสังคม 

9. เห็นคุณค่าของการ
พัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม
และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

10. สวดมนต์ แผ่เมตตา
บริหารจิต และเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปาน
สติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

7. เห็นคุณค่าและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการ
พัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการ
ท างานและการมี
ครอบครัว 

8. เห็นคุณค่าของการ
พัฒนาจิต เพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ คือวิธีคิดแบบ
อริยสัจและวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัยหรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 

9. สวดมนต์ แผ่เมตตา
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ
หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

10. วิเคราะห์ความ
แตกต่างและยอมรับ
วิธีการด าเนินชีวิต
ของศาสนิกชนในศาสนา
อ่ืน ๆ 

9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซ่ึง
เน้นความสัมพันธ์ของเหตุ 
ปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนา
ในการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
มุ่งประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลกหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

11. วิเคราะห์พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

12. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาเก่ียวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมือง 
และสันติภาพหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

13.วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

14. วิเคราะห์ข้อคิดและ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
ก าหนด 

15. วิเคราะห์คุณค่าและ
ความส าคัญของการ
สังคายนาพระไตรปิฎกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
และการเผยแผ่ 



๘๑ 

 ตารางท่ี ๓.๕ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
11. วิเคราะห์

การกระท า
ของบุคคลที่
เป็น
แบบอย่าง
ด้านศาสน
สัมพันธ์ 
และ
น าเสนอ
แนวทางการ
ปฏิบัติของ
ตนเอง 

11.วิเคราะห์
การปฏิบัติตน
ตาม
หลักธรรม
ทางศาสนาที่
ตนนับถือเพื่อ
การด ารงตน
อย่าง
เหมาะสมใน
กระแสความ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก และ
การอยู่
ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

 16. เชื่อม่ันต่อผลของการท าความดี ความชั่วสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้อง
ตามหลักธรรมจริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย
บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป 
18. ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม 

จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ เพื่อขจัด
ความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

19. เห็นคุณค่า เชื่อม่ันและมุ่งม่ันพัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

20. สวดมนต์ แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐานหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 

21. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนาอ่ืน ๆและชักชวน ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บุคคลอ่ืนเห็นความส าคัญของการท า
ความดีต่อกัน 

22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๘๒ 

๒) มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 ตารางแสดง ๓.๖ แสดงตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้ ส. ๑.๒ 
ตัวชี้วัดชั้นป ี

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
1. บ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อ
วัด หรือศาสน
สถานของ
ศาสนาที่ตน
นับถือ 

2. แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
หรือแสดงตน
เป็น 
ศาสนิกชน
ของศาสนาที่
ตนนับถือ 

3. ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี 
พิธีกรรมและ
วันส าคัญ
ทางศาสน
ตามที่ก าหนด
ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. ปฎิบัติตน
อย่าง
เหมาะสมต่อ
สาวกของ
ศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
ก าหนดได้
ถูกต้อง 

2. ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี 
พิธีกรรมและ
วันส าคัญทาง
ศาสนาตามที่
ก าหนดได้
ถูกต้อง 

1. ปฏิบัติตน
อย่าง
เหมาะสมต่อ
สาวก ศาสน
สถาน  

ศาสนวัตถุของ
ศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
ก าหนดได้
ถูกต้อง 

2. เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตน
ใน 
ศาสนพิธี 
พิธีกรรมและ
วันส าคัญทาง
ศาสนาตามที่
ก าหนดได้
ถูกต้อง 

3. แสดงคนเป็น
พุทธมามกะ
หรือแสดงตน
เป็น 
ศาสนิกชน
ของศาสนาที่
ตนนับถือ 

1. อภิปราย
ความส าคัญ
และมีส่วนร่วม
ในการ
บ ารุงรักษา 
ศาสนสถาน
ของศาสนาที่
ตนนับถือ 

2. มีมรรยาท
ของความ
เป็นศาสนิกชน
ที่ดีตามที่
ก าหนด 

3. ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี 
พิธีกรรมและ
วันส าคัญทาง
ศาสนาตามที่
ก าหนดได้
ถูกต้อง 

1. จัดพิธีกรรม
ตามศาสนาที่
ตนนับถือ
อย่างเรียบ
ง่ายมี
ประโยชน์ 
และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

2. ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี
พิธีกรรมและ
วันส าคัญทาง
ศาสนาตามที่
ก าหนดและ
อภิปราย
ประโยชน์ที่
ได้รับจากการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 

3. มีมรรยาท
ของความเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี
ตามที่ก าหนด 

1. อธิบาย
ความรู้
เก่ียวกับ
สถานที่ต่าง ๆ 
ในศาสน
สถานและ
ปฏิบัติตนได้
อย่าง
เหมาะสม 

2. มีมรรยาท
ของความเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี
ตามที่ก าหนด 

3. อธิบาย
ประโยชน์ของ
การเข้าร่วม
ในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและ
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทาง
ศาสนาตามที่
ก าหนดและ
ปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

4. แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
หรือแสดงตน
เป็น 
ศาสนิกชน
ของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 
 
 
 

 



๘๓ 

ตารางท่ี ๓.๖ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 
1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 

ศาสนสถานของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

2. อธิบายจริยวัตรของ
สาวกเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการประพฤติปฏิบัติ
และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

3. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

4. จัดพิธีกรรมและปฏิบัติ
คนในศาสนพิธี พิธีกรรม
ได้ถูกต้อง 

5. อธิบายประวัติ
ความส าคัญและปฏิบัติ
ตนในวันส าคัญทาง
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องนับถือ 

1. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคล 
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

2. มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี
ตามที่ก าหนด 

3. วิเคราะห์คุณค่าของ 
ศาสนพิธี และปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 

4. อธิบายค าสอนที่
เก่ียวเน่ืองกับวันส าคัญ
ทางศาสนาและปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 

5. อธิบายความแตกต่าง
ของศาสนพิธี พิธีกรรม
ตามแนวปฏิบัติของ
ศาสนาอ่ืน ๆ เพื่อ
น าไปสู่การยอมรับ และ
ความเข้าใจซ่ึงกันและ
กัน 

1. วิเคราะห์หน้าที่และ
บทบาทของสาวก
และปฏิบัติตนต่อ
สาวกตามที่ก าหนด
ได้ถูกต้อง 

2. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคล
ต่าง ๆ ตามหลัก
ศาสนาตามที่
ก าหนด 

3. ปฏิบัติหน้าที่ของ 
ศาสนิกชนที่ดี 

4. ปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง 

5. อธิบายประวัติวัน
ส าคัญทางศาสนา
ตามที่ก าหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

6. แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดง
ตนเป็น 
ศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

7. น าเสนอแนวทางใน
การธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 

1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่
ดีต่อสาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคนรอบข้าง 

2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสน
พิธี พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ 

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

4. วิเคราะห์หลักธรรม คติ
ธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวัน
ส าคัญทางศาสนาและ
เทศกาลที่ส าคัญของศาสนา
ที่ตนนับถือ และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 

5. สัมมนาและเสนอแนะ
แนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผล
ถึงการพัฒนาตน พัฒนา
ชาติและโลก 

 
 จากตารางแสดงเนื้อหารายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่า โครงสร้างวิชาพระพุทธศาสนา 

จะสังเคราะห์อยู่ในหมวดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยจะแยกประเด็นสาระ
การเรียนรู้เนื้อหาภายใต้โครงสร้างพระรัตนตรัย หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนจะสร้าง
ตัวช้ีวัดในการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ันอย่างชัดเจน ให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ๒ วัตถุประสงค์หลัก คือ 
มาตรฐาน ส. ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ



๘๔ 

สุข และมาตรฐาน ส. ๑.๒ คือ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา 

  
 ๓.๓.4. วัตถุประสงค์ของสาระการเรียนรู้และผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ วิชา
พระพุทธศาสนา 
 วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ได้แบ่งเป็นวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ตามช่วงช้ันดังนี ้
 ๑) ช่วงช้ันที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ –ประถมศึกษาปีที่ ๓) 
 จุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจ าชาติเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทยและเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วย
การเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานอย่างคร่าวๆในเบื้องต้น แล้ว
น้อมเน้นเหตุการณ์ตอนเยาว์วัยถึงออกบวช เพื่อให้เกิดศรัทธาและอุตสาหะที่จะเรียนรู้หลักธรรม
เบื้องต้น คือ โอวาท ๓ อันได้แก่ ละเว้นความช่ัว ท าความดี และท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ แล้วน ามาปฏิบัติ
เพื่อศาสนิกที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามฐานะ เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันทั้งที่บ้าน โรงเรียน และ
ชุมชน โดยสามารถสรุปเป็นผังมโนทัศน์๒๓ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๓.1 แสดงผังมโนทัศน์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาช่วงช้ันที่ ๑ 
 

 จากแผนผัง สรุปได้ว่า ผลของการเรียนรู้ในช่วงช้ันนี้ อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ รู้และเข้าใจ ประวัติและความส าคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ วัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ชาดก พระธรรม รู้และเข้าใจหลักธรรม ภายใต้โครงสร้าง โอวาท ๓ พุทธ
                                                

 
๒๓

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔,  
หนา้ ๕๒-๕๓,๕๘. 

 



๘๕ 

ศาสนสุภาษิต พระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ รู้และเข้าใจ ประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง ศาสนพิธี เพื่อให้เห็นคุณค่าของพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีสติในการเรียนรู้ การท างาน การอยู่ร่วมกัน 
และการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องในสังคมได้ 
 ๒) ช่วงช้ันที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔-ประถมศึกษาปีที่ ๖) 
 จุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพระ
พุทธศาสนิกชน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ าค่า และในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ และเกิดศรัทธาใน
พระรัตนตรัย ด้วยการเรียนรู้พุทธประวัติ เน้นเหตุการณ์ตั้งแต่ตรัสรู้ ประกาศพระศาสนาเสด็จกลับไป
โปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาติ ท าบ าเพ็ญพุทธกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก๒๔ 

 แผนภาพที่ ๓.2 แสดงผังมโนทัศน์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาช่วงช้ันที่ ๒ 
  

 จากแผนผัง สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ในช่วงช้ันนี้ อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างกรอบพร ะ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ รู้และเข้าใจ ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ชาดก 
วันส าคัญของพระพุทธศาสนา พระธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ได้แก่ ไตรสิกขา 
โอวาท ๓ ศรัทธา ๔ พุทธคุณ ๓ พุทธจริยา ๓ พุทธกิจ ๕ หลักกรรม อริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต 
พระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ รู้และเข้าใจ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา หน้าที่
ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี เพื่อให้เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย 
มีนิสัยดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนสถานในท้องถ่ิน มุ่งมั่นประพฤติ เป็น   

                                                

 
๒๔

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔, 
หนา้ ๕๒-๕๓,๘๗. 

 



๘๖ 

ศาสนิกชนที่ดี มีสติสัมปชัญญะและใช้ไตรสิกขาในการเรียนรู้ การท างาน การอยู่ร่วมกัน และการ
ด าเนินชีวิต 
 ๓) ช่วงช้ันที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
 จุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้การท าสังคายนา เพื่อรักษาเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างคุณค่าให้แก่
สังคมโลก และให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยการคิดวิเคราะห์พุทธประวัติที่เรียนมาแล้วอย่าง
ละเอียดและเป็นระบบ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคุณของพระรัตนตรัยให้เข้าใจขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ และ
หลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับชีวิต และความเจริญของชีวิตทั้งส่วนที่ควรรู้ คือ ทุกข์ ส่วนที่ควรละ คือ 
สมุทัย ส่วนที่ควรท าให้แจ้ง คือ นิโรธ และส่วนที่ควรเจริญ คือ มรรคมีองค์ ๘ และด าเนินชีวิตอย่างมี
สติสัมปชัญญะ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ ๓.3  แสดงผังมโนทัศน์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาช่วงช้ันที่ ๓ 
 
 จากแผนผัง สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ในช่วงช้ันนี้ อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างกรอบพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ รู้และเข้าใจ ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ชาดก 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระธรรม รู้และเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าคัญ ได้แก่ 
อริยสัจ ๔ พุทธคุณ ๙ ธรรมคุณ ๖ สังฆคุณ ๙ พุทธศาสนาสุภาษิต พระไตรปิฎก ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา การบริหารจิตและปัญญา พระสงฆ์ รู้และเข้าใจ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนา เพื่อให้เห็น
คุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วยการคิดเคราะห์อย่างละเอียดและเป็นระบบ มีนิสัยดี เห็ น

                                                

 
๒๕

 เรื่องเดียวกัน, หนา้ ๕๒-๕๓,๘๗. 

 



๘๗ 

คุณค่าและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถ่ิน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มี
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และด าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
 
 ๔) ช่วงช้ันที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-มัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
 จุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้ว่า พระพุทธศาสนามีค าสอนและวิธีการที่เป็นสากล มีข้อปฏิบัติ ยึด
ทางสายกลาง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข ให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เรารู้จักแก้ปัญหาตามวิธีการของอริยสัจ ๔ ในขณะเดียวกันก็ให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของชีวิตที่ด าเนินไปตามกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาท สรรพสัตว์ต้องอิงอาศัยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น
คนมีใจกว้างและมีเหตุผลส าหรับการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและโลก๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แผนภาพที่ ๓.4 แสดงผังมโนทัศน์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาช่วงช้ันที่ ๔ 
  
 จากแผนผัง สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ในช่วงช้ันนี้ อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างกรอบพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ชาดก วัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระธรรม รู้และเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญภายใต้
โครงสร้างหมวด อริยสัจ ๔ วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ พุทธศาสน
สุภาษิต พระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและปัญญา พระสงฆ์ รู้และเข้าใจ
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี สัมมนา
พระพุทธศาสนา เพื่อให้เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศาสน
                                                

 
๒๖

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔,  
หนา้ ๕๒-๕๓, ๑๒๑. 

 



๘๘ 

วัตถุ ศาสนสถานในท้องถ่ิน มุ่งมั่นประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี มีวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ด าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ ประยุกต์
หลักธรรมเพื่อพัฒนาตน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 จากวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและแผนผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนาข้างต้น มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในแต่ละช่วงช้ัน ภายใต้โครงสร้างของกรอบแนวคิดของ
เนื้อหา พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ลักษณะของเนื้อหาสาระเรียนรู้จะสังเคราะห์
หมวดธรรมต่างๆเข้ากับพระรัตนตรัย โดยมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกัน แต่แตกต่างที่รายละเอียดที่
ของเนื้อหลักธรรมแต่ละช่วงช้ัน ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ พระพุทธ จะ
แสดงเนื้อหาเพื่อรู้และเข้าใจ ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ขาดก วัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระธรรม จะแสดงเนื้อหา เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนสุภาษิต พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและ
ปัญญา พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาท
ชาวพุทธ ศาสนพิธี และในระดับมัธยมศึกษาจะเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สัมมนาพระพุทธศาสนา 
เนื้อหาสาระของการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ันจะมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนตามล าดับช้ัน โดยการจัดการ
เรียนรู้มีเป้าหมายส าคัญ เพื่อให้เห็นคุณค่าและความศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย รู้และเข้าใจ
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
น าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี  
  
 ๓.๓.5 ตัวชี้วัดพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าคู่มือแนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการ
คิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีสาระส าคัญในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ๓.๓.๕.๑ การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดสู่การพัฒนาทักษะการคิด มีองค์ประกอบดังนี้ 
 ๑) สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒) ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไรได้ เป็นการวิเคราะห์จากตัวช้ีวัดให้เห็นว่า ในแต่ละตัวช้ีวัด 
ผู้เรียนควรจะมีความรู้อะไรบ้าง และสามารถปฏิบัติสิ่งใดได้บ้าง 
 ๓) ทักษะการคิด เป็นการวิเคราะห์ทักษะการคิดที่สัมพันธ์กับตัวช้ีวัดในแต่ละตัว ซึ่งเป็น
กระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงานได้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ๔) ช้ินงาน/ภาระงาน เป็นการวิเคราะห์ช้ินงาน/ภาระงาน ที่สะท้อนความสามารถของ
ผู้เรียนจากการเรียนรู้และทักษะการคิดที่ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องตามตัวช้ีวัด 
 ๕) แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เป็นการระบุกระบวนการของการ
คิดที่จะน าไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดตามที่วิเคราะห์ได้จากตัวช้ีวัด 
  



๘๙ 

๓.๓.๕.๒.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด มีองค์ประกอบดังนี้ 
 ๑) ตัวช้ีวัด เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของแต่ละตัวช้ีวัด ที่สามารถน ามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ในแต่ละช้ันปี/ภาคเรียน ซึ่งอาจมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือ
ต่างกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดบางตัวอาจต้องฝึกซ้ า เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิด
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
 ๒) ความคิดรวบยอด เป็นการวิเคราะห์แก่นความรู้แต่ละตัวช้ีวัดที่ผู้เรียนจะได้รับจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามตัวช้ีวัดในข้อ ๒) 
 ๓) สาระการเรียนรู้ เป็นสาระการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ตัวช้ีวัด 
 ๔) ทักษะการคิด เป็นทักษะการคิดที่น ามาพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่วิเคราะห์ได้จากข้อ ๒ 
 ๕) ช้ินงาน/ภาระงาน เป็นช้ินงาน/ภาระงานที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียนและทักษะ
การคิดตามตัวช้ีวัดที่น ามาจัดกิจกรรมรวมกัน 
 ๖) แนวทางการจัดการเรียนรู้ เป็นเทคนิค/วิธีการสอนที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และ
น าไปสู่การสร้างช้ินงาน ภาระงาน และสอดแทรกด้วยการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดที่
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนตามข้อ ๔ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เช่ือมโยงของแต่ละตัวช้ีวัดเพื่อจัดกลุ่ม
ส าหรับน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามข้อ ๒ เป็นการเสนอเพื่อเป็นตัวอย่าง ในทางปฏิบัติ 
ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการคิด 
 ๓.๓.๕.๓.ตัวอย่างการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ เป็นการน าผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามข้อ ๑)-๖) สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยวิธีการคิดแบบ
ย้อนกลับ (Backward Design) ใน ๓ ข้ันตอน ดังนี้  
 ๑) การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๒) การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
 ๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้๒๗ 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถสรุปทักษะการคิดจากการวิเคราะห์ตาม
ตัวช้ีวัดที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาดังนี้๒๘ 

๑) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการ
ให้เหตุผล ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการสังเกต ทักษะการให้ค าจ ากัด
                                                

 ๒๗ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๕), 
หน้า ค าชี้แจง. 

 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗-๘. 



๙๐ 

ความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการ
สังเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการส ารวจ ทักษะการเรียงล าดับ 

๒) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการ
ส ารวจคนหา ทักษะการสังเกต ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการสร้างความรู้ 
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการ
เรียงล าดับ 
 ๓) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการ
สรุปลงความเห็น ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะ
การให้เหตุผล ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสรุป
อ้างอิง ทักษะการสรุปย่อ 

 ๔) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการ
สรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการ
สังเกต ทักษะการตีความ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะ
การระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการแปลความ 
ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการส ารวจ 

๕) ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการน า
ความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัด
โครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะการตีความ ทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการสังเกต ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการสรุปอ้างอิง 
ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการประเมิน ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะการแปล
ความ ทักษะการตั้งค าถาม 

 ๖) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการ
รวมรวบข้อมูลทักษะการระบุ ทักษะการแปลความ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการส ารวจค้นหา 
ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการให้สรุปย่อ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการจัด
โครงสร้าง ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุป
อ้างอิง ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการคัดแยก 

 ๗) ระดับมัธยมศึกษาที่ 1 ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการ
จ าแนกประเภท ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการตีความ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปย่อ 
ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการพิสูจน์ความจริง 
ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการประเมิน ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการให้ค าจ ากัดความ  



๙๑ 

ทักษะการให้เหตุผล ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ  
การระบุ 
 ๘) ระดับมัธยมศึกษาที่ 2 ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการ
ตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปลงความเหน็ ทักษะการน าความไปใช้ 
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสร้าง ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการท า
ให้กระจ่าง ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการประเมิน ทักษะกระบวนการ
ตัดสินใจ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการส ารวจค้นหา 

 ๙) ระดับมัธยมศึกษาที่ 3 ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการส ารวจ
ค้นหา ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการให้เหตุผล 
ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการท าให้กระจ่าย ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะ
การสร้างความรู้ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ทักษะ
การส ารวจ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
การปรับโครงสร้าง ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

 ๑๐) ระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการหา
แบบแผน ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการประเมิน ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการเปรียบเทียบ 
ทักษะการส ารวจ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุป
อ้างอิง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ 
ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปลง
ความเห็น ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

 สรุปได้ว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาผูเ้รียน น าไปสู่
การสร้างช้ินงาน ภาระงาน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละตัวช้ีวัดของ
การศึกษาในแต่ละหัวเรื่อง เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียน ในแต่ละระดับช้ัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงของแต่ละตัวช้ีวัดและจัดกลุ่มส าหรับน ามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท าให้เกิดผลประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดไดอ้ย่างด ี

 
 ๓.๓.๖ บทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน มี ๒ ประเภท คือ ครูหมวดสังคมศึกษาในโรงเรียน และพระ

สอนศีลธรรม จากสังกัดการปกครองของคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรยีนแต่ละแหง่ ในการก าหนดครูผู้สอน
ในวิชาพระพุทธศาสนา ในส่วนน้ีจะขอกล่าวเฉพาะบทบาทของพระสอนศีลธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่รับผิดชอบในการผลิตพระสอนศีลธรรม โดยได้รับมอบ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีนพรอ้มทัง้งบประมาณมาแล้ว เพื่อให้การด าเนินงานโครงการพระ
สอนศีลธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์คือนักเรียนได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมจากพระสอนศีลธรรม โดยตรง และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ จึงได้เตรียม
แผนปฏิบัติการรองรับการด าเนินการโครงการศีลธรรมอย่างเป็นระบบ และได้ด าเนินการประสานงาน
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กับคณะสงฆ์ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ศีลธรรม 
และจัดอบรมถวายความรู้เพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการท างานให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องพร้อมกับมีความ
ประพฤติที่ดีงาม โดยได้จัดแผนการด าเนินการโครงการซึ่งมีกระบวนการบริหารโครงการดังนี้ 

 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 ๒. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ/อ านวยการโครงกาพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ  
 ๓. การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ 
 ๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเข้มข้นวิทยากรแกนน าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ๕. การอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 ๖. การจัดท าคู่มือ หนังสือการจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

พัฒนาเวบไซต์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ๗. การวิจัย  
 ๘. การนิเทศ การติดตามประเมินผล 
 ๙. การจัดถวายค่าตอบแทน 
 ๑๐. การรับสมัคร/การคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ  
 โดยการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นั้น ทาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาบริหารต่อ
จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกอบด้วย (๑) 
คณะกรรมการที่ปรึกษา (๒) คณะกรรมการอ านวยการ (๓) คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อก าหนด
นโยบายและวางแผนงานโครงการ ฯ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการศีลธรรม เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในรอบ ๑ 
ปี คณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรยีนทั่วประเทศ ๒๔ ชุดโดยสัมพันธ์กับภาคสงฆ์ประกอบด้วย ภาคกลาง ๒๓ จังหวัด ๖ 
ภาค มีคณะกรรมการอ านวยการดูแลชุดละ ๑ ภาค ในส่วนของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน 
และหน่วยวิทยบริการรวม ๑๘ แห่งมีคณะกรรมการอ านวยการดูแลในแต่ละพื้นที่ ลงนามอนุมัติโดย
อธิการบดีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละชุด จะมีหน้าทีรับนโยบาย
แผนการด าเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของส่วนกลางมา
ปฏิบัติพร้อมทั้งอ านวยการโครงการพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ได้รับผิดชอบประจ าหน่วยงานของ
ตนเองเพื่อควบคุมดูแล ส่งเสริม ภารกิจของโครงการศีลธรรม ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการ
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โครงการ ฯ ในแต่ละพื้นที่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งได้ประสานงานกับภาคสงฆ์และภาครัฐ
พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒๙ 

 จะเห็นได้ว่า พระสอนศีลธรรมมีบทบาทส าคัญในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน การอบรม
และพัฒนาคุณภาพพระสอนศีลธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การเรียนการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ พระสอนศีลธรรมจึงมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระ
พระรัตนตรัย มีความประพฤติที่ดีงาม สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ดี 

สรุปได้ว่า หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน เกิดข้ึนจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงพยายามเร่งรัดปรับปรุง
ประเทศชาติ เพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในทุกๆด้าน ทรงปรับปรุงกฎหมายทั้งทาง
บ้านเมือง ทั้งทางคณะสงฆ์ ทรงปรับปรุงการศึกษาของชาติ ทรงมีพระราชด าริจะขยายการศึกษา
ออกไปยังหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักรและมีพระราชประสงค์ให้วัด ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาของกุลบุตร
มาแต่โบราณ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนเด็กตามแบบและหลักสูตรที่ปรับปรุงข้ึนใหม่ให้เป็นแบบ
เดียวกัน และให้พระภิกษุเป็นผู้ช่วยรับภาระต่างๆ จึงได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ให้ทรงรับภาระอ านวยการให้พระภิกษุสั่งสอนกุลบุตร แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น
ของปรับปรุงระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
สอนระบบการศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน โดยการจัดระบบการศึกษา
เริ่มนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยกรมศึกษาธิการข้ันในปี พ.ศ.๒๔๓๐ มาได้ประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ หลักสูตร
การศึกษาไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรมาตลอด ตั้งแต่ ปี ๒๔๓๕ จนถึงปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดอยู่ในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสัปดาห์ละ  
๑ คาบ ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาคือ ครูในหมวดสังคมศึกษาของโรงเรยีน และพระสอนศีลธรรมมี
บทบาทส าคัญในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย 
และน้อมน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๓.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาค่อนข้างมาก เป็นการศึกษาวิจัยของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จากผลการศึกษา
ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรม ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนวิชา

                                                

 
๒๙ ส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โครงการครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst 
[๒๘ พ.ค.๒๕๕๘]. 

http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst
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พระพุทธศาสนา การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 สิริวรรณ ศรีพหล๓๐ ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษา
เรื่อง วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความต้องการของครูสังคม
เกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ๒) 
พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการ
ฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล
ส าหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ๔) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ผลวิจัยพบว่า ๑) ครูสังคมศึกษาที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา 
ได้ระบุปัญหาเกี่ยวกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความไม่เข้าใจเนื้อหาสาระที่ปรากฏใน
หลักสูตร ปัญหาเกี่ยวกับวิธีสอน โดยเฉพาะแนวทางน าพุทธวิธีและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมา
ประยุกต์ใช้ และมีปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนที่ไม่สนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
เท่าที่ควร ครูสังคมมีความต้องการชุดฝึกอบรมทางไกล เพื่อน ามาศึกษาและน าความรู้ไปพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ๒) ชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ทั้ง ๕ หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
ตามที่ก าหนดไว้ ๓) ผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทางไกลมีความพึงพอใจในชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาในระดับมาก  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แสดงทัศนะไว้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เป็น
รากฐานของสังคมไทย วัฒนธรรมไทย และเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง 
พระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างพลเมืองดีของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเยาวชน
เป็นพลเมืองดีที่มีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ย่อมท าให้สังคมมีความสงบสุข แต่เยาวชนไทยในปัจจุบัน 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และไม่สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อน าไปสู่
การเป็นพลเมืองที่ดีที่มีคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังประสบความล้มเหลวในการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์และไม่สามารถน าหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ
ได้ ครูสังคมศึกษาจึงมีความต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

                                                

 ๓๐ สิริวรรณ ศรีพหล, “การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษาเรื่อง วิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา”, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔, หน้า ๗๙-๘๑, ๘. 



๙๕ 

 โสภา สิทธิสรวง๓๑ ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษา” เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่ท า
หน้าที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า  

 ๑. ปัญหาด้านหลักสูตร ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นว่า ครูไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน  

 ๒. ปัญหาด้านเนื้อหา ครูสังคมมีความคิดเห็นว่า เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาซ้ าซ้อนกัน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นนามธรรมเกินไป 

 ๓. ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสังคมศึกษามีปัญหามาก และได้รับ
การร่วมมือกับผู้บริหารน้อยในการให้เด็กได้ปฏิบัติจริง  

 ๔. ปัญหาด้านการใช้สื่อ ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นว่ามี เอกสารประกอบการสอนไม่
เพียงพอขาดโสตทัศนศึกษาไม่มีแหล่งวิชาการอื่น 

 ๕. ปัญหาด้านการวัดผล ครูสงัคมศึกษามีความคิดเห็นว่า ครไูม่สามารถติดตามพฤติกรรม
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง เน้นความรู้ความจ ามากเกินไป กว่าการวัดผลการปฏิบัติการด้วยการสงัเกตท า
ได้ยากเพราะเวลาจ ากัด 

 ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ๓๒ ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนากับวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เห็นข้อดีข้อเสียของหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หลักสูตรต่างๆ และเพื่อน าข้อดีของหลักสูตรต่างๆมาน าเสนอเป็นแนวทางในการวางหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาและวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรในอดีตจะเน้นการบูรณาการเรื่อง
ปริยัติและปฏิบัติมากกว่าหลักสูตรใหม่ๆ คือ ไม่เพียงแต่สอนด้านทฤษฎี แต่มุ่งผลไปถึงการลงมือท า
จริง หลักสูตรยุคแรกจะเน้นเรื่องศีลมากกว่าเรื่องอื่นๆ แต่ต่อมามีการเพิ่มเรื่องสมาธิและปัญญา แต่
โดยภาพรวมจะเน้นเรื่องสมาธิน้อย และมีการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาทั้งภายในวิชาและนอก
วิชา แต่หากสังเกตเรื่องการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาในไตรสิกขา พบว่าหลักสูตรเกือบทั้งหมด
จะเน้นเฉพาะเรื่องศีลเท่านั้น มีไม่มากนักที่จะมีการบูรณาการครบทั้งไตรสิกขา โดยเฉพาะไตรสิกขาที่
ขาดมากที่สุดในทุกหลักสูตรที่ผ่านมา คือ เรื่องสมาธิ การบูรณาการในมุมมองของพระพุทธศาสนา
ย่อมไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระบบการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาหรือระบบการศึกษาอบรมทั้งหมดก็คือ
สิกขา ๓ ต้องมีศีล สมาธิ ปัญญาให้ครบ 

 ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ๓๓ ได้วิจัยเรื่อง หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความส าคัญของวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทยว่ามีมากหรือน้อยลง 
                                                

 ๓๑ โสภา สิทธิสรวง, “ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเก่ียวกับปัญหาพระพุทธศาสนาใน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา,”ในคู่มือพัฒนาจริยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙),  

๓๒ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา
กับวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, รายงานวิจัย, (ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๘. 

 ๓๓ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน”, รายงานวิจัย, (ศูนย์พุทธ
ศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐๐-๒๐๔. 



๙๖ 

และเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาปี 
พ.ศ. ๒๔๓๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในระดับมูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาต่อวิชาทั้งหมดโดยเฉลี่ย ใน
ระดับมูลศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๒ ประถมศึกษาร้อยละ ๔.๘๘ มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ๕.๒๘ 
และมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ๕.๓๓ โดยมีเนื้อหาในหลักสูตรส่วนใหญ่คือ พุทธประวัติ เบญจศีล 
เบญจธรรม หลักธรรมต่างๆ พิธีกรรม และวันส าคัญ เป็นต้น ซึ่งหลายหลักสูตรพบว่ามีปัญหาเรื่อง
ความซ้ าซ้อนของเนื้อหาคือ หลักธรรมข้อเดียวกันแต่มีการเรียนในทุกช้ันปี และปัญหาการแบ่งแยก
เนื้อหาโดยไม่จ าเป็นเช่น หลักธรรมในหมวดเดียวกัน แต่แบ่งแยกเรียนในหลายช้ันปี  ความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหาวิขาพระพุทธศาสนากับสังคมนั้น วิชาพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น
กับรัฐและระบอบการปกครอง เพราะเป็นเครื่องมือประการหนึ่งของรัฐในการสร้างพลเมืองตามอุดม
คติที่รัฐต้องการ ไม่ว่าจะปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือประชาธิปไตย วิชาพระพุทธศาสนามี
ความมุ่งหมายและเนื้อหาหลัก เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมี
การปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลในยุคต่างๆ 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องแล้วพบว่า มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรวิขา
พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่  มุ่ งเน้นไปในด้าน วิเคราะห์ เกี่ยวกับ เนื้ อหาสาระการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ความคิดเห็นของนักเรียน บทบาทของครูพระสอนศีลธรรม การจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา การศึกษาสภาพปัญหาของการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ยัง
แต่ยังไม่พบประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาสาระวิชาพระพุทธศาสนากับ
หลักสูตรธรรมศึกษาโดยตรง ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ในเชิง
เปรียบเทียบและวิเคราะห์เนื้อสาระหลักสูตรธรรมศึกษากับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน เพื่อร่วม
หาแนวทางในการปรับปรงุหลักสูตรส าหรับพระสอนศีลธรรมในสอนเสริมใหก้ับนักเรยีนเกิดการเรียนรู้
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสในนักเรียนสอบธรรมศึกษาเพิ่มข้ึน ตลอดจนน า
หลักธรรมค าสอนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติส่วนรวมต่อไป  



 

 

 
บทท่ี ๔ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
หลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

 
๔.๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตร 
 จากการศึกษาเนื้อหาสาระของธรรมศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗ และหลักสูตร
สาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามสาระตัวช้ีวัดและ
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส.๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส.๑.๒ เข้าใจ
ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษา ระดับช้ันตรี ระดับช้ันโท 
ระดับช้ันเอกและหลักสูตรวิขาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน น าเสนอเปรียบเทียบแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ 
๑) ช่วงช้ันที่ ๑ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ๒) ช่วงช้ันที่ ๒ คือ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๓-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ๓) ช่วงช้ันที่ ๓ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔) ช่วงช้ันที่ ๔ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยก าหนด
เกณฑ์ในการเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่าง คือ ๑) หัวข้อหลักธรรม ๒) เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ ในแต่ละหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 ๔.๑.๑.๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี๑ กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๑ 
คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓๒ 
                                                

๑ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ,๒๕๕๘). 

๒ ส า นั ก วิช าการและมาตรฐานการศึกษา ส า นั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ,๒๕๕๑), หน้า ๘ -๕๔ , ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุ งเทพมหานคร :โรงพิมพ์  สกสค.ลาดพร้าว , ๒๕๕๕ ), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุ งเทพมหานคร :โรงพิมพ์  สกสค.ลาดพร้าว , ๒๕๕๗ ), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓).  



๙๘ 
 

 ตารางท่ี ๔.๑ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรีกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๑ 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตร ี ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ 
๑.วิชาเรียงความกระทู้
ธรรม 
นักเรียนแต่งเรียงความ 
กระทู้อธิบายสุภาษิต 
๑) ทานวรรค คือ 

หมวดทาน 
๒) ปาปวรรค คือ บาป 
๓) ปุญญวรรค คือ บุญ 
๔) สติวรรค คือ สติ 
๕) สีลวรรค คือ ศีล 
  

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ 
ตนแลเป็นที่พึ่ง
ของตน 
 
- มาตา มิตฺต  
สเก ฆเร 
มารดาเป็น
มิตรในเรือน
ของตน 

พุทธศาสนสุภาษิต 
 
- นิมิตตฺ  สาธุรูปาน  
กตญญฺ ูกตเวทิตา 
ความกตัญญู กตเวที
เป็นเครื่องหมายของ
คนดี 
 
-พรฺหฺมาติ  
มาตาปิตโร 
มารดาบิดาเป็น
พรหมของบุตร 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
-ททมาโน ปิโย 
โหติ  
ผู้ให้ย่อมเป็นที่
รัก 
 
-โมกฺโข กลฺยาณิ
ยา สาธุ 
เปล่งวาจา
ไพเราะให้ส าเร็จ
ประโยชน์ 

ปรากฏพุทธศาสนสุภาษิต 
ป.๑ ป.๒.ป.๓  ชั้นละ ๒ 
สุภาษิต ซ่ึงเป็นหัวข้อ
สุภาษิตต่างกันกับ
หลักสูตรธรรมศึกษาที่มี
พุทธศาสนสุภาษิต
แบ่งเป็น ๕ หมวด มี
ทั้งหมด ๔๓ สุภาษิต และ
สอนการเรียงกระทู้ธรรม 

๒.วิชาธรรม 
- ธรรมมีอุปการะมาก 

๑) สติ  
๒) สัมปชัญญะ 

 

 
 
 

การบริหารจิต
และสติปัญญา 

 
 
 

การบริหารจิต 
และสติปัญญา 

 
 

 
 
 

-การบริหารจิต
และสติปัญญา 

-สติ สัมปชัญญะ 

ปรากฏเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ การสวดมนต์ การ
ฝึกสติและสมาธิเบื้องต้น
อยู่ในหมวดเรื่องการ
บริหารจิตและสติปัญญา
ในชั้น ป ๑ ป.๒ ป.๓  
ส่วนในชั้น ป.๓ ปรากฏ
เน้ือหาสอดคล้องกันใน
โอวาท ๓ หัวข้อ  
ท าความดี 

- ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
๑) หิริ ๒) โอตตัปปะ 

 หิริ โอตัปปะ  ปรากฏโอวาท ๓ ใน
หัวข้อท าความดี ในชั้น  
ป.๒ 

- ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
๑) ขันติ ๒) โสรัจจะ 

   (ขันติ อยู่ในฆราวาสธรรม 
๔) ในชั้น ป ๓ 

- บุคคลหาได้ยาก ๒   
๑) บุพพการี 
๒) กตัญญูกตเวที 
 

สุภาษิต 
- มารดาเป็น

มิตรในเรือน
ของตน 

- กตัญญูต่อ
พ่อแม่และ
ครอบครัว 

สุภาษิต  
- ความกตัญญู

กตเวทีเป็น
เครื่องหมายของ
คนดี 

- มารดาบิดาเป็น
พรหมของบุตร 

 

- กตัญญูต่อ
ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม  

ชั้น ป.๑ 
ปรากฏความเน้ือหาอยู่ใน
สุภาษิต และโอวาท ๓ 
หัวข้อท าความดี  
ชั้น ป.๒ ปรากฏเน้ือหา  
อยู่ในสุภาษิต ในโอวาท 
๓ หัวข้อท าความดี 
กตัญญูต่ออาจารย์และ
โรงเรียน 

 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตร ี ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
  กตัญญูต่ออาจารย์

และโรงเรียน 
มงคล ๓๘  
-กตัญญู 

 และในมงคล ๓๘ หัวข้อ 
กตัญญู 
ชั้นป.๓ ปรากฎอยู่เน้ือหา
สาระโอวาท ๓ หัวข้อท า
ความดี กตัญญูต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 

-รตนะ ๓  
๑) พระพุทธ  
๒) พระธรรม 
๓) พระสงฆ์ 
 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธา 
พระพุทธ  
พระธรรม 
พระสงฆ์  

พระรัตนตรัย 
ศรัทธาพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธาพระพุทธ 
พระธรรม 
พระสงฆ์ 

เน้ือหาในธรรมศึกษาจะ
อธิบายความหมายของ
พระรัตนตรัย แต่
เน้ือหาวิชา
พระพุทธศาสนาในช่วง
ชั้นที่ ๑ ได้เน้น
ความหมาย ความส าคัญ 
และการเคารพพระ
รัตนตรัย  

โอวาทของพระพุทธเจ้า 
๓ 
๑) เว้นจากทุจริต คือ 

ไม่ประพฤติชั่วทาง
กาย วาจา ใจ 

๒) ประกอบสุจริต คือ 
ประพฤติชอบด้วย
กาย วาจา ใจ  

๓) ท าใจของตนให้หมด
จดจากเครื่องเศร้า
หมอง 

โอวาท ๓ โอวาท ๓ โอวาท ๓ เน้ือหาสาระในธรรม
ศึกษาเป็นการอธิบาย
เฉพาะความหมายของ
โอวาท ๓ แต่ในวิชา
พระพุทธศาสนา  
ในช่วงชั้นที่ ๑ อธิบาย
ความหมายและหลัก
ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ประกอบด้วย
หมวดธรรมต่างๆ  

- ทุจริต ๓  
๑) กายทุจริต 
๒) วจีทุจริต 
๓) มโนทุจริต 
 

โอวาท ๓ 
ไม่ท าชั่ว 

(เบญจศีล) 

โอวาท ๓ 
ไม่ท าชั่ว 

(เบญจศีล) 

โอวาท ๓ 
ไม่ท าชั่ว 

(เบญจศีล) 

ปรากฏหัวข้อหลักธรรมที่
แตกต่าง แต่มีเน้ือหาที่
คล้ายคลึงกันอยู่ในโอวาท 
๓ หัวข้อ ไม่ท าชั่ว คือ 
ส่วนธรรมศึกษาคือ ๑) 
กายทุจริต ๓ ได้แก่ การ
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤติผิดในกาม 
 

 

 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง 
 

ธรรมศึกษาชั้นตร ี ชั้น ป.๑ ป.๒ 
 

ชั้น ป.๓ 

- สุจริต ๓  
๑) กายสุจริต 
๒) วจีสุจริต 
๓) มโนสุจริต 
 

โอวาท ๓ 
ท าความดี 
(เบญจศีล) 

โอวาท ๓ 
ท าความดี 
(เบญจศีล) 

โอวาท ๓ 
ท าความดี 
(เบญจศีล) 

๒) วจีทุจริต ๔ ได้แก่ พูด
เท็จ พูดส่อเสียด พูดค า
หยาบ พูดเพ้อเจ้อ 
ปรากฏหลักธรรมที่
แตกต่าง แต่มีเน้ือหาที่
คล้ายคลึงกันอยู่ในโอวาท 
๓ หัวข้อ ท าความดี คือ 
เบญศีล ส่วนธรรมศึกษา
คือ คือ ๑) กายสุจริต ๓ 
ได้แก่ เว้นจากฆ่าสัตว์ 
เว้นจากลักทรัพย์ เว้น
จากประพฤติผิดในกาย 
๒) วจีสุจริต ๔ ได้แก่ เว้น
จากพูดเท็จ เว้นจากพูด
ส่อเสียด เว้นจากพูดค า
หยาบ เว้นจากพูดเพ้อ
เพ้อ 

อกุศลมูล ๓     
กุศลมูล ๓      
- บุญกิริยาวัตถุ ๓  
๑) ทานมัย 
๒) สีลมัย 
๓) ภาวนามัย 
 

หน้าที่ชาว
พุทธ 
-การบริจาค 

หน้าที่ชาวพุทธ 
-การท าบุญท าทาน 
ชาวพุทธตัวอย่าง 
-ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนา 

มงคล ๓๘ 
-การให้ (ทานมัย 
สีลมัย 
ภาวนามัย) 

ชื่อหมวดธรรมแตกต่าง
กัน แต่ปรากฏเน้ือหาที่มี
หัวข้อธรรมที่คล้ายคลึง
กันอยู่หมวดธรรมอ่ืนๆ 
เช่น มงคล ๓๘ กับหน้าที่
ชาวพุทธ และ การสร้าง
บุญบารมี ของสมเด็จพระ
ญาณสังวรฯ ในชั้น ป. ๒ 
เป็นต้น 

วุฑฒิ ๔     
จักร ๔      
อคติ ๔     
ปธาน ๔     
อธิษฐานธรรม ๔     
อิทธิบาท ๔     
พรหมวิหาร ๔     
 



๑๐๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง 
 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๑ ป.๒ 
 

ชั้น ป.๓ 

อริยสัจ ๔ 
๑) ทุกข์ 
๒) สมุทัย 
๓) นิโรธ 
๔) มรรค 

  พุทธประวัติ 
(อริยสัจ ๔) 

ปรากฏเน้ือหาอริยสัจ ๔ 
ในประวัติพระพุทธเจ้า
ตอนตรัสรู้ ในชั้น ป.๓ แต่
ไม่ได้อธิบายรายละเอียด
ของหมวดธรรม 

อนันตริยกรรม ๕     
เวสารัชชกรณธรรม     
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕      
พละ ๕     
ขันธ์ ๕     
คารวะ ๖     
สาราณียธรรม      
อริยทรัพย์ ๗     
สัปปุริสธรรม ๗     
โลกธรรม ๘     
มรรคมีองค์ ๘     
- กรรมกิเลส ๔ 
๑) ปาณาติบาต 
๒) อทินนาทาน 
๓) กาเมสุ มิจฉาจาร 
๔) มุสาวาท 

 (เบญจศีล) (เบญจศีล) (เบญจศีล) ชื่อหมวดธรรมต่างกันแต่
เน้ือหาสอดคล้องกับ
เบญจศีล ในหมวดโอวาท 
๓ ไม่ท าชั่ว 
 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
๔ 

    

มิตรปฏิรูป ๔     
มิตรแท้ ๔     
-สังคหวัตถุ ๔ 
๑) ทาน 
๒) ปิยวาจา 
๓) อัตถจริยา 
๔) สมานัตตตา 

สังคหวัตถุ ๔ สังคหวัตถุ ๔ สังคหวัตถุ ๔ ปรากฏในโอวาท ๓ 
หัวข้อท าความดี 

-ธรรมของฆราวาส ๔ 
๑) สัจจะ 
๒) ทมะ 
๓) ขันติ 
๔) จาคะ 

 ฆราวาสธรรม ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ปรากฏในโอวาท ๓ 
หัวข้อท าความดี 



๑๐๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
มิจฉาวณิชชา ๕     
สมบัติของอุบาสก ๕     
ทิศ ๖     
อบายมุข ๖     
๓ .วิช าพุ ท ธป ระวั ติ
และศาสนพิธี 
๑) พุทธประวัติ 
ปุริมกาล 
ปริเฉทที่ ๑ 
- ชมพูทวีปและ
ประชาชน 

- วรรณะ ๔ 
ปริเฉทที่ ๒ 
- สักกชนบทและ 
ศากยวงศ์ 

- ล าดับศากยวงศ์ 
ปริเฉทที่ ๓ 
- ประสูต ิ
- อสิตดาบสเข้าเฝ้าและ
พยากรณ์ 

- ทรงเจริญอานา- 
ปานสติ 

- ทรงอภิเษกสมรส 
ปริเฉทที่ ๔ 
- เสด็จออกบรรพชา 
ปริเฉทที่ ๕ 
- ตรัสรู ้
- ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
- ทรงเลิกบ าเพ็ญทุกร-

กิริยา 
- ทรงบ าเพ็ญเพียร 
ทางจิต 

- ทรงผจญมาร 
 

พุทธประวัติ 
- ประสูต ิ
- ตรัสรู ้
- ปรินิพพาน 

สรุปพุทธประวัติ 
- ประสูต ิ
- เหตุการณ์หลัง

ประสูติ 
- แรกนาขวัญ 
- การศึกษา 
- การอภิเษกสมรส 
- เทวทูต ๔ 
- การออกผนวช 

สรุปพุทธประวัติ 
- การบ าเพ็ญ-
เพียร 

- ผจญมาร 
- ตรัสรู ้
- ปฐมเทศนา 
- ปรินิพพาน 

 

ปรากฏเน้ือหาพุทธ
ประวัติในชั้น ป.๑ ป.๒ 
และ ป.๓ เป็นเน้ือหา

โดยสังเขป 

 

 

 



๑๐๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
ปฐมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๖ 
- เสวยวิมุตติสุข 
- ทรงพิจารณาสัตว์โลก
เปรียบด้วยดอกบัว 

- ทรงแสดงอนัตต
ลักขณสูตร 

ปริเฉทที่ ๗ 
- ทรงส่งพระสาวกไป
ประกาศพระศาสนา 

- โปรดยสกุลบุตร 
- ทรงแสดงอาทิตต
ปริยายสูตร 

ปริเฉทที่ ๘ 
- เสด็จเมืองราชคฤห์ 
แคว้นมคธ 

- ทรงรับพระอุทยาน
เวฬุวันเป็นสังฆาวาส 

- ทรงได้อัครสาวก 
มัชฌิมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๑๒ 
- อนุสนธิ 
- ทรงปรงอายุสังขาร 
- เหตุท าให้เกิด
แผ่นดินไหว ๘ ประการ 
ฯลฯ (ปรินิพพาน) 
อปรกาล 
ปริเฉทที่ ๑๓ 
- ถวายพระเพลิงพระ

พุทธสรีระ 
- แจกพระสารีริกธาตุ 
- สุนทรพจน์ของโทณ

พราหมณ์ 
- สาระส าคัญในการ

เสด็จปรินิพพานที่
เมืองกุสินารา 

- สังเวชนียสถาน ๔ 

    



๑๐๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเน้ือหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ัน ป.๑ ช้ัน ๒ ช้ัน ป.๓ 
๒) ศาสนพิธี 

๑) องค์ประกอบของ
ศาสนา 

๒) ประโยชน์ของศา
สนพิธี 

๓) การจัดโต๊ะหมู่
บูชาและเครื่อง
สักการะ 

๔) การปฏิบัติพิธี 
๕) พิธีบ าเพ็ญกุศล

ในวันส าคัญทาง
พระพุทธ 
ศาสนา 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬบูชา 
มารยาท 
ชาวพุทธ 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ประวัติเบื้องต้นการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬบูชา 
มารยาทชาวพุทธ  
 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และหลักปฏิบัติ 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬบูชา 
มารยาท 
ชาวพุทธ  
 

ธรรมศึกษาจะอธิบาย
เนื้อหาที่ละเอียด เช่น วัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาจะ
อธิบายความเป็นมาวัน
สมัยพุทธกาลกับความ
เป็นมาการประกอบพิธี
ในประเทศไทย ส่วนใน
เนื้อหาในวิชา 

๖) พิธีท าบุญ 
เล้ียงพระ 

๗) พิธีถวายทาน 
๘) พิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ 
- ค าบูชา อาราธนา และ
ถวายทาน ค าบูชาพระ
รัตนตรัย 

ศาสนพิธี 
- การบูชาพระ

รัตนตรัย 
 

- ฝึกปฏิบัติ 
ศาสนพิธี 
- ระเบียบพิธีการ

บูชาพระ
รัตนตรัย 

- การท าบุญ 
ตักบาตร 

- การปฏิบัติตน
ต่อศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน 

- ฝึกปฏิบัติ 
ศาสนพิธี  
- การอาราธนาศีล 
- การสมาทานศีล 
- เครื่องประกอบ  
โต๊ะหมู่บูชา 

พระพุทธศาสนา จะ
อธิบายพอสังเขป เน้น
การปฏิบัติตนในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน เป็นต้น 

๔ วิชาวินัย (เบญจศีล 
เบญจธรรม) 

๑) ศีลและวินัย 
๒) ความหมาย 

ของศีล 
๓) เจตนาของศีล 
๔) วิรัติ 
๕) ศีล ๕ เป็น

หลักประกันที่ดี
ของสังคม 

๖) การรักษาศีลเป็น
การปรับพื้นฐาน
ของคน 

 
 

เบญจศีล เบญจศีล เบญจศีล ปรากฏเนื้อหาเบญจศีล
อยู่ในวิชาพระพุทธ 
ศาสนาหมวดโอวาท ๓ 
หัวข้อ ท าความดี แต่
หลักสูตรธรรมศึกษาจะ
อธิบายเนื้อหาของศีล
ละเอียด คลอบคลุมกว่า 
เช่น ศีลและวิจัย เจตนา
ของศีล วิรัติ เป็นต้น และ
อธิบายเบญจศีล 
สิกขาบท ในหัวข้อต่างๆ
เช่น ความมุ่งหมาย เหตุ
ผลการรักษา ข้อห้าม 
หลักวินิจฉัย โทษของการ
ล่วงละเมิด  



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๗) วัตถุประสงค์ของ

การรักษาศีล 
๘) ผลของการ 

รักษาศีล 
๙) การสมาทานศีล 
๑๐) อานิสงส์ของ

การสมาทานศีล 
๑๑) วิธีสมาทาน 

ศีล ๕ 
๑๒) พระรัตนตรัย 
๑๓) คุณค่าของพระ

รัตนตรัย 
๑๔) การถึงพระ

รัตนตรัย 
๑๕) เบญจศีล 
๑๖) เบญจศีล

สิกขาบท  
๑๗) เบญจธรรม 

๑) เมตตากรุณา 
๒) สัมมาอาชีวะ 
๓) กามสังวร 
๔) สัจจะ 
๕)สติสัมป-

ชัญญะ 
 

เบญจธรรม เบญจธรรม เบญจธรรม ปรากฏอยู่ในโอวาท ๓ 
หัวข้อ ท าความดี แต่ 
ธรรมศึกษาจะอธิบาย
พร้อมตัวอย่างความ
ประพฤติของเบญจธรรม 
ที่ปรากฏในอรรถกถาและ
ชาดก 

 จากตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระของทั้ง ๒ 
หลักสูตร พบว่า มีหลักธรรมที่สอดคล้องกันและหลักธรรมที่แตกต่างกัน โดยหลักธรรมที่สอดคล้องกัน 
มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความละเอียดของเนื้อหาแตกต่างกัน ซึ่งเนื้อหาหมวด
ธรรมของหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา บางหมวดธรรมมีช่ือหมวดไม่ตรงกัน แต่มีเนื้อหาหลักธรรม
ค าสอนที่คล้ายคลึงกันกับหมวดธรรมอื่น โดยหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียนช่วงช้ันที่  ๑ จะมี
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่มีตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับ
นักเรียน มีการแบ่งเนื้อหาสาระเป็นหมวดตามมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่ง
แตกต่างกับธรรมศึกษาที่แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดธรรม เป็นศึกษาที่เน้นภาคทฤษฎี นอกจากนี้ถึงแม้ว่า
ปรากฎหมวดธรรมที่มีความสอดคล้องกันทั้ง ๒ หลักสูตร แต่ความละเอียดของเนื้อหาจะแตกต่างกัน 



๑๐๖ 
 

 ๔.๑.๑.๒  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี๓ กับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน๔ ช่วงช้ันที่ ๒ คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
๔ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

 ตารางท่ี ๔.๒ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรีกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๒ 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตร ี ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๑.วิชาเรียงความกระทู้
ธรรม 
นักเรียนแต่งเรียงความ 
กระทู้อธิบายสุภาษิต 
๑) ทานวรรค คือ 

หมวดทาน 
๒) ปาปวรรค คือ บาป 
๓) ปุญญวรรค คือ บุญ 
๔) สติวรรค คือ สติ 
๕) สีลวรรค คือ ศีล 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- สุขา สงฺฆสฺส 
สามคฺคี 
ความพร้อม
เพรียงของหมู่
ให้เกิดสุข 
- โลโก ปตฺถมฺ
ภิกา เมตฺตา 
เมตตาธรรม 
ค้ าจุนโลก 

พุทธศาสนสุภาษิต 
 
- วิริเยน ทุกฺขมฺจฺเจติ 
คนจะล่วงทุกข์ได้
เพราะความเพียร 
- ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺ
โชโต  
ปัญญา คือ แสงสว่าง
ในโลก 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- สจฺเจน กิตฺต   
ปปฺ โปติ 
คนจะได้เกียรติ
ด้วยสัจจะ 
- ยถาวาที  
ตถาการี 
พูดเช่นไร ท า 
เช่นน้ัน 

ปรากฏพุทธศาสนสุภาษิต 
ป.๔ ป.๕.ป.๖  ชั้นละ ๒ 
สุภาษิต ซ่ึงเป็นหัวข้อ
สุภาษิตต่างกันกับ
หลักสูตรธรรมศึกษาที่มี
พุทธศาสนสุภาษิต
แบ่งเป็น ๕ หมวด มี
ทั้งหมด ๔๓ สุภาษิต 
ธรรมศึกษาจะสอนวิธี
เรียงความกระทู้ธรรม 

๒.วิชาธรรม 
 - ธรรมมีอุปการะมาก 
๑) สติ  
๒) สัมปชัญญะ 

 

การบริหารจิต
และสติปัญญา 

การบริหารจิต 
และสติปัญญา 

การบริหารจิต
และสติปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาการสวด
มนต์ การฝึกสติ สมาธิ รู้
ความหมายของสติ 
สัมปชัญญะ สมาธิ และ
ปัญญา อยู่ในหมวดการ
บริหารจิตและสติปัญญา 

 

                                                
๓สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ,๒๕๕๘). 
๔ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.
ลาดพร้าว, ๒๕๕๗), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 



๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒     
ธรรมอันท าให้งาม ๒     
- บุคคลหาได้ยาก ๒  
๑) บุพพการี 
๒) กตัญญูกตเวที 

-กตัญญูต่อ
ประเทศชาติ 

-กตัญญูต่อ
พระพุทธศาสนา 

-กตัญญูต่อ
พระมหากษัตริย์ 

ปรากฏอยู่ในโอวาท ๓ 
หัวข้อ ท าความดี 

- รตนะ ๓  
๑) พระพุทธ ๒) พระ
ธรรม ๓) พระสงฆ์ 
 

พระรัตนตรัย 
พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์  

พระรัตนตรัย 
พระพุทธ 
พระธรรม 
พระสงฆ์ 

พระรัตนตรัย 
พระพุทธ 
พระธรรม 
พระสงฆ์ 

ปรากฏเน้ือหาสาระที่
สอดคล้องกันชั้น ป.๔ ส่วน
ในชั้นป ๕ และ ป. ๖ มี
การเชื่อมโยงหลักธรรมกับ
พระรัตนตรัย  

- โอวาทของ
พระพุทธเจ้า ๓ 

๑) เว้นจากทุจริต คือ 
ไม่ประพฤติชั่วทาง
กาย วาจา ใจ 

๒) ประกอบสุจริต คือ
ประพฤติชอบด้วย
กาย วาจา ใจ  

๓) ท าใจของตนให้หมด
จดจากเครื่องเศร้า
หมอง 

โอวาท ๓ โอวาท ๓ โอวาท ๓ โอวาท ๓ ในธรรมศึกษามี
การอธิบายเฉพาะ
ความหมายของโอวาท ๓ 
แต่วิชาพระพุทธศาสนา 
ในช่วงชั้นที่ ๒ เป็น
โครงสร้างหลัก มีเน้ือหา  
หัวข้อหลักธรรมประกอบ
อยู่หลายหลักธรรม มีการ
อธิบายการเชื่อมโยง
หลักธรรมอ่ืนกับหลัก
โอวาท ๓ 

- ทุจริต ๓ 
๑) กายทุจริต 
๒) วจีทุจริต 
๓) มโนทุจริต 
 

ทุจริต ๓  (เบญจศีล)  (เบญจศีล) ในชั้น ป ๔ ปรากฏหัวข้อ
ธรรมที่ตรงกัน อยู่ใน
โอวาท ๓ หัวข้อ ไม่ท าชั่ว
และมีเน้ือหาคล้ายคลึงกัน
ในเบญศีล ส่วนชั้นป.๕ 
และ ชั้น ป.๖ 
ปรากฏหัวข้อหลักธรรมที่ 
แตกต่าง แต่มีเน้ือหาที่
คล้ายคลึงกันอยู่ในโอวาท 
๓ หัวข้อ เบญจศีล คือ 
ส่วนธรรมศึกษาคือ ๑) 
กายทุจริต ๓ ได้แก่ การฆ่า
สัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดในกาม ๒) วจีทุจริต ๔ 
ได้แก่ พูดเท็จ พูดส่อเสียด 
พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
- สุจริต ๓  
๑) กายสุจริต 
๒) วจีสุจริต 
๓) มโนสุจริต 
 

สุจริต ๓ 
 

 (เบญจศีล)  (เบญจศีล) ในชั้น ป ๔ ปรากฏหัวข้อ
ธรรมที่ตรงกัน และปรากฏ
หัวข้อหลักธรรมที่แตกต่าง 
ชั้น ป ๕ และ ชั้น ป.๖แต่
มีเน้ือหาที่คล้ายคลึงกันอยู่
ในโอวาท ๓ ไม่ท าชั่ว
หัวข้อ เบญศีล  

- อกุศลมูล ๓ 
๑) โลภะ 
๒) โทสะ 
๓) โมหะ 

  อกุศลมูล ปรากฏในโอวาท ๓ ใน
หัวข้อ ไม่ท าชั่ว ในชั้นป ๖ 

- กุศลมูล ๓  
๑) อโลภะ 
๒) อโทสะ 
๓) อโมหะ 

  กุศลมูล ปรากฏในโอวาท ๓ ใน
หัวข้อ ท าความดี ในชั้น  
ป.๖ 

- บุญกิริยาวัตถุ ๓  
๑) ทานมัย 
๒) สีลมัย 
๓) ภาวนามัย 

 บุญกิริยาวัตถุ ๓  ปรากฏในหลักโอวาท ๓ 
หัวข้อ ท าความดี ป. ๕ 

วุฑฒิ ๔     
จักร ๔      
- อคติ ๔ 
๑) ฉันทาคติ 
๒) โทสาคติ 
๓) โมหาคติ 
๔) ภยาคติ 

 อคติ ๔  ปรากฏในโอวาท ๓ หัวข้อ 
ท าความดี ชั้น ป. ๕ 

ปธาน ๔     
อธิษฐานธรรม ๔     
อิทธิบาท ๔ 
๑) ฉันทะ 
๒) วิริยะ 
๓) จิตตะ 
๔) วิมังสา 

 อิทธิบาท ๔  ปรากฏอยู่ในโอวาท ๓ 
หัวข้อ ท าความดี 

พรหมวิหาร ๔ 
๑) เมตตา 
๒) กรุณา 
๓) มุทิตา 

พรหมวิหาร ๔   ปรากฏอยู่ในโอวาท ๓ 
หัวข้อ ท าความดี 



๑๐๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๔) อุเบกขา 
อริยสัจ ๔ 
๑) ทุกข์ 
๒) สมุทัย 
๓) นิโรธ 
๔) มรรค 

  
อริยสัจ ๔ 

 
อริยสัจ ๔ 

 
ปรากฏอยู่ในหมวดพระ
รัตนตรัย หัวข้อ พระธรรม 
ในชั้นป.๕ และ ป. ๖ 

อนันตริยกรรม ๕     
เวสารัชชกรณธรรม     
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕      
พละ ๕     
ขันธ์ ๕     
คารวะ ๖     
สาราณียธรรม ๖     
อริยทรัพย์ ๗     
สัปปุริสธรรม ๗     
โลกธรรม ๘     
มรรคมีองค์ ๘     
- กรรมกิเลส ๔ 
๑) ปาณาติบาต 
๒) อทินนาทาน 
๓) กาเมสุ มิจฉาจาร 
๔) มุสาวาท 

 (เบญจศีล)  (เบญจศีล)  (เบญจศีล) ชื่อหมวดธรรมต่างกันแต่
เน้ือหาสอดคล้องกับเบญจ

ศีล 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
๔ 

    

มิตรปฏิรูป ๔     
มิตรแท้ ๔     
สังคหวัตถุ ๔     
ธรรมของฆราวาส ๔     
 มิจฉาวณิชชา ๕     
 สมบัติของอุบาสก ๕     
 ทิศ ๖ 
 
 
 
 

    



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชัน้ ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๓ .วิช าพุ ท ธป ระวั ติ
และศาสนพิธี 
๑) พุทธประวัติ 
ปุริมกาล 
ปริเฉทที่ ๑ 
- ชมพูทวีปและ
ประชาชน 

- วรรณะ ๔ 
ปริเฉทที่ ๒ 
- สักกชนบทและ 
ศากยวงศ์ 

- ล าดับศากยวงศ์ 
ปริเฉทที่ ๓ 
- ประสูติ 
- อสิตดาบสเข้าเฝ้าและ
พยากรณ์ 

- ทรงเจริญอานา 
ปานสติ 

- ทรงอภิเษกสมรส 
ปริเฉทที่ ๔ 
- เสด็จออกบรรพชา 
ปริเฉทที่ ๕ 
- ตรัสรู้ 
- ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
- ทรงเลิกบ าเพ็ญทุกร
กิริยา 

- ทรงบ าเพ็ญเพียรทาง
จิต  

- ทรงผจญมาร 
ปฐมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๖ 
- เสวยวิมุตติสุข 
- ทรงพิจารณาสัตว์โลก
เปรียบด้วยดอกบัว 

- ทรงแสดงอนัตต
ลักขณสูตร 

 

สรุปพุทธประวัติ 
- ประสูต ิ
- ตรัสรู ้
- ประกาศธรรม 
- โปรดชฎิล 
- โปรดพระ

เจ้าพิมพิสาร 
- พระอัครสาวก 
- แสดงโอวาท

ปาฎิโมกข์ 

สรุปพุทธประวัติ 
- เสด็จพระพุทธ

บิดา (เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ์) 

- พุทธกิจ 
ส าคัญ ได้แก่ 
โลกัตถจริยา
ญาตัตถจริยา 
และพุทธัตถ
จริยา 

 

สรุปพุทธประวัติ 
- ปลงอายุสังขาร 
- ปัจฉิมสาวก 
- ปรินิพพาน 
- การถวายพระ

เพลิง 
- แจกพระบรม

สารีริกธาตุ 
- สังเวชณีย

สถาน ๔ 

ปรากฏเน้ือหาพุทธ
ประวัติในวิชา

พระพุทธศาสนาตาม
ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ตามหัวข้อที่
แสดงไว้ในตาราง แต่

เน้ือหาในธรรมศึกษาจะ
มีเน้ือหาละเอียด

มากกว่า 



๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
- ปริเฉทที่ ๗ 
- ทรงส่งพระสาวกไป

ประกาศพระศาสนา 
- โปรดยสกุลบุตร 
- ทรงแสดงอาทิตตปริยาย

สูตร 
ปริเฉทที่ ๘ 
- เสด็จเมืองราชคฤห์ 

แคว้นมคธ 
- ทรงรับพระอุทยานเวฬุ

วันเป็นสังฆาวาส 
- ทรงได้อัครสาวก 
มัชฌิมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๑๒ 
- อนุสนธิ 
- ทรงปรงอายุสังขาร 
- เหตุท าให้เกิดแผ่นดินไหว 
๘ ประการฯลฯ 
(ปรินิพพาน) 
อปรกาล 
ปริเฉทที่ ๑๓ 
- ถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระ 

- แจกพระสารีริกธาตุ 
- สุนทรพจน์ของโทณ
พราหมณ์ 

- สาระส าคัญในการเสด็จ
ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา 

- สังเวชนียสถาน ๔ 

    

๒) ศาสนพิธี 
๑) องค์ประกอบของ

ศาสนา 
๒) ประโยชน์ของศาสนพิธี 
๓) การจัดโต๊ะหมู่บูชาและ

เครื่องสักการะ 
๔) การปฏิบัติพิธี 

 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ประวัติเบื้องต้นการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬบูชา 

วันส าคัญทาง
พระพุทธ 
ศาสนาและหลัก
ปฏิบัต ิ
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอัฎฐมีบูชา 
- วันอาสาฬบูชา  

ธรรมศึกษาจะอธิบาย
เน้ือหาที่ละเอียด เช่น วัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
จะอธิบายความเป็นมาวัน
สมัยพุทธกาลกับความ
เป็นมาการประกอบพิธีใน
ประเทศไทย ส่วนใน 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๕) พิธีบ าเพ็ญกุศลใน

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๖) พิธีท าบุญเลี้ยงพระ 
๗) พิธีถวายทาน 
๘) พิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ 
- ค าบูชา อาราธนา 

และถวายทาน  
ค าบูชาพระรัตนตรัย 

ศาสนพิธี 
- การอาราธนา

ศีล 
- การอาราธนา

ธรรม 
- การอาราธนา

พระปริตร 
- ระเบยีบพิธี

และการ
ปฏิบัติตนใน
วันธรรมสวนะ  

ศาสนพิธี 
- พิธีกรรมในการ

ท าบุญงานมงคล 
- พิธีถวายสังฆทาน 
- เครื่องสังฆทาน 

ศาสนพิธี  
- การอาราธนา
ศีลและ
อาราธนาพระ
ปริตร 

- พิธีทอดผ้าป่า 
- พิธีทอดกฐิน 
- ระเบยีบพิธีใน
การท าบุญงาน
อวมงคล 

 

เน้ือหาในวิชา
พระพุทธศาสนา จะ
อธิบายพอสังเขป เน้นการ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน เป็นต้น 

๔ วิชาวินัย (เบญจศีล 
เบญจธรรม) 
๑) ศีลและวินัย 
๒) ความหมายของศีล 
๓) เจตนาของศีล 
๔) วิรัติ 
๕) ศีล ๕ เป็น

หลักประกันที่ดีของ
สังคม 

๖) การรักษาศีลเป็น
การปรับพื้นฐาน
ของคน 

๗) วัตถุประสงค์ของ
การรักษาศีล 

๘) ผลของการรักษาศีล 
๙) การสมาทานศีล 
๑๐) อานิสงส์ของการ

สมาทานศีล 
๑๑) วิธีสมาทานศีล ๕ 
๑๒) พระรัตนตรัย 
๑๓) คุณค่าของพระ

รัตนตรัย 
๑๔) การถึงพระ

รัตนตรัย 
๑๕) เบญจศีล 
๑๖) เบญจศีลสิกขาบท  

เบญจศีล 
 

เบญจศีล 
 

เบญจศีล 
 

หลักสูตรธรรมศึกษาจะ
อธิบายเน้ือหาของศีล
ละเอียด คลอบคลุมเน้ือหา
หลายหัวข้อมากกว่า
หลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนา เช่น ศีล
และวิจัย เจตนาของศีล 
วิรัติ เป็นต้น และอธิบาย
เบญจศีล สิกขาบท ใน
หัวข้อต่างๆเช่น ความมุ่ง
หมาย เหตุผลการรักษา 
ข้อห้าม หลักวินิจฉัย โทษ
ของการล่วงละเมิด 



๑๑๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๑๗) เบญจธรรม 
- เมตตากรุณา 
- สัมมาอาชีวะ 
- กามสังวร 
- สัจจะ 
- สติสัมปชัญญะ 
 

  เบญจธรรม   เบญจธรรม   เบญจธรรม ในธรรมศึกษามีเน้ือหา
สาระที่อธิบายหัวข้อธรรม
พร้อมอธิบายตัวอย่าง
ความประพฤติของเบญจ
ธรรม ที่ปรากฏในอรรถ
กถาและชาดก ที่ละเอียด
มากกว่าวิชา
พระพุทธศาสนาในช่วงชั้น
ที่ ๒ ซ่ึงเน้นการอธิบาย
ความเชื่อมโยงระหว่าง
เบญจศีลและเบญจธรรม  

  
 จากตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี
และเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๒ พบว่ามีหลักธรรมที่สอดคล้องและ
แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๒ จะอธิบาย
ความหมายของหลักธรรมค่อนข้างละเอียดใกล้เคียงกับเนื้อหาธรรมศึกษาช้ันตรี มากกว่าในช่วงช้ันที่ 
๑  เช่น บางหมวดธรรมมีความเช่ือมโยงกันและมีเนื้อหาทีเ่หมือนกัน แต่มีช่ือหมวดธรรมที่ต่างกัน เช่น 
เบญศีล กับ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ และในทางกลับกันมีหัวข้อธรรมตรงกันแต่มีเนื้อหาไม่ตรงกัน เช่น 
หมวดพุทธศาสนสุภาษิตในธรรมศึกษาจะสอนวิธีการเรียงความกระทู้ธรรม ซึ่งมีพุทธศาสนสุภาษิตไม่
ตรงกันวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 ๔.๑.๑.๓  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี๕กับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน๖ ช่วงช้ันที่ ๓ คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และช้ันมัธยมศึกษาที่ ๓ 
  

 ตารางท่ี ๔.๓ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรีกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๓ 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๑.วิชาเรียงความกระทู้
ธรรม 
นักเรียนแต่งเรียงความ 
กระทู้อธิบายสุภาษิต 
๑) ทานวรรค คือ 
หมวดทาน 
๒) ปาปวรรค คือ บาป 
๓) ปุญญวรรค คือ บุญ 
๔) สติวรรค คือ สติ 
๕) สีลวรรค คือ ศีล 
  

พุทธศาสน
สุภาษิต 
-ย  เว เสวติ 
ตาทิโส 
คบคนเช่นใด
เป็นคนเช่นน้ัน 
 
-อตฺตนา 
โจทยตฺตาน  
จงเตือนตน 
ด้วยตน 
 
-นิสมฺม กรณ  
เสยฺโย 
ใคร่ครวญก่อน
ท าจึงดี 
 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตี โลโก 
สัตว์โลกย่อมเป็นไป
ตามกรรม 
 
-กลฺยาณการี  
กลฺยาณ  ปาปการี จ 
ปาปก  
ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้
ช่ัว 
 
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย 
การสั่งสมบุญน าสุข
มาให้ 
 
ปูชโก ลภเต ปูช  
วนฺทโก ปฏิวนฺทน  

พุทธศาสน
สุภาษิต 
-อตฺตา หเว ชิต  
เสยฺโย 
ชนะตนน่ันแล
ดีกว่า 
 
ธมฺมจารี สุข   
เสติ 
ผู้ประพฤติธรรม
ย่อมเป็นสุข 
 
ปมาโท มจฺจุโน 
ปท  
ความประมาท
เป็นทางแห่ง
ความตาย 

ปรากฏพุทธศาสนสุภาษิต 
ช่วงชั้นที่ ๓  ชั้นละ ๔ 
สุภาษิต ซ่ึงเป็นหัวข้อ
สุภาษิตต่างกันกับ
หลักสูตรธรรมศึกษาที่มี
พุทธศาสนสุภาษิต
แบ่งเป็น ๕ หมวด มี
ทั้งหมด ๔๓ สุภาษิต 

 

 

                                                

 ๕ สนามหลวงแผนกธรรม,หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย. ๒๕๕๘) 

 ๖ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ,(กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๕), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 
๒๕๕๔), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
 ทุราวาสา ฆรา 

ทุกฺขา 
เรือนที่ครองไม่
ดีน าทุกข์มาให้ 

ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับ
การบูชาตอบผู้ไหว้
เขาย่อมได้รับการ

ไหว้ตอบ 

สุสฺสูส  ลภเต 
ปญฺญ  
ผู้ฟังด้วยดีย่อม

ได้ปัญญา 

 

๒.วิชาธรรม 
- ธรรมมีอุปการะมาก 

๑) สติ ๒) สัมปชัญญะ 
 

 
 

การบริหารจิต
และสติปัญญา 

 
 

การบริหารจิต 
และสติปัญญา 

 

 
 

การบริหารจิต
และสติปัญญา 

ปรากฏเน้ือหา การฝึกสติ 
ฝึกสมาธิ ฝึกบริหารจิต 
คือ การฝึกอบรมจิตโดย
ใช้สติและสัมปชัญญะคุม
ให้เกิดสมาธิและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติ- 
ปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
อยู่ในหมวดเน้ือหาสาระ
เรื่องการบริหารจิตและ
สติปัญญาในชั้น ม.๑ ม.๒ 
และม.๓ เน้นเน้ือหา
น าไปสู่การปฏิบัติ ส่วนใน
ธรรมศึกษาอธิบายเฉพาะ
ความหมายของ
หลักธรรม 

ธรรมเป็นโลกบาล ๒     
ธรรมอันท าให้งาม ๒     
บุคคลหาได้ยาก ๒   - -  
- รตนะ ๓  
๑) พระพุทธ 
๒) พระธรรม 
๓) พระสงฆ์ 

พระรัตนตรัย 
 พุทธคุณ ๙ 

พระรัตนตรัย 
ธรรมคุณ ๖ 

พระรัตนตรัย 
สังฆคุณ ๙ 

ธรรมศึกษาอธิบาย รตนะ 
๓ เฉพาะนิยามของ
ความหมาย แต่เน้ือหาที่
ปรากฏวิชา
พระพุทธศาสนา พระ
รัตนตรัยเป็นโครงสร้าง 
หลัก ซ่ึงในชั้นม.๑ เน้น
เรื่องพุทธคุณ ๙ ผ่านบท
สวดสรรเสริญพุทธคุณ ใน
ชั้น ม.๒เน้นเรื่องธรรมคุณ 
๖ ผ่านบทสวดสรรเสริญ
ธรรมคุณ และในชั้น ม. ๓ 
เน้นเรื่อง สังฆคุณ ๙ ผ่าน
บทสวดมนต์สรรเสริญ
สังฆคุณ 



๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชัน้ ม.๓ 
โอวาทของพระพุทธเจ้า 
๓ 

    

- ทุจริต ๓ 
๑) กายทุจริต 
๒) วจีทุจริต 
๓) มโนทุจริต 

  (กุศลกรรมบถ 
๑๐) 

หัวข้อธรรมต่างกัน แต่
ปรากฏเน้ือหาหลักธรรม
ที่สอดคล้องกันในหมวด
กุศลกรรมบถ ๑๐ในชั้น 
ม. ๓ 

- สุจริต ๓ 
๑) กายสุจริต 
๒) วจีสุจริต 
๓) มโนสุจริต 
 

  (กุศลกรรมบถ ๑๐)  หัวข้อธรรมต่างกัน แต่
ปรากฏเน้ือหาหลักธรรม
ที่สอดคล้องกันในหมวด
กุศลกรรมบถ ๑๐ ใน 
ชั้น ม. ๓ 

 อกุศลมูล ๓      
 กุศลมูล ๓      
- บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
๑) ทานมัย 
๒) สีลมัย 
๓) ภาวนามัย 

  (บุญกิริยาวัตถุ 
๑๐) 

ปรากฎเน้ือหาที่
สอดคล้องในหมวดบุญ
กิริยาวัตถุ ๑๐ ในชั้น ม.๓ 

วุฑฒิ ๔     
จักร ๔      
อคติ ๔     
ปธาน ๔  ปธาน ๔    
อธิษฐานธรรม ๔     
อิทธิบาท ๔     
พรหมวิหาร ๔     
อริยสัจ ๔ 
๑) ทุกข์ 
๒) สมุทัย 
๓) นิโรธ 
๔) มรรค 

อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ ปรากฏเน้ือหาหลัก
อริยสัจ ๔ ในชั้น ป.ม ๑ 
ม.๒ และม.๓ เป็นหมวด
ธรรมหลักที่มีหลักธรรม
อ่ืนประกอบและเชื่อมโยง
กัน เช่น หัวข้อทุกข์ จะมี
หลักธรรม ขันธ์ ๕ และ 
ไตรลักษณ์ แต่เน้ือหาใน
ธรรมศึกษาจะอธิบาย
เฉพาะความหมายของ
อริยสัจ ๔ 
 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
อนันตริยกรรม ๕     
เวสารัชชกรณธรรม     
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕      
พละ ๕     
ขันธ์ ๕ 
๑) รูป 
๒) เวทนา 
๓) สัญญา 
๔) สังขาร 
๕) วิญญาณ 

ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ปรากฏเน้ือหาขันธ์ ๕ อยู่
ในหมวดธรรมอริยสัจ ๔ มี
เน้ือหาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
หลักธรรมอ่ืน เช่น ขันธ์ ๕ 
กับธาตุ ๔ ในชั้น ม.๑ ขันธ์ 
๕ กับอายตนะ ในชั้น ม.๒ 
และขันธ์ ๕ กับไตรลักษณ์ 
ในชั้น ม.๓ แต่เน้ือหาใน
ธรรมศึกษาอธิบายเฉพาะ
ความหมายของอริยสัจ ๔ 

คารวะ ๖     
สาราณียธรรม ๖     
อริยทรัพย์ ๗     
-สัปปุริสธรรม ๗ 
๑) ธัมมัญญุตา 
๒) อัตถัญญุตา 
๓) อัตตัญญุตา 
๔) มัตตัญญุตา 
๕) กาลัญญุตา 
๖) ปริสัญญุตา 
๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา 

  สัปปุริสธรรม ๗  

โลกธรรม ๘     
- มรรคมีองค์ ๘ 
๑) สัมมาทิฎฐิ 
๒) สัมมาสังกัปปะ 
๓) สัมมาวาจา 
๔) สัมมากัมมันตะ 
๕) สัมมาอาชีวะ 
๖) สัมมาวายามะ 
๗) สัมมาสติ 
๘) สัมมาสมาธิ 

  มรรคมีองค์ ๘ ปรากฏเน้ือหาสาระความ 
หมายและความ ส าคัญของ
มรรคมีองค์ ๘ เป็นหมวด
ธรรมหลัก มีเน้ือหา
เชื่อมโยงกับหลัก ธรรมอ่ืน 
เช่น มรรคกับ สัปปุริสธรรม 
๗ มรรคกับบุญกิริยาวัตถุ 
๑๐ ส่วนในธรรมศึกษา
อธิบายเฉพาะความหมาย 

 



๑๑๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
- กรรมกิเลส ๔ 
๑) ปาณาติบาต 
๒) อทินนาทาน 
๓) กาเมสุ มิจฉาจาร 
๔) มุสาวาท 

 (อกุศลกรรมบถ ๑๐) 
(กุศลกรรมบถ ๑๐) 

 หัวข้อธรรมต่างกันแต่
เน้ือหาสอดคล้องกัน 

- ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ 
๑) อุฎฐานสัมปทา 
๒) อารักขสัมปทา 
๓) กัลยาณมิตตตา 
๔) สมชีวิตา 

  (อัตถะ ๓) ปรากฏเน้ือหาอยู่ใน
หมวดธรรม อัตถะ ๓ ใน
หัวข้อ ทิฏฐธัมมิกัตถะ  

- มิตรปฏิรูป ๔ 
๑) คนปอกลอก 
๒) คนดีแต่พูด 
๓) คนหัวประจบ 
๔) คนชักชวนในทาง
ฉิบหาย 

   ปรากฏเน้ือหาหลักธรรม
ที่สอดคล้องในมงคล ๓๘ 
ไม่คบคนพาล ในช้ัน ม.๑ 

มิตรแท้ ๔     
สังคหวัตถุ ๔     
ธรรมของฆราวาส ๔     
มิจฉาวณิชชา ๕     
สมบัติของอุบาสก ๕     
ทิศ ๖     
- อบายมุข ๖ 
๑) ดื่มน้ าเมา 
๒) เที่ยวกลางคืน 
๓) เที่ยวดูการละเล่น 
๔) เล่นการพนัน 
๕) คบคนชั่วเป็นมิตร 
๖) เกียจคร้านท าการ

งาน 
 
 
 
 
 

อบายมุข ๖ อบายมุข ๖   



๑๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชัน้ ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๓ .วิช าพุ ท ธป ระวั ติ
และศาสนพิธี 
๑) พุทธประวัติ 
ปุริมกาล 
ปริเฉทที่ ๑ 
- ชมพูทวีปและ

ประชาชน 
- วรรณะ ๔ 
ปริเฉทที่ ๒ 
- สักกชนบทและ 

ศากยวงศ์ 

สรุปและ
วิเคราะห์ พุทธ
ประวัติ 
- ประสูต ิ
- เทวทูต ๔ 
- การแสวงหา

ความรู้ 
- บ าเพ็ญ 

ทุกรกิริยา 
 
 

สรุปและวิเคราะห์
พุทธประวัติ 
- การผจญมาร 
- การตรัสรู้ 
- การสั่งสอน 

 

สรุปและ
วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ 
- ปฐมเทศนา 
- โอวาทปาฏิ-
โมกข์ 

 

ปรากฏเน้ือหาพุทธ
ประวัติในช่วงชั้นที่ ๓ 
เป็นลักษณะการสรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติ ใน
ประเด็นต่างๆ ตามตาราง
ที่ระบุไว้ ส่วนธรรมศึกษา
จะอธิบายเน้ือหาพุทธ
ประวัติตามล าดับ 

- ล าดับศากยวงศ์ 
ปริเฉทที่ ๓ 
- ประสูต ิ
- อสิตดาบสเข้าเฝ้าและ

พยากรณ์ 
- ทรงเจริญอานา 

ปานสติ 
- ทรงอภิเษกสมรส 
ปริเฉทที่ ๔ 
- เสด็จออกบรรพชา 
ปริเฉทที่ ๕ 
- ตรัสรู้ 
- ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
- ทรงเลิกบ าเพ็ญ 

ทุกรกิริยา 
- ทรงบ าเพ็ญเพียร 

ทางจิต 
- ทรงผจญมาร 
ปฐมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๖ 
- เสวยวิมุตติสุข 
- ทรงพิจารณาสัตว์โลก
เปรียบด้วยดอกบัว 

- ทรงแสดงอนัตต  
 

  ศึกษาพุทธ
ประวัติจาก
พระพุทธรูปปาง
ต่างๆ เช่น ปาง
มารวิชัย 
ปางปฐมเทศนา 
ปางลีลา 
ปางประจ าวัน
เกิด 

ปรากฏเน้ือหาพุทธ
ประวัติในช่วงชั้นที่ ๓ 
เป็นลักษณะการสรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติ ใน
ประเด็นต่างๆ ตามตาราง
ที่ระบุไว้ ส่วนธรรมศึกษา
จะอธิบายเน้ือหาพุทธ
ประวัติตามล าดับ 



๑๒๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชัน้ ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
ลักขณสูตร 
ปริเฉทที่ ๗ 
- ทรงส่งพระสาวกไป

ประกาศพระศาสนา 
- โปรดยสกุลบุตร 
- ทรงแสดงอาทิตต

ปริยายสูตร 
ปริเฉทที่ ๘ 
- เสด็จเมืองราชคฤห์ 

แคว้นมคธ 
- ทรงรับพระอุทยาน

เวฬุวันเป็นสังฆาวาส 
- ทรงได้อัครสาวก 
มัชฌิมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๑๒ 
- อนุสนธิ 
- ทรงปรงอายุสังขาร 
- เหตุท าให้เกิด
แผ่นดินไหว ๘ ประการ
ฯลฯ (ปรินิพพาน) 
อปรกาล 
ปริเฉทที่ ๑๓ 
- ถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระ 

- แจกพระสารีริกธาตุ 
- สุนทรพจน์ของโทณ
พราหมณ์ 

- สาระส าคัญในการ
เสด็จปรินิพพานที่
เมืองกุสินารา 

- สังเวชนียสถาน ๔ 
 
 
 
 
 
 

    



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๒) ศาสนพิธี 

๑) องค์ประกอบ
ของศาสนา 

๒) ประโยชน์
ของศาสนพิธี 

๓) การจัดโต๊ะหมู่
บูชาและเครื่อง
สักการะ 

๔) การปฏิบัติพิธี 
๕) พิธีบ าเพ็ญกุศล

ในวันส าคัญทาง
พระพุทธ 
ศาสนา 

๖) พิธีท าบุญ 
เลี้ยงพระ 

๗) พิธีถวายทาน 
๘) พิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ 
ค าบูชา อาราธนา 
ถวายทาน ค าบูชาพระ
รัตนตรัย 

ศาสนพิธี 
การจัดโต๊ะหมู่
บูชา  
การจัดธูป
เทียน 
การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา  
ค าอาราธนา
ตา่งๆ  
 

ศาสนพิธี 
การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม 
การท าบุญตักบาตร 
การถวายภัตตาหาร 
สิ่งของที่ควรถวาย 
และสิ่งของเครื่อง
ห้ามส าหรับพระภิกษุ 
การถวายผ้าอาบ
น้ าฝน 
การจัดเครื่องไทย
ธรรม เครื่อง
ไทยทาน 
การกรวดน้ า 
การทอดกฐิน การ
ทอดผ้าป่า 
 

ศาสนพิธี  
-การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
-พิธีท าบุญ งาน
มงคล งาน
อวมงคล 
- การนิมนต์
พระภิกษุ 

- การจัดเตรียม
โต๊ะหมู่บูชา 

--ข้อปฏิบัติในวัน
เลี้ยงพระ 

การถวายข้าว
พระพุทธ 
การถวายไทย
ธรรม การ
กรวดน้ า 
- การปฏิบัติตน
ต่อภิกษุในงาน 

- ศาสนพิธีที่
บ้าน 

การสนทนา การ
แต่งกาย มาร 
ยาทการพูดกับ
พระภิกษุตาม
ฐานะ 

เน้ือหาธรรมศึกษาจะ
อธิบายเน้ือหาที่ละเอียด 
เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาจะ
อธิบายความเป็นมาวัน
สมัยพุทธกาลกับความ
เป็นมาการประกอบพิธีใน
ประเทศไทย ส่วนใน
เน้ือหาในวิชา
พระพุทธศาสนา อธิบาย
พอสังเขป ส่วนศาสนพิธี
ในวิชาพระพุทธศาสนา มี
เน้ือหาคล้ายคลึงกับธรรม
ศึกษา 
อีกทั้งเน้นการปฏิบัติตน
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา หน้าที่
ชาวพุทธ มารยาทชาว
พุทธ เป็นต้น 

๔ วิชาวินัย (เบญจศีล 
เบญจธรรม) 
๑) ศีลและวินัย 
๒) ความหมายของศีล 
๓) เจตนาของศีล 
๔) วิรัติ 
๕) ศีล ๕ เป็น

หลักประกันที่ดีของ
สังคม 

๖) การรักษาศีลเป็น
การปรับพื้นฐานของคน 

    



๑๒๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
หลกัสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๗) วัตถุประสงค์ของ 

การรักษาศีล 
๘) ผลของการรักษาศีล 
๙) การสมาทานศีล 
๑๐) อานิสงส์ของการ 

สมาทานศีล 
๑๑) วิธีสมาทานศีล ๕ 
๑๒) พระรัตนตรัย 
๑๓) คุณค่าของพระ

รัตนตรัย 
๑๔) การถึงพระ

รัตนตรัย 
๑๕) เบญจศีล 
๑๖) –เบญจศีล 
- เบญจศีลสิกขาบทที่๑  
- เบญจศีลสิกขาบทที่๒  
- เบญจศีลสิกขาบทที่๓  
- เบญจศีลสิกขาบทที่๔  
- เบญจศีลสิกขาบทที่๕ 

    

 ๑๗) เบญจธรรม 
 - เมตตากรุณา 
- สัมมาอาชีวะ 
- กามสังวร 
- สัจจะ 
- สติสัมปชัญญะ 
 

    

  
 จากตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี
และหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 พบว่า เนื้อหาสาระของทั้ง 2 หลักสูตรมี
หลักธรรมที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน หลักธรรมที่สอดคล้อง จะมีเนื้อสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กัน และพบหมวดหลักธรรมที่ต่างกัน แต่หัวข้อย่อยของหลักธรรมเหมือนกัน โดยเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๓ จะเน้นการสรุปและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักธรรม 
รวมทั้งเน้นการปฏิบัติ ส่วนเนื้อหาสาระธรรมศึกษาช้ันตรี เน้นทฤษฎีของเนื้อหา อธิบายเฉพาะ
ความหมายของหลักธรรม ไม่ได้น าเสนอเนื้อหาลักษณะเช่ือมโยงเนื้อหาของหมวดธรรม 
 



๑๒๓ 
 

 ๔.๑.๑.๔  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความสอดคลอ้งและความแตกต่างของเนือ้หาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตร๗ีกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน๘ ช่วงช้ันที่ ๔ คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และช้ันมัธยมศึกษาที่ ๖ 
 ตารางท่ี ๔.๔ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรีกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๔ 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความแตกต่าง 

 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๔-ม.๖ 
๑.วิชาเรียงความกระทู้
ธรรม 
นักเรียนแต่งเรียงความ 
กระทู้อธิบายสุภาษิต 
๑) ทานวรรค คือ 

หมวดทาน 
๒) ปาปวรรค คือ บาป 
๓) ปุญญวรรค คือ บุญ 
๔) สติวรรค คือ สติ 
๕) สีลวรรค คือ ศีล 
  

พุทธศาสนสุภาษิต 
- จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  
จิตที่ฝึกดีแล้ว น าสุขมาให้ 
- นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ 
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆ 
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก 
- โกธ  ฆตฺวา สุข  เสติ 
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
-ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฐาตา วินฺทเต ธน  
คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม 
ย่อมหาทรัพย์ได้ 
- วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบ
ความส าเร็จ 
- สนฺตฏฐี ปรม  ธน  
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 
อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก 
การเป็นหน้ีเป็นทุกข์ในโลก 
- ราชา มุข  มนุสฺสาน  
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
 

ปรากฏพุทธศาสนสุภาษิต ๑๒  สุภาษิต 
ซ่ึงเป็นหัวข้อสุภาษิตต่างกันกับหลักสูตร
ธรรมศึกษาที่มีพุทธศาสนสุภาษิตแบ่งเป็น 
๕ หมวด มีทั้งหมด ๔๓ สุภาษิต ใน
หลักสูตรธรรมศึกษาจะสอนวิธีการ
เรียงความกระทู้ธรรม 

 

 

                                                
๗ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์ ,๒๕๕๘), 
๘

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 



๑๒๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความแตกต่าง 

 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๔-ม.๖ 
 - สติ โลกสฺมิ ชาคโรสติเป็นเครื่องตื่นในโลก 

- นตฺถิ สนฺติปร  สุข  
สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
-นิพฺพาน  ปรม  สุข  
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 

 

๒.วิชาธรรม 
- ธรรมมีอุปการะมาก 

๑) สติ  
๒) สัมปชัญญะ 

การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 
 

การบริหารจิต คือ การฝึกอบรมจิตโดยใช้
สติและสัมปชัญญะ  

ธรรมเป็นโลกบาล    
ธรรมอันท าให้งาม ๒    
บุคคลหาได้ยาก ๒    
- รตนะ ๓  
๑) พระพุทธ 
๒) พระธรรม 
๓) พระสงฆ์ 

พระรัตนตรัย 
 

วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ 
ธรรมะ สังฆะ 

โอวาทของพระพุทธเจ้า 
๓  

  

ทุจริต ๓    
สุจริต ๓   
อกุศลมูล ๓    
กุศลมูล ๓   
บุญกิริยาวัตถุ ๓    
- วุฑฒิ ๔  
๑) สัปปุริสสังเสวะ 
๒) สัทธัมมัสสวนะ 
๓) โยนิโสมนสิการ 
๔) ธัมมานุธัมมาปฏิ-

ปัตติ 

ปัญญาวุฒิธรรม ๔  

จักร ๔    
อคติ ๔   
ปธาน ๔   
อธิษฐานธรรม ๔   
อิทธิบาท ๔   
พรหมวิหาร ๔ 
 

  



๑๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความแตกต่าง 

 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๔-ม.๖ 
อริยสัจ ๔ 
๑) ทุกข์ 
๒) สมุทัย 
๓) นิโรธ 
๔) มรรค 

อริยสัจ ๔ ในวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหมวดธรรม
โครงสร้างหลักคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค และในแต่ละหัวข้อจะมีหลักธรรม
ต่างๆประกอบแต่ละหัวข้อ มีเน้ือหา
ค่อนข้างละเอียดกว่าในธรรมศึกษา 

อนันตริยกรรม ๕   
เวสารัชชกรณธรรม   
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕    
พละ ๕ 
๑) สัทธา 
๒) วิริยะ 
๓) สติ 
๔) สมาธิ 
๕) ปัญญา 

พละ ๕  

ขันธ์ ๕ 
๑) รูป 
๒) เวทนา 
๓) สัญญา 
๔) สังขาร 
๕) วิญญาณ 

ขันธ์ ๕ ปรากฏหลักธรรมขันธ์ ๕ เชื่อมโยงกับ
หลักธรรมอ่ืน เช่น นามรูป โลกธรรม ๘ 
ส่วนในธรรมศึกษาอธิบายเฉพาะ
ความหมายของขันธ์ ๕ 

คารวะ ๖   
สาราณียธรรม ๖ สาราณียธรรม ๖  
อริยทรัพย์ ๗   
สัปปุริสธรรม ๗   
โลกธรรม ๘ โลกธรรม ๘  
มรรคมีองค์ ๘   
- กรรมกิเลส ๔   
- ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ 
๑) อุฎฐานสัมปทา 
๒) อารักขสัมปทา 
๓) กัลยาณมิตตตา 
๔) สมชีวิตา 

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔  

มิตรปฏิรูป ๔   
มิตรแท้ ๔   
 



๑๒๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความแตกต่าง 

 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๔-ม.๖ 
สังคหวัตถุ ๔   
ธรรมของฆราวาส ๔   
- มิจฉาวณิชชา ๕ 
๑) ค้าขายเครื่อง
ประหาร 
๒) ค้าขายมนุษย์ 
๓) ค้าขายสัตว์ส าหรับ

ฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 
๔) ค้าขายน้ าเมา 
๕) ค้าขายยาพิษ 

มิจฉาวณิชชา ๕  

- สมบัติของอุบาสก ๕ 
๑) ประกอบด้วยศรัทธา 
๒) มีศีลบริสุทธ์ิ 
๓) ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 
๔) ไม่แสวงหาเขตบุญ

นอกพุทธศาสนา 
๕) บ าเพ็ญบุญแต่ใน

พุทธศาสนา 

อุบาสกธรรม ๕  

ทิศ ๖   
อบายมุข ๖   
๓ .วิช าพุ ท ธป ระวั ติ
และศาสนพิธี 
๑) พุทธประวัติ 
ปุริมกาล 
ปริเฉทที่ ๑ 
- ชมพูทวีปและ

ประชาชน 
-วรรณะ ๔ 
ปริเฉทที่ ๒ 
- สักกชนบทและ 

ศากยวงศ์ 
- ล าดับศากยวงศ์ 
ปริเฉทที่ ๓ 
- ประสูต ิ
- อสิตดาบสเข้าเฝ้าและ

พยากรณ์ 

วิเคราะห์พุทธประวัติ 
- สรุปพุทธประวัติ 
- วิเคราะห์อาสภิวาจา 
- วิเคราะห์เหตุการณ์ตอนปฐมเทศนา 
- วิเคราะห์เหตุการณ์ตอนแสดงโอวาทปาฎิ

โมกข์ 
- วิเคราะห์เหตุการณ์ตอนปรินิพพานสังคม

ชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาก่อน
สมัยพุทธกาล 

ปรากฏเน้ือหาในวิชาพระพุทธศาสนาใน
เชิงวิเคราะห์ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 
การก่อตั้งพระพุทธศาสนา ด้านวิธีการสอน
และการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตามแนว
พุทธจริยา ด้านการบริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 
ส่วนเน้ือหาในธรรมศึกษา จะอธิบายพุทธ
ประวัติตามล าดับปริเฉทที่ ๑ ถึง ปริเฉท 
ที่ ๑๓ 

 



๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความแตกต่าง 

 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๔-ม.๖ 
- ทรงเจริญอานา 

ปานสติ 
- ทรงอภิเษกสมรส
ปริเฉทที่ ๔ 
- เสด็จออกบรรพชา 
ปริเฉทที่ ๕ 
- ตรัสรู้ 
- ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
- ทรงเลิกบ าเพ็ญ 

ทุกรกิริยา 
- ทรงบ าเพ็ญเพียร 

ทางจิต 
- ทรงผจญมาร 
ปฐมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๖ 
- เสวยวิมุตติสุข 
- ทรงพิจารณาสัตว์โลก
เปรียบด้วยดอกบัว 

- ทรงแสดงอนัตต
ลักขณสูตร 

  

ปริเฉทที่ ๗ 
- ทรงส่งพระสาวกไป
ประกาศพระศาสนา 

- โปรดยสกุลบุตร 
- ทรงแสดงอาทิตต
ปริยายสูตร 

ปริเฉทที่ ๘ 
- เสด็จเมืองราชคฤห์ 
แคว้นมคธ 

- ทรงรับพระอุทยาน
เวฬุวันเป็นสังฆาวาส 

- ทรงได้อัครสาวก 
มัชฌิมโพธิกาล 
ปริเฉทที่ ๑๒ 
- อนุสนธิ 
- ทรงปรงอายุสังขาร 
 

  



๑๒๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความแตกต่าง 

 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๔-ม.๖ 
- เหตุท าให้เกิด
แผ่นดินไหว ๘ ประการ
ฯลฯ (ปรินิพพาน) 
อปรกาล 
ปริเฉทที่ ๑๓ 
- ถวายพระเพลิง 
พระพุทธสรีระ 

- แจกพระสารีริกธาตุ 
- สุนทรพจน์ของโทณ
พราหมณ์ 

- สาระส าคัญในการ
เสด็จปรินิพพานที่
เมืองกุสินารา 

- สังเวชนียสถาน ๔ 

  

๒) ศาสนพิธี 
๑) องค์ประกอบของ

ศาสนา 
๒) ประโยชน์ของ 

ศาสนพิธี 
๓) การจัดโต๊ะหมู่บูชา

และเครื่องสักการะ 
๔) การปฏิบัติพิธี 
๕) พิธีบ าเพ็ญกุศลใน

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๖) พิธีท าบุญเลี้ยงพระ 
๗) พิธีถวายทาน 
๘) พิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ  
- ค าบูชา อาราธนา 
และถวายทาน  
ค าบูชาพระรัตนตรัย 

ศาสนพิธี 
- หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวัน

ส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา 

- การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญและ
เทศกาลที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา 

 

ปรากฏเน้ือหาของธรรมศึกษาส่วนใหญ่
สอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนา แต่
เน้ือหาในวิชาพระพุทธศาสนาจะเน้นการ
ปฏิบัติ หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ 
 
 

๔ วิชาวินัย (เบญจศีล 
เบญจธรรม) 
๑) ศีลและวินัย 
๒) ความหมายของศีล 
๓) เจตนาของศีล 

  



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความแตกต่าง 

 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้น ม.๔-ม.๖ 
๔) วิรัติ 
๕) ศีล ๕ เป็น

หลักประกันที่ดี 
ของสังคม 

๖) การรักษาศีลเป็น 
การปรับพื้นฐาน
ของคน 

๗) วัตถุประสงค์ของ
การรักษาศีล 

๘) ผลของการรักษาศีล 
๙) การสมาทานศีล 
๑๐) อานิสงส์ของการ

สมาทานศีล 
๑๑) วิธีสมาทานศีล ๕ 
๑๒) พระรัตนตรัย 
๑๓) คุณค่าของพระ

รัตนตรัย 
๑๔) การถึงพระ

รัตนตรัย 
๑๕) เบญจศีล 
๑๖) – เบญจศีล 

– เบญจศีล
สิกขาบท  

  

๑๗) เบญจธรรม 
- เมตตากรุณา 
- สัมมาอาชีวะ 
- กามสังวร 
- สัจจะ 
- สติสัมปชัญญะ 

  

 จากตารางข้างต้น พบว่า เนื้อหาสาระของธรรมศึกษาช้ันตรีส่วนใหญม่ีเนื้อหาไม่สอดคลอ้ง
กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่  ๔ ซึ่งโครงสร้างของวิชาธรรมศึกษาช้ันตรีที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนามากที่สุด คือ พุทธประวัติและศาสนพิธี แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้เป็นเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อพุทธประวัติ การเช่ือมโยงเนื้อหา
ระหว่างหลักธรรม มีเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ แต่เนื้อหาในธรรมศึกษาช้ันตรีเป็นเนื้อหาเชิง
ทฤษฎี จะอธิบายเนื้อหาของความหมายหลักธรรม ไม่มีเนื้อหาลักษณะที่แสดงการเช่ือมโยงกับ
หลักธรรมอื่น  



๑๓๐ 
 

 ๔.๑.๒ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโทกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 ๔.๑.๒.๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท๙ กับเนื้อหาสาระการเรียนรูวิ้ชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๑ คือ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓๑๐ 
  
 ตารางท่ี ๔.๕ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโทกับวิชาพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนา ช่วงช้ันที่ ๑  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๑  วิ ช า เรี ย ง ค ว า ม
กระทู้ธรรม  
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑) อัตตวรรค 
๒) กัมมวรรค 
๓) ขันติวรรค 
๔) ปัญญาวรรค 
๕) เสวนาวรรค 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ 
ตนแลเป็นที่พึ่ง
ของตน 
 
- มาตา มิตฺต  
สเก ฆเร 
มารดาเป็น
มิตรในเรือน
ของตน 
 
 
 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
 
- นิมิตตฺ  สาธุรูปาน  
กตตฺญู กตเวทิตา 
ความกตัญญู กตเวที
เป็นเครื่องหมายของ
คนดี 
 
-พฺรหฺมาติ มาตา 
ปิตโร 
มารดาบิดาเป็น
พรหมของบุตร 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
-ททมาโน ปิโย 
โหติ  
ผูใ้ห้ย่อมเป็นที่
รัก 
 
-โมกฺโข  
กลฺยาณิยา สาธุ 
เปล่งวาจา
ไพเราะให้ส าเร็จ
ประโยชน์ 

ปรากฏหมวดพุทธศาสน
สุภาษิต ชั้นละ ๒ สุภาษิต 
แต่มีหัวข้อสุภาษิตต่างกัน 
ส่วนเน้ือหาในธรรมศึกษา
มีสุภาษิต ๕ หมวดธรรม 
๓๒ สุภาษิต 

 

 

                                                
๙ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 
๑๐ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๕), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๗), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 



๑๓๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๒.วิชาธรรม 
- กัมมัฎฐาน ๒ 
๑) สมถกัมมัฎฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 

การบริหารจิต
และปัญญา 

บริหารจิตและ
ปัญญา 

บริหารจิตและ
ปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับ การ
สวดมนต์ การฝึกสติและ
สมาธิเบื้องต้นอยู่ในหมวด
เรื่องการบริหารจิตและ
สติปัญญาในชั้น ป ๑ ป.๒ 
ป.๓  

กาม ๒     
บูชา ๒     
ปฏิสันถาร ๒     
สุข ๒      
อกุศลวิตก ๓     
กุศลวิตก ๓     
อัคคิ ๓     
อธิปเตยยะ ๓     
ญาณ ๓     
ตณัหา ๓     
- ปิฎก ๓ 
๑) พระวินัยปิฎก 
๒) พระสุตตันตปิฎก 
๓) พระอภิธรรมปิฎก 

 พระไตรปิฎก พระไตรปิฎก ปรากฏที่ ป.๒ แนะน า
พระไตรปิฎก และเรื่อง
น่ารู้จากพระไตรปิฎก 
เรื่อง วิธีปฏิบัติเม่ือถูกว่า
ร้ายชั้น ป.๓ แนะน า
พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้
จากพระไตรปิฎก เรื่อง 
รักสนุกจะทุกข์ถนัด 

พุทธจริยา ๓     
วัฎฎะ (วน) ๓     
สิกขา ๓     
สามัญญลักษณะ ๓     
อปัสเสนธรรม ๔     
- อัปปมัญญา ๔ 
๑) เมตตา 
๒) กรุณา 
๓) มุทิตา  

  (พรหมวิหาร ๔) ปรากฏหลักธรรมพรหม
วิหาร ๔ (เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา ในเน้ือหา
หมวด ชาวพุทธตัวอย่าง 

 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๔) อุเบกขา     
พระอริยบุคคล ๔     
- สัมปรายิกัตถ
ประโยชน์ คือประโยชน์
ภายหน้า ๔ 
๑) สัทธาสัมปทา 
๒) สีลสัมปทา 
๓) จาคสัมปทา 
๔) ปัญญาสัมปทา 

  (อัตถะ ๓) ปรากฏหัวข้อธรรมหมวด
เดียวกัน แต่ในวิชา
พระพุทธศาสนา กล่าว
เฉพาะหัวข้อและ
ความหมายสั้นๆ (อัตถะ 
ประโยชน์ ๓) คือ 
ประโยชน์ตน ประโยชน์
ผู้อ่ืน ประโยชน์ทั้งสอง 

มรรค ๔     
ผล ๔     
อนุปุพพีกถา ๕     
มัจฉริยะ ๕     
มาร ๕     
นิวรณ์ ๕     
ขันธ์ ๕     
เวทนา ๕     
จริต ๖     
ธรรมคุณ ๖ 
๑) สฺวากฺขาโต ภควตา 

ธมฺโม 
๒) สนฺทิฎฐิโก 
๓) อกาลิโก 
๔) เอหิปสฺสิโก 
๕) โอปนยิโก 
๖) ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ 

วิญฺญูหิ 

  (บทสวดมนต์
สรรเสริญพระ
ธรรมคุณ) 

ปรากฎบทสวดมนต์
สรรเสริญพระธรรมคุณ 
แปลในชั้น ป.๓ แต่ใน
ธรรมศึกษาจะอธิบาย
หลักธรรมละเอียด
มากกว่า 

อปริหานิยธรรม ๗     
มรรคมีองค์ ๘     
พุทธคุณ ๙ 
๑) อรห  
๒)สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
๔) สุคโต 

  (บทสวดมนต์
สรรเสริญพระ
พุทธคุณ) 

บทสวดมนต์สรรเสริญ
พระพุทธคุณในขั้น ป.๓ 
ในธรรมศึกษาจะอธิบาย
หลักธรรมละเอียด
มากกว่า 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๕) โลกวิทู 
๖) อนุตฺตโร ปริสทมฺ

มสารถิ 
๗) สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
๘) พทฺุโธ  
๙) ภควา 

    

วิชชา ๓     
วิชชา ๘     
จรณะ ๑๕ 
๑) สีลสัมปทา 
๒) อินทรียสังวร 
๓) โภชเน มัตตัญญุตา 
๔) ชาคริยานุโยค 
๕) สัทธา 
๖) หิริ 
๗) โอตตัปปะ 
๘) พาหุสัจจะ 
๙) วิริยะ 
๑๐) สติ 
๑๑) ปัญญา 
๑๒) ปฐมฌาน  
๑๓) ทุติยฌาน  
๑๔) ตติยฌาน  
๑๕) จตุตถฌาน  

   ปรากฏธรรรมเป็นบาง
หัวข้อใน เช่น หิริ โอตัป
ปะ ในชั้น ป ๒ 

สังฆคุณ ๙ 
๑) สุปฎิปนฺโน 
๒) อุชุปฏิปนฺโน 
๓) ญายปฏิปนฺโน 
๔) สามีจิปปฏิปนฺ

โนยทิท  จตฺตาริ ปุ
ริสปุคฺคลาอฎฺฐปุริส
ปุคฺคลาเอส ภควโต 
สาวกสงฺโฆ 

๕) อาหุเนยฺโย 
๖) ปาหุเนยฺโย 
๗) ทกฺขิเณยฺโย 
๘) อญฺชลิกรณีโย 

  (บทสรรเสริญ
พระสังฆคุณ) 

บทสวดมนต์สรรเสริญ
พระสังฆคุณ ป.๓ ใน
ธรรมศึกษาจะอธิบาย
หลักธรรมละเอียด
มากกว่า 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๙) อนุตฺตร  ปุญฺญกฺ

เขตต  โลกสฺส- 
บารมี ๑๐ 

๑) ทาน 
๒) สีล 
๓) เนกขัมมะ 
๔) ปัญญา 
๕) วิริยะ 
๖) ขันติ 
๗) สัจจะ 
๘) อธิษฐาน 
๙) เมตตา 
๑๐) อุเบกขา 

   ปรากฏเน้ือหาสอดแทรก
ในพุทธประวัติ ตอน 
ผจญมาร ได้อธิบายบารมี 
๑๐ ประการไว้พอสังเขป 
ใน ชั้น ป.๓  

- บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
๑) ทานมัย 
๒) สีลมัย 
๓) ภาวนามัย 
๔) อปจายนมัย 
๕) เวยยาวัจจมัย 
๖) ปัตติทานมัย 
๗) ปัตตานุโมทนามัย 
๘) ธัมมัสสวนมัย 
๙) ธัมมเทสนามัย 
๑๐) ทฏิฐุชุกัมม์ 

   ปรากฏเน้ือหาสอดแทรก
ในเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา 
ในหมวดชาวพุทธตัวอย่าง
ในชั้น ป.๒ 

๓ วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนาพิธี 
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑. อนุพุทธประวัตแิละ
พระพุทธสาวก
เอตทัคคะ ๒๕ พระองค์ 
๑) พระอัญญาโกณ

ฑัญญะ  
๒) พระอุรุเวลกัสสปะ

และน้องๆ 
๓) พระสารีบุตร  
๔) พระโมคคัลลานะ  
๕) พระมหากัสสปะ 

พุทธสาวก  
- สามเณร

บัณฑิต 
 

พุทธสาวก 
- สามเณรราหุล 
 

พุทธสาวก 
- สารเณรสัง
กิจจะ 

 

ปรากฏเน้ือหาสามเณร
บัณฑิตกับพระสารีบุตรใน 
ชั้นป. ๑  
ปรากฏเน้ือหายกตัวอย่าง
ในชั้น ป.๒ เรื่อง ความ
กตัญญกตเวทีของ พระ
สารีบุตร และเรื่อง พระ
ราหุล ปรากฏเรื่องของ 
สามเณรสังกิจจะ 
ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
พระปัจเจกพระพุทธเจ้า 
ในชั้น ป.๓ 



๑๓๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
หลักสตูรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๖) พระมหากัจจายนะ 

๗) พระอานนท์  
๘) พระอุบาลี 
๙) พระสิวลี  
๑๐) พระราหุล 
๑๑) พระมหาปชาบดี

โคตมีเถรี 
๑๒) พระเขมาเถรี  
๑๓) พระอุบลวรรณา

เถรี  
๑๔) พระปฎาจาราเถรี  
๑๕) พระกีสาโคตรมี

เถรี  
๑๖) บัณฑิตสามเณร  
๑๗) สังกิจจสามเณร  
๑๘) สุขสามเณร  
๑๙) วนวาสีติสส

สามเณร 
๒๐) สุมนสามเณร 
๒๑) อนาถบิณฑิก

เศรษฐี 
๒๒) จิตตคฤบดี 
๒๓) ธัมมิกอุบาสก  
๒๔) วิสาขามหา

อุบาสิกา  
๒๕) มัลลิกาเทวี  

    

๒.ศาสนพิธ ี
๑) องค์ประกอบของ

ศาสนา 
๒) ประโยชน์ของศาสน

พิธี 
๓) พิธีบ าเพ็ญกุศลใน

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๔) พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ 

 

ศาสนพิธี 
- การบูชาพระ
รัตนตรัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนพิธี 
- ระเบียบพิธีการ

บูชาพระรัตนตรัย 
- การท าบุญตักบาตร 
- การปฏิบัติตน

ต่อศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน 

 
 
 
 

ศาสนพิธี 
- การอาราธนา
ศีล การ
สมาทานศีล 

- การจัดโต๊ะหมู่
บูชา 

- เครื่อง
ประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา 

 
 

ปรากฏเน้ือหาหัวข้อ
ศาสนาพิธีในวิชา
พระพุทธศาสนาตามที่
ระบุไว้ในตาราง 



๑๓๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๕) พิธีสวดพระพุทธ

มนต์ 
๖) เทศกาลส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
๗) ประเพณีวันส าคัญ

ทางพระพุทธ 
ศาสนา 

๔ วิชาวินัย  
(อุโบสถศีล) 

๑) ความหมายของ
อุโบสถศีล 

๒) วัตถุประสงค์ของ
การรักษาอุโบสถศีล 

๓) ประวัติความเป็นมา
ของอุโบสถศีล 

๔) อานิสงส์ของ 
อุโบสถศีล 

๕) โทษของการไม่มีศีล 
๖) การรักษาอุโบสถศีล 

เป็นข้อปฏิบัติเพื่อ
ข่มกิเลส 

๗) วิรัติ เจตนางดเว้น
จากการล่วง 
ละเมิดศีล 

๘) ประเภทของ 
อุโบสถศีล 

๙) อุโบสถศีล มีผลน้อย 
และมีผลมาก 

๑๐) ความแตกต่างของ
อุโบสถศีลและ 
ศีล ๘ 

๑๑) ระเบียบพิธี
สมาทาน 
อุโบสถศีล 

๑๒) อุโบสถศีลกับพระ
รัตนตรัย 

 

 
 
 
 
 
 

เบญจศีล 

 
 
 
 
 
 

เบญจศีล 

 
 
 
 
 
 

เบญจศีล 

 
 
 
 
 
 
ปรากฏในหมวดโอวาท ๓ 
หัวข้อ ไม่ท าชั่ว 
 
แต่เน้ือหาในธรรมศึกษา
จะมีความละเอียด
มากกว่าในวิชา
พระพุทธศาสนา 



๑๓๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๑๓) พระรัตนตรัย 
๑๔) สรณะ 
๑๕) ไตรสรณคมน์ 
๑๖)การล่วงละเมิด

สิกขาบท 
๑๗) อุโบสถสูตร 

    

 จากตารางข้างต้น พบว่า มีหลักธรรมที่สอดคล้องกันจ านวนน้อยมาก โดยหลักธรรมส่วน
ใหญ่ที่ปรากฏกฏเนื้อสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ เป็นเนื้อหาพอสังเขป ส่วนใน
ธรรมศึกษาช้ันโท จะปรากฏเนื้อหาที่อธิบายหลักธรรมที่มีเนื้อหาละเอียดมากกว่า ถึงแม้ว่าเป็นหัวข้อ
หลักธรรมเดียวกันก็ตาม 
 



๑๓๘ 
 

 ๔.๑.๒.๒ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท๑๑ กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๒ 
คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖๑๒ 
 
 ตารางท่ี ๔.๖ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโทกับวิชาพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนา ช่วงช้ันที่ ๒  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเน้ือหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความสอดคล้อง
และความแตกต่าง 

ธรรมศึกษาช้ันโท ช้ัน ป.๔ ช้ัน ๔ ช้ัน ป.๖ 
๑ วิชาเรียงความกระทู้
ธรรม  
ขอบข่ายเน้ือหา 
๑) อัตตวรรค 
๒) กัมมวรรค 
๓) ขันติวรรค 
๔) ปัญญาวรรค 
๕) เสวนาวรรค 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- สุขา สงฺฆสฺส 
สามคฺคี 

ความพร้อม
เพรียงของหมู่
ให้เกิดสุข 
- โลโก-ปตฺถมฺภิ

กา เมตฺตา 
เมตตาธรรม 
ค้ าจุนโลก 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- วิริเยน ทุกฺขมฺจฺเจติ 
คนจะล่วงทุกข์ได้
เพราะความเพียร 
- ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺ

โชโต  
ปัญญา คือ แสงสว่าง
ในโลก 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- สจฺเจน กิตฺต  

ปปฺโปติ 
คนจะได้เกียรติ
ด้วยสัจจะ 
- ยถาวาที ตถา

การี 
พูดเช่นไร ท า
เช่นนั้น 

ปรากฏพุทธศาสนสุภาษิต 
ป.๔ ป.๕.ป.๖  ช้ันละ ๒ 
สุภาษิต ซึ่งเป็นหัวข้อ
สุภาษิตต่างกันกับ
หลักสูตรธรรมศึกษาที่มี
พุทธศาสนสุภาษิตแบ่งเป็น 
๕ หมวด มีทั้งหมด ๓๒ 
สุภาษิต 

๒.วิชาธรรม 
- กัมมัฎฐาน ๒ 
๑) สมถกัมมัฎฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

การบริหารจิต
และสติปัญญา 

การบริหารจิต 
และสติปัญญา 

 

- การบริหารจิต
และสติปัญญา 

 

ปรากฏเนื้อหา การสวด
มนต์ การฝึกสติและสมาธิ
เบื้องต้นอยู่ในเรื่องการ
บริหารจิตและสติปัญญา
ในช่วงช้ันที่ ๒ เนื้อหาเน้น
การปฏิบัติ ส่วนในธรรม
ศึกษาจะอธิบายศัพท์ของ
หลักธรรม 

 

                                                
๑๑

 สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 

๑๒
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๗), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 



๑๓๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
กาม ๒     
บูชา ๒     
ปฏิสันถาร ๒     
สุข ๒      
อกุศลวิตก ๓     
กุศลวิตก ๓     
อัคคิ ๓     
อธิปเตยยะ ๓     
ญาณ ๓     
ตัณหา ๓     
- ปิฎก ๓ 
๑) พระวินัยปิฎก 
๒) พระสุตตันตปิฎก 
๓) พระอภิธรรมปิฎก 

พระไตรปิฎก พระไตรปิฎก พระไตรปิฎก ปรากฏเน้ือหาในชั้นป.๔ 
ความหมายของ
พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้
จากพระไตรปิฎก  
ในชั้น ป.๕ การแบ่ง
พระไตรปิฎก คือ พระ
วินัย พระสูตร พระ
อภิธรรม เรื่องน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก  
ในชั้น ป.๖ 
ลักษณะเฉพาะและ
ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้
จากพระไตรปิฎก 

พุทธจริยา ๓     
วัฎฎะ (วน) ๓     
- สิกขา ๓ 
๑) อธิสีลสิกขา 
๒) อธิจิตตสิกขา 
๓) อธิปัญญาสิกขา 

ไตรสิกขา ไตรสิกขา ไตรสิกขา ปรากฏหลักธรรม
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา 

- สามัญญลักษณะ ๓     
อปัสเสนธรรม ๔     
 



๑๔๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
- อัปปมัญญา ๔ 
๑) เมตตา 
๒) กรุณา 
๓) มุทิตา  
๔) อุเบกขา 

(พรหมวิหาร 
๔) 

  หัวข้อธรรมต่างกัน แต่
เน้ือหาธรรมสอดคล้องกัน 

พระอริยบุคคล ๔     
สัมปรายิกัตถประโยชน์ 
คือประโยชน์ภาย 
หน้า ๔ 

    

มรรค ๔     
ผล ๔     
อนุปุพพีกถา ๕     
มัจฉริยะ ๕     
มาร ๕     
นิวรณ์ ๕     
ขันธ์ ๕     
เวทนา ๕     
จริต ๖     
ธรรมคุณ ๖ 
๑) สฺวากฺขาโต ภควตา 

ธมฺโม 
๒) สนฺทิฎฐิโก 
๓) อกาลิโก 
๔) เอหิปสฺสิโก 
๕) โอปนยิโก 
๖) ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ 

วิญฺญูหิ 

   ปรากฏบทสวดมนต์แปล
สรรเสริญพระธรรมคุณ 
ในชั้น ป.๔ ส่วนธรรม
ศึกษาจะอธิบายศัพท์
ละเอียดกว่า 

อปริหานิยธรรม ๗      
มรรคมีองค์ ๘     
นวกะ หมวด ๙ 
- พุทธคุณ ๙ 
๑) อรห  
๒) สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
๔) สุคโต 
๕) โลกวิทู 

   บทสวดมนต์แปลในชั้น 
ป. ๔ บทสรรเสริญ
พุทธคุณ ส่วนธรรมศึกษา
จะอธิบายศัพท์ได้ละเอียด
กว่า 

 



๑๔๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
๖) อนุตฺตโร ปริสทมฺ

มสารถิ 
๗) สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
๘) พุทฺโธ 
๙) ภควา 

    

วิชชา ๓     
วิชชา ๘     
จรณะ ๑๕     
- สังฆคุณ ๙ 
๑) สุปฎิปนฺโน 
๒) อุชุปฏิปนฺโน 
๓) ญายปฏิปนฺโน 
๔) สามีจิปฏิปนฺโนยทิท  

จตฺตาริ ปุริสปุคฺ
คลาอฎฺฐปุริสปุคฺคลา 
เอส ภควโต  
สาวกสงฺโฆ 

๕) อาหุเนยฺโย 
๖) ปาหุเนยฺโย 
๗) ทกฺขิเณยฺโย 
๘) อญฺชลิกรณีโย 
๙) อนุตฺตร  ปุญฺญกฺ

เขตต  โลกสฺส 

   บทสวดมนต์แปล
สรรเสริญพระสังฆคุณใน
ชั้น ป.๔ ส่วนในธรรม
ศึกษาจะอธิบายศัพท์ได้
ละเอียดกว่า 

บารมี ๑๐     
- บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
๑) ทานมัย 
๒) สีลมัย 
๓) ภาวนามัย 
๔) อปจายนมัย 
๕) เวยยาวัจจมัย 
๖) ปัตติทานมัย 
๗) ปัตตานุโมทนามัย 
๘) ธัมมัสสวนมัย 
๙) ธัมมเทสนามัย 
๑๐) ทิฎฐุชุกัมม์ 
 
 

 (บุญกิริยาวัตถุ ๓)  ปรากฏเน้ือหาสอดคล้อง
บางหัวข้อธรรม คือ ทาน
มัย สีลมัย ภาวนามัย ใน
หมวดบุญกิริยาวัตถุ ๓ ใน
ช้ันป. ๕ 



๑๔๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
๓ วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนาพิธี 
๑. อนุพุทธประวัติและ

พระพุทธสาวก
เอตทัคคะ ๒๕ 
พระองค์ 

๑) พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ 

๒) พระอุรุเวลกัสสปะ
และน้องๆ 

๓) พระสารีบุตร ง 
๔) พระโมคคัลลานะ 
๕) พระมหากัสสปะ 
๖) พระมหากัจจายนะ  
๗) พระอานนท์  
๘) พระอุบาลี 
๙) พระสิวลี 
๑๐) พระราหุล  
๑๑) พระมหาปชาบดี

โคตมีเถรี  
๑๒) พระเขมาเถรี  
๑๓) พระอุบล 

วรรณาเถรี  
๑๔) พระปฎาจาราเถรี  
๑๕) พระกีสาโคตร 

มีเถรี  
๑๖) บัณฑิตสามเณร  
๑๗) สังกิจจสามเณร  
๑๘) สุขสามเณร  
๑๙) วนวาสีติสส

สามเณร  
๒๐) สุมนสามเณร  
๒๑) อนาถบิณฑิก

เศรษฐี  
๒๒) จิตตคฤบดี 
๒๓) ธัมมิกอุบาสก 
 

พุทธสาวก 
- พระอุร-ุ
เวลกัสสปะ 

 

พุทธสาวก 
- พระโสณโกฬิวิสะ 
 

พุทธสาวก 
- พระราธะ 
 

ปรากฏเรื่องพระโมคคัล
ลานะในเรื่องน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก ในชั้น ป.๔ 



๑๔๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
๒๔) วิสาขามหา

อุบาสิกา 
๒๕) มัลลิกาเทวี 
๒.ศาสนพิธ ี
๑) องค์ประกอบของ

ศาสนา 
๒) ประโยชน์ของ 

ศาสนพิธี 
๓) พิธีบ าเพ็ญกุศลใน

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๔) พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ 

๕) พิธีสวดพระพุทธ
มนต์ 

๖) เทศกาลส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๗) ประเพณีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
ศาสนพิธี 
- การ

อาราธนาศีล 
- การ

อาราธนา
ธรรม 

- การอารธนา
พระปริตร 

- ระเบียบพิธี
และการ
ปฏิบัติตนใน
วันธรรม
สวนะ 

 

 
 
 
ศาสนพิธี 
- พิธีกรรมท าบุญใน

งานมงคล 
- พิธีถวายสังฆทาน 
- เครื่องสังฆทาน 

 
 
 
ศาสนพิธี 
- ทบทวน
อาราธนาศีล 

- อาราธนาธรรม
และอาราธนา
ปริตร 

- พิธีทอดผ้าป่า 
- พิธีทอดกฐิน 
- ระเบยีบพิธี
การท าบุญงาน
อวมงคล 

 
 
 
หลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาปรากฎ
หัวข้อศาสนพิธีตามที่ระบุ
ไว้ในตาราง 

๔ วิชาวินัย  
(อุโบสถศีล) 
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑) ความหมายของ

อุโบสถศีล 
๒) วัตถุประสงค์ของ

การรักษาอุโบสถศีล 
๓) ประวัติความเป็นมา

ของอุโบสถศีล 
๔) อานิสงส์ของ 

อุโบสถศีล 
๕) โทษของการไม่มีศีล 
๖) การรักษาอุโบสถศีล 

เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข่ม
กิเลส 

 
 

(เบญจศีล) (เบญจศีล) (เบญจศีล) ปรากฏเบญจศีลในหมวด
โอวาท ๓ หัวข้อ ไม่ท าชั่ว 
แต่เน้ือหาในธรรมศึกษา
จะมีขอบข่ายเน้ือหาใน
เรื่องอุโบสถศีล 

 



๑๔๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
๗) วิรัติ เจตนางดเว้น

จากการล่วงละเมิด
ศีล 

๘) ประเภทของ 
อุโบสถศีล 

๙) อุโบสถศีล มีผลน้อย
และมีผลมาก 

๑๐) ความแตกต่างของ 
ระหว่างอุโบสถศีล
และศีล ๘ 

๑๑) ระเบียบพิธี
สมาทาน 
อุโบสถศีล 

๑๒) อุโบสถศีลกับพระ
รัตนตรัย 

๑๓) พระรัตนตรัย 
๑๔) สรณะ 
๑๕) ไตรสรณคมน์ 
๑๖) ประโยคของการ

ล่วงละเมิด
สิกขาบท 

๑๗) อุโบสถสูตร 

    

 
 จากตารางข้างต้น พบว่า หลักธรรมส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกัน และพบหลักธรรมที่
สอดคล้องกันจ านวนน้อย ได้แก่ ไตรสิกขา พระไตรปิฎก เบญจศีล พุทธสาวก ศาสนพิธี โดยหลักธรรม
ที่ปรากฏในวิชาพระพุทธศาสนาไม่ครอบคลุมเนื้อหาในธรรมศึกษาทั้งหมด แม้ว่าเป็นหลักธรรมหัวข้อ
เดียวก็ตาม 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 ๔.๑.๒.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท๑๓ กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๓ 
คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ 
 
 ตารางท่ี ๔.๗ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโทกับวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงช้ันที่ ๓  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้อง

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๑ วิช าเรียงความ
กระทู้ธรรม  
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑) อัตตวรรค 
๒) กัมมวรรค 
๓) ขันติวรรค 
๔) ปัญญาวรรค 
๕)เสวนาวรรค 

 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- ย  เว เสวติ ตาทิ
โส 
คบคนใดเป็นคน
เช่นน้ัน 
-อตฺตนา โจทยตฺ
ตาน  
จงเตือนตน ด้วยตน 
-นิสมฺม กรณ  เสยฺ
โย 
ใคร่ครวญก่อนท า
จึงดี 
ทุราวาสา ฆรา  
ทุกฺขา 
เรือนที่ครองไม่ดีน า
ทุกข์มาให้ 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตี โล
โก 
สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม 
-กลฺยาณการี  
กลฺยาณ  ปาปการี  
จ ปาปก  
ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้
ช่ัว 
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจ
โย การสั่งสมบุญ
น าสุขมาให้ 
ปูชโก ลภเต ปูช  
วนฺทโก ปฏิวนฺทน  
ผู้บูชาเขา ย่อม
ได้รับการบูชาตอบ
ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับ
การไหว้ตอบ 

พุทธศาสนสุภาษิต 
-อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย 
ชนะตนน่ันแลดีกว่า 
ธมฺมจารี สุข  เสติ 
ผู้ประพฤติธรรมย่อม
เป็นสุข 
ปมาโท มจฺจุโน ปท  
ความประมาทเป็นทาง
แห่งความตาย 
สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้
ปัญญา 

ปรากฏพุทธศาสน
สุภาษิต 
ช่วงชั้นที่ ๓  ชั้นละ 
๔ สุภาษิต ซ่ึงเป็น
หัวข้อสุภาษิต
ต่างกันกับหลักสูตร
ธรรมศึกษาที่มีพุทธ
ศาสนสุภาษิต
แบ่งเป็น ๕ หมวด 
มีทั้งหมด ๓๒ 
สุภาษิต หลักสูตร
ธรรมศึกษาจะสอน
การเขียนเรียงความ
กระทู้ธรรม 

                                                
๑๓ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 
๑๔ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 
๒๕๕๔), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๕). 



๑๔๖ 
 

ตารางท่ี ๔.7 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๒.วิชาธรรม 
- กัมมัฎฐาน ๒ 
๑) สมถกัมมัฎฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

บริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
กรรมฐาน ๒ 

บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 
สติปัฎฐาน ๔ 

บริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
- การเจริญ
ปัญญาตาม
หลักสติปัฎ
ฐาน ๔ 

ปรากฏเน้ือหากับหมวด
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา แต่เน้ือหาในวิชา
พระพุทธศาสนาเน้นวิธี
ปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎ-
ฐานเน้นอานาปานสติ 

กาม ๒     
- บูชา ๒ 
๑) อามิสบูชา 
๒) ปฏิปัตติบูชา 

(มงคล ๓๘)   ปรากฏเน้ือหาใน มงคล 
๓๘ บูชาผู้ควรบูชา ในชั้น 
ม.๑ 

ปฏิสันถาร ๒     
- สุข ๒  
๑) กายิกสุข- 
๒) เจตสิกสุข 

สุข ๒ 
 

สุข ๒ 
 

 ปรากฏเน้ือหาในหมวด
อริยสัจ ๔ หัวข้อ นิโรธ 
สุข ๒ (กายิก,เจตสิก) ใน
ชั้นม.๑ และ ปรากฏ
เน้ือหาหมวดอริยสัจ ๔ 
หัวข้อ นิโรธ สุข ๒ (สามิส 
,นิรามิส) ในชั้น ม.๒ 

อกุศลวิตก ๓     
กุศลวิตก ๓     
อัคคิ ๓     
อธิปเตยยะ ๓     
ญาณ ๓     
- ตัณหา ๓ 
๑) กามตัณหา 
๒) ภวตัณหา 
๓) วิภวตัณหา 

- 
 
  

  
  

ปรากฏเน้ือหาสอดแทรก
เน้ือหาในหัวสมุทัย คือ 
ตัณหา ๓ (กามตัณหา 
ภวตัณหา, วิภวตัณหา)  
ในชั้น ม.๓ 

- ปิฎก ๓ 
๑) พระวินัยปิฎก 
๒) พระสุตตันตปิฎก 
๓) พระอภิธรรมปิฎก 

 พระไตรปิฎก 
 

 ปรากฏเน้ือหาใน ม ๒ 
ความหมายและ
โครงสร้างในพระไตรปิฎก 
ความส าคัญละเอียดกว่า
เน้ือหาในธรรมศึกษา 



๑๔๗ 
 

ตารางท่ี ๔.7 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชัน้ ม.๓ 
พุทธจริยา ๓ 
- วัฎฎะ (วน) ๓ 
๑) กิเลสวัฎฎะ 
๒) กัมมวัฎฎะ 
๓) วิปากวัฎฎะ 

   
วัฎฎะ ๓ 

 

- สิกขา ๓ 
๑) อธิสีลสิกขา 
๒) อธิจิตตสิกขา 
๓) อธิปัญญาสิกขา 

ไตรสิกขา    
 
 
 

- สามัญญลักษณะ ๓ 
๑) อนิจจตา 
๒) ทุกขตา 
๓) อนัตตตา 

  ไตรลักษณ์  

อปัสเสนธรรม ๔     
อัปปมัญญา ๔     
พระอริยบุคคล ๔     
- สัมปรายิกัตถ
ประโยชน์ คือประโยชน์
ภายหน้า ๔ 
๑) สัทธาสัมปทา 
๒) สีลสัมปทา 
๓) จาคสัมปทา 
๔) ปัญญาสัมปทา 

  อัตถะ ๓ 
 

 

มรรค ๔     
ผล ๔     
อนุปุพพีกถา ๕     
มัจฉริยะ ๕     
มาร ๕     
นิวรณ์ ๕     
- ขันธ์ ๕ 
๑) รูป  
๒) เวทนา  
๓) สัญญา  
๔) สังขาร 
๕) วิญญาณ 

ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕  



๑๔๘ 
 

ตารางท่ี ๔.7 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
ธรรมคุณ ๖ 
ธรรมคุณ ๖ 
๑) สฺวากฺขาโต ภควตา 

ธมฺโม 
๒) สนฺทิฎฐิโก 
๓) อกาลิโก 
๔) เอหิปสฺสิโก 
๕) โอปนยิโก 
๖) ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ 

วิญฺญูหิ 

  
 
ธรรมคุณ ๖ 

  

อปริหานิยธรรม ๗ 
(ส าหรับคฤหัสถ์)  

    

อัฎฐกะ หมวด ๘ 
-มรรคมีองค์ ๘ 
๑) สัมมาทิฎฐิ 
๒) สัมมาสังกัปปะ 
๓) สัมมาวาจา 
๔) สัมมากัมมันตะ 
๕) สัมมาอาชีวะ 
๖) สัมมาวายามะ 
๗) สัมมาสติ 
๘) สัมมาสมาธิ 

  มรรค์มีองค์ ๘  

นวกะ หมวด ๙ 
- พุทธคุณ ๙ 
๑) อรห  
๒) สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
๔) สุคโต 
๕) โลกวิทู 
๖) อนุตฺตโร ปริสทมฺ

มสารถิ 
๗) สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
๘) พุทฺโธ 
๙) ภควา 

พุทธคุณ ๙    

 



๑๔๙ 
 

ตารางท่ี ๔.7 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
วิชชา ๓     
วิชชา ๘     
จรณะ ๑๕     
- สังฆคุณ ๙ 
๑) สุปฎิปนฺโน 
๒) อุชุปฏิปนฺโน 
๓) ญายปฏิปนฺโน 
๔) สามีจิปฏิปนฺโนยทิท  

จตฺตาริ ปุริสปุคฺ
คลาอฎฺฐปุริสปุคฺ
คลา เอส ภควโต 
สาวกสงฺโฆ 

๕) อาหุเนยฺโย 
๖) ปาหุเนยฺโย 
๗) ทกฺขิเณยฺโย 
๘) อญฺชลิกรณีโย 
๙) อนุตฺตร  ปุญฺญกฺ

เขตต  โลกสฺส 

  สังฆคุณ ๙  

บารมี ๑๐     
- บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
๑) ทานมัย 
๒) สีลมัย 
๓) ภาวนามัย 
๔) อปจายนมัย 
๕) เวยยาวัจจมัย 
๖) ปัตติทานมัย 
๗) ปัตตานุโมทนามัย 
๘) ธัมมัสสวนมัย 
๙) ธัมมเทสนามัย 
๑๐) ทิฎฐุชุกัมม์ 

  บุญกิริยาวัตถุ๑๐  

๓ วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนพิธี 
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑. อนุพุทธประวัติและ

พระพุทธสาวก
เอตทัคคะ ๒๕ 
พระองค์ 

พุทธสาวก 
พุทธสาวิกา 
- พระมหา 

กัสสปะ 
- พระอุบาลี 
- อนาถปิณ 

ฑิกะ 

พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา 
- พระสารีบุตร 
- พระโมคคัลลานะ 
- นางขุชชุตตรา 
- พระเจ้าพิมพิสาร 
 

พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา 
- พระอัญญาโกณ

ฑัญญะ 
- พระมหาปชา-

บดีเถร ี
- พระเขมาเถร ี

 



๑๕๐ 
 

ตารางท่ี ๔.7 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๑) พระอัญญาโกณ

ฑัญญะ  
๒) พระอุรุเวลกัสส

ปะและน้องๆ 
๓) พระสารีบุตร   
๔) พระโมคคัลลานะ  
๕) พระมหากัสสปะ 
๖) พระมหากัจ 

จายนะ ๗)  
พระอานนท์  

๘) พระอุบาลี 
๙) พระสิวลี  
๑๐) พระราหุล 
๑๑) พระมหาปชา

บดีโคตมีเถรี  
๑๒) พระเขมาเถรี  
๑๓) พระอุบล 

วรรณาเถรี  
๑๔) พระปฎา 

จาราเถรี  
๑๕) พระกีสาโคตร 

มีเถรี  
๑๖) บัณฑิตสามเณร  
๑๗) สังกิจจสามเณร  
๑๘) สุขสามเณร 
๑๙) วนวาสีติสส

สามเณร  
๒๐) สุมนสามเณร  
๒๑) อนาถบิณฑิก

เศรษฐี ๒๒)
จิตตคฤบดี 

๒๓) ธัมมิกอุบาสก 
๒๔) วิสาขามหา

อุบาสิกา  
๒๕) มัลลิกาเทวี 

- นางวิสาขา 
 

 - พระเจ้าปเสน- 
ทิโกศล 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

ตารางท่ี ๔.7 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๒. ศาสนพิธ ี
๑) องค์ประกอบของ

ศาสนา 
๒) ประโยชน์ของศาสน

พิธี 
๓) พิธีบ าเพ็ญกุศลใน

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๔) พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ 

๕) พิธีสวดพระพุทธ
มนต์ 

๖) เทศกาลส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๗) ประเพณีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 

ศาสนพิธี 
- การจัดโต๊ะหมู่

บูชา  
- การจุดธูปเทียน 
- การจัดเครื่อง

ประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา 

- ค าอาราธนา
ต่างๆ 

 
 
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- ระเบยีบพิธี  

พิธีเวียนเทียน
การปฏิบัติตน
ในวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา 
วันอัฎฐมีบูชา 
วันอาสาฬห- 
บูชา 

- วันธรรมสวนะ
และเทศกาล
ส าคัญประวัติ
และความ 
ส าคัญของวัน
ธรรมสวนะ  
วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา 
วันเทโวโรหณะ 

ศาสนพิธี 
- การท าบุญตัก

บาตร 
- การถวายสิ่งของ

ที่ควรถวาย 
- การถวาย

สังฆทาน 
- การถวายผ้าอาบ

น้ าฝน 
- การจัดเครื่องไทย

ธรรม 
- การกรวดน้ า 
- การทอดกฐิน 

การทอดผ้าป่า 
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- หลักธรรม
เบื้องต้นที่
เก่ียวเน่ืองใน 
วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูขา 
วันอัฎฐมีบูขา  
วันอาสาฬหบูชา 
วันธรรมสวนะ 
และเทศกาล
ส าคัญ 

- ระเบยีบพิธีและ
การปฏิบัติตนใน 
วันธรรมสวนะ  
วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา 
วันเทโวโรหณะ 

 

ศาสนพิธี 
- การแสดงตน

เป็นพุทธ 
มามกะ 

- พิธีท าบุญ  
งานมงคล  
งานอวมงคล 

- การนิมนต์
พระภิกษุ การ
เตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและ
เครื่องบูชา  
การวงด้าย
สายสิญจน์ การ
ปูลาดอาสนะ 
การเตรียม
เครื่องรับรอง 
การจุดธูปเทียน 

- ข้อปฏิบัติในวัน
เลี้ยงพระ  
การถวายข้าว
พระพุทธ  
การถวายไทย
ธรรม  
การกรวดน้ า 

- การปฏิบัติตน
ต่อพระภิกษุใน
งาน ศาสนพิธีที่
บ้านการสนทนา 
การแต่งกาย 
มารยาทการพูด
กับพระภิกษุ
ตามฐานะวัน
ส าคัญทาง 
พระพุทธ 
ศาสนา 

วิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนปรากฎ
ตามระบุไว้ในตาราง 
จะเน้นทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติศาสน
พิธี ปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี 
 
วิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียน จะเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบัติศาสนพิธี 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก-
ชนที่ดี  
 
 

 



๑๕๒ 
 

ตารางท่ี ๔.7 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้อง

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๔ วิชาวินัย  
(อุโบสถศีล) 
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑) ความหมายของอุโบสถศีล 
๒) วัตถุประสงค์ของการรักษา

อุโบสถศีล 
๓) ประวัติความเป็นมาของ

อุโบสถศีล 
๔) อานิสงส์ของ 

อุโบสถศีล 
๕) โทษของการไม่มีศีล 
๖) การรักษาอุโบสถศีล เป็นข้อ

ปฏิบัติเพื่อข่มกิเลส 
๗) วิรัติ เจตนางดเว้นจากการ

ล่วงละเมิดศีล 
๘) ประเภทของ 

อุโบสถศีล 
๙) อุโบสถศีล มีผลน้อย และมี

ผลมาก 
๑๐) ความแตกต่างของ

ระหว่างอุโบสถศีลและ 
ศีล ๘ 

๑๑) ระเบียบพิธีสมาทาน
อุโบสถศีล 

๑๒) อุโบสถศีลกับพระ
รัตนตรัย 

๑๓) พระรัตนตรัย 
๑๔) สรณะ 
๑๕) ไตรสรณคมน์ 
๑๖) ประโยคของการล่วง

ละเมิดสิกขาบท 
๑๗) อุโบสถสูตร 

  - วันวิสาขบูชา 
- วันธรรม
สวนะแส าคัญ 

- การประพฤติ
ปฏิบัติในวันธรรม
สวนะและ
เทศกาลส าคัญ 

- หลักปฏิบัติต  
การฟังธรรม
เทศนา  
การแต่งกายใน 
การประกอบศา
สนพิธีที่วัด  
การงดเว้น
อบายมุขละ
เทศกาล 

 

 
 จากตารางข้างต้น พบว่า หลักธรรมส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกัน เนือ้หาวิชาที่

สอดคล้องกันมากทีสุ่ด คือ วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนาพธีิ แต่อย่างไรก็ตามการน าเสนอเนื้อหา 
วิชาพระพุทธศาสนาจะเน้นทัง้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติศาสนพิธี ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  



๑๕๓ 
 

 ๔.๑.๒.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท๑๕ กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๔
คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖๑๖ 
 
 ตารางท่ี ๔.๘ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาโทกับวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงช้ันที่ ๔  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
๑  วิ ช า เรี ย ง ค ว า ม
กระทู้ธรรม  
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑) อัตตวรรค 
๒) กัมมวรรค 
๓) ขันติวรรค 
๔) ปัญญาวรรค 
๕) เสวนาวรรค 

 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  
จิตที่ฝึกดีแล้ว น าสขุมาให้ 
- นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ 
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆ 
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก 
-โกธ  ฆตฺวา สุข  เสติ 
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
-ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฐาตา วินฺทเต ธน  
คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ 
-วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสมเร็จ 
-สนฺตฏฐี ปรม  ธน  
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 
อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก 
การเป็นหน้ีเป็นทุกข์ในโลก 
-ราชา มุข  มนุสฺสาน  
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
-สติ โลกสฺมิ ชาคโร 
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก 

ปรากฏหมวดห้วข้อพุทธ
ศาสนสุภาษิตจ านวน ๑๒ 
สุภาษิต เป็นหัวข้อที่
แตกต่างกัน กับ 
ธรรมศึกษามีสุภาษิต ๕ 
หมวดธรรม ๓๒ สุภาษิต 

 

 

                                                
๑๕ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 
๑๖ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓. 



๑๕๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
 - นตฺถิ สนฺติปร  สุข  

สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
- นิพฺพาน  ปรม  สุข  
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 

 

๒.วิชาธรรม 
- กัมมัฎฐาน ๒ 
๑) สมถกัมมัฎฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

 
 

ปรากฏเน้ือหาเน้นวิธี
ปฏิบัติการบริหารจิตและ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน 
๔ และน าวิธีการบริหารจิต
และเจริญปัญญาไปใช้ใน
การการพัฒนาการเรียนรู้ 
คุณภาพชีวิตและสังคม 
ส่วนในธรรมศึกษาได้
อธิบายเฉพาะความหมาย
ของศัพท์ 

กาม ๒   
บูชา ๒   
ปฏิสันถาร ๒   
สุข ๒    
อกุศลวิตก ๓ 
๑) กามวิตก 
๒) พยาบาทวิตก 
๓) วิหิงสาวิตก 

อกุศลวิตก ๓  

-กุศลวิตก ๓ 
๑) เนกขัมมวิตก 
๒) อพยาบาทวิตก 
๓) อวิหิงสาวิตก 

กุศลวิตก ๓  

อัคคิ ๓   
อธิปเตยยะ ๓ 
๑) อัตตาธิปเตยยะ 
๒) โลกาธิปเตยยะ 
๓) ธัมมาธิปเตยยะ 

อธิไตย ๓  

ญาณ ๓   
- ตัณหา ๓ 
๑) กามตัณหา 
๒) ภวตัณหา 
๓) วิภวตัณหา 

(ปฏิจจสมุปบาท) อยู่ในหัวข้อธรรม
ในปฏิจจสมุปบาท  

หัวข้อ ตัณหา 



๑๕๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
- ปิฎก ๓ 
๑) พระวินัยปิฎก 
๒) พระสุตตันตปิฎก 
๓) พระอภิธรรมปิฎก 

พระไตรปิฎก 
 
 

ปรากฏเน้ือหาสาระ
พระไตรปิฎก 
- วิธีการศึกษาและค้นคว้า 
- พระไตรปฎิกและคัมภีร์

อ่ืนๆ 
- วิเคราะห์การสังคายนา

และการเผยแผ่
พระไตรปิฎก 

- วิเคราะห์ความส าคัญ
และคุณค่าของ
พระไตรปิฎก 

พุทธจริยา ๓   
- วัฏฎะ (วน) ๓ 
๑) กิเลสวัฏฏะ 
๒) กัมมวัฎฎะ 
๓) วิปากวัฎฎะ 

(ปฏิจจสมุปบาท) ในหัวข้อปฏิจจสมุปบาท 
วิเคราะห์วัฏฏะตาม
กฏปฏิจจสมุปบาท  
ตามไตรวัฏ หรือวัฏฏะ ๓ 
คือ กิเลสวัฏ กรรมวัฏ  
วิบากวัฏ 

- สิกขา ๓ 
๑) อธิสีลสิกขา 
๒) อธิจิตตสิกขา 
๓) อธิปัญญาสิกขา 

(ภาวนา ๔) เน้ือหาสาระที่เชื่อมโยงกับ
ภาวนา ๔ คือ ภาวิตกาย 
ภาวิตศีล ภาวิตจิต  
ภาวิตปัญญา 

สามัญญลักษณะ ๓   
อปัสเสนธรรม ๔   
อัปปมัญญา ๔   
- พระอริยบุคคล ๔ 
๑) พระโสดาบัน 
๒) พระสกทาคามี 
๓) พระอนาคามี 
๔) พระอรหันต์ 

(วิมุตติ กับนิพพาน) มีเน้ือหาของความหมาย
ของพระอริยบุคคล ๔ 
และคุณสมบัติของพระ
อริยบุคคล ๔ ในหัวข้อ
ธรรม วิมุตติ และนิพพาน 

สัมปรายิกัตถประโยชน์ 
คือประโยชน์ภายหน้า ๔ 

  

- มรรค ๔ 
๑) โสดาปัตติมรรค 
๒) สกทาคามิมรรค 
๓) อนาคามิมรรค 
๔) อรหัตตมรรค 

(วิมุตติ กับนิพพาน) มีเน้ือหาของความหมาย
ของพระอริยบุคคล ๔ 
และคุณสมบัติของพระ
อริยบุคคล ๔ ในหัวข้อ
ธรรม วิมุตติ และนิพพาน 



๑๕๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
- ผล ๔ 
๑) โสดาปัตติผล 
๒) สกทาคามิผล 
๓) อนาคามิผล 
๔) อรหัตตผล 

(วิมุตติ กับนิพพาน) มีเน้ือหาของความหมาย
ของพระอริยบุคคล ๔ 
และคุณสมบัติของพระ
อริยบุคคล ๔ ในหัวข้อ
ธรรม วิมุตติ และนิพพาน 

อนุปุพพีกถา ๕   
มัจฉริยะ ๕   
มาร ๕   
- นิวรณ์ ๕ 
๑) กามฉันท์ 
๒) พยาบาท 
๓) ถีนมิทธะ 
๔) อุทธัจจกุกกุจจะ 
๕) วิจิกิจฉา 

นิวรณ์ ๕  

- ขันธ์ ๕ 
๑) รูป 
๒) เวทนา 
๓) สัญญา 
๔) สังขาร  
๕) วิญญาณ 

ขันธ์ ๕  

- เวทนา ๕ 
๑) สุข 
๒) ทุกข์ 
๓) โสมนัส 
๔) โทมนัส 
๕) อุเบกขา 

(ปฏิจจสมุปบาท) ในหัวข้อปฏิจจสมุปบาท 
ในหัวข้อ เวทนา 

จริต ๖   
ธรรมคุณ ๖ 
๑) สฺวากฺขาโต  

ภควตา ธมฺโม 
๒) สนฺทิฎฐิโก 
๓) อกาลิโก 
๔) เอหิปสฺสิโก 
๕) โอปนยิโก 
๖) ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ 

วิญฺญูหิ 

ธรรมคุณ ๖ ปรากฏในหมวดพระ
รัตนตรัย –วิเคราะห์
ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 



๑๕๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
(ส าหรับคฤหัสถ์)  

  

มรรคมีองค์ ๘   
- พุทธคุณ ๙ 
๑) อรห  
๒) สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
๔) สุคโต 
๕) โลกวิทู 
๖) อนุตฺตโร ปริสทมฺม 

สารถิ 

  

๗) สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
๘) พุทฺโธ 
๙) ภควา 

(พุทธะ) ปรากฏในหมวดพระ
รัตนตรัย –วิเคราะห์
ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 

วิชชา ๓   
วิชชา ๘   
จรณะ ๑๕    
- สังฆคุณ ๙ 
๑) สุปฎิปนฺโน 
๒) อุชุปฏิปนฺโน 
๓) ญายปฏิปนฺโน 
๔) สามีจิปฏิปนฺโนยทิท  

จตฺตาริ ปุริสปุคฺ
คลาอฎฺฐปุริสปุคฺคลา 
เอส ภควโต  
สาวกสงฺโฆ 

๕) อาหุเนยฺโย 
๖) ปาหุเนยฺโย 
๗) ทกฺขิเณยฺโย 
๘) อญฺชลิกรณีโย 
๙) อนุตฺตร  ปุญฺญกฺเขตฺต  

โลกสฺส 

(สังฆะ) ปรากฏในหมวดพระ
รัตนตรัย –วิเคราะห์
ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 

บารมี ๑๐   
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
 

  



๑๕๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
๓ วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนพิธี 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 
๑. อนุพุทธประวัติและ

พระพุทธสาวก
เอตทัคคะ ๒๕ 
พระองค์ 

๑) พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ  

๒) พระอุรุเวลกัสสปะ
และน้องๆ 

๓) พระสารีบุตร  
๔) พระโมคคัลลานะ  
๕) พระมหากัสสปะ  
๖) พระมหากัจจายนะ 
๗) พระอานนท์ 
๘) พระอุบาลี 
๙) พระสิวลี  
๑๐) พระราหุล 
๑๑) พระมหาปชาบดี

โคตมีเถรี 
๑๒) พระเขมาเถรี  
๑๓) พระอุบลวรรณา

เถรี  
๑๔) พระปฎาจาราเถรี  
๑๕) พระกีสาโคตร 

มีเถรี  
๑๖) บัณฑิตสามเณร  
๑๗) สังกิจจสามเณร  
๑๘) สุขสามเณร  
๑๙) วนวาสีติสส

สามเณร  
๒๐) สุมนสามเณร  
๒๑) อนาถบิณฑิกเศรษฐี  

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
พุทธสาวก 
- พระอัสสชิ  
- พระอานนท์  
- พระอนุรุทธะ  
- พระองคุลิมาล  
- หมอชีวก โกมารภัจ  
- จิตตคหบด ี 
- สุมนมาลาการ 
พุทธสาวิกา 
- พระกีสาโคตรมีเถรี  
- พระปฏาจาราเถรี  
- พระธัมมทินนาเถรี  
- เจ้าหญิงมัลลิกา  
- จูฬสุภัททา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
๒๒) จิตตคฤบดี 
๒๓) ธัมมิกอุบาสก 
๒๔) วิสาขามหา

อุบาสิกา 
๒๕) มัลลิกาเทวี 
๒. ศาสนพิธี 
๑) องค์ประกอบของ

ศาสนา 
๒) ประโยชน์ของ 

ศาสนพิธี 
๓) พิธีบ าเพ็ญกุศลในวัน

ส าคัญทางศาสนา 
๔) พระพุทธศาสนา 
๕) พิธีเจริญ 

พระพุทธมนต์ 
๖) พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
๗) เทศกาลส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
๘) ประเพณีส าคัญทาง

พระพุทธ ศาสนา 

 
 
 
 
 
ศาสนพิธี 
- หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวันส าคัญและ

เทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา 
- การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญ

ในพระพุทธศาสนา 
- คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
- ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 
- บุญพิธี พานพิธี กุศลพิธี 
- ศาสนพิธีเน่ืองด้วยพุทธบัญญัติ เช่น พิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน 
ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา 
- ศาสนพิธีน าพระพุทธศาสนา เข้าไปเก่ียวเน่ือง เช่น การ

ท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ 
- ความหมาย ความส าคัญ คติธรรมในพิธีกรรม 
- บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี คุณค่าและประโยชน์ 
- พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชา

อุปสมบท เครื่องอัฎฐบริขาร ประโยชน์ของการ
บรรพชาอุปสมบท 

 
 
 
 
 
ปรากฏเน้ือหาวิชา
พระพุทธศาสนาตามที่ระบุ
ไว้ มีความสอดคล้อง
ค่อนข้างมาก โดยเน้ือหา
พระพุทธศาสนาเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบัติศาสนพิธี ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี  
 

๔ วิชาวินัย  
(อุโบสถศีล) 
ขอบข่ายเนื้อหา 
๑) ความหมายของ

อุโบสถศีล 
๒) วัตถุประสงค์ของการ

รักษาอุโบสถศีล 
๓) ประวัติความเป็นมา

ของอุโบสถศีล 
๔) อานิสงส์ของ 

อุโบสถศีล 
๕) โทษของการไม่มีศีล 
 
 

  



๑๖๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นโท ชั้น ม.๔-ม.๖ 
๖) การรักษาอุโบสถศีล 

เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข่ม
กิเลส 

๗) วิรัติ เจตนางดเว้น
จากการล่วงละเมิด
ศีล 

๘) ประเภทของ 
อุโบสถศีล 

๙) อุโบสถศีล มีผลน้อย 
และมีผลมาก 

๑๐) ความแตกต่างของ
ระหว่างอุโบสถศีล
และศีล ๘ 

๑๑) ระเบียบพิธี
สมาทานอุโบสถศีล 

๑๒) อุโบสถศีลกับพระ
รัตนตรัย 

๑๓) พระรัตนตรัย 
๑๔) สรณะ 
๑๕) ไตรสรณคมน์ 
๑๖) ประโยคของการ

ล่วงละเมิดสิกขาบท 
๑๗) อุโบสถสูตร 
 

  

  
 จากตารางข้างต้น พบว่า หลักธรรมส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกันแต่อย่างไรก็ตาม 
หลักธรรมช้ันโทมีเนื้อหาสาระสอดคล้องใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนช่วงช้ันที่ 
4 ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงช้ันอื่น ๆ โดยเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกันมากที่สุด คือ วิชา 
อนุพุทธประวัติและศาสนาพิธี  แต่อย่างไรก็ตามการน าเสนอเนื้อหา วิชาพระพุทธศาสนาจะเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติศาสนพิธี ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  

 
 



๑๖๑ 
 

 ๔.๑.๓ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอกกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 ๔.๑.๓.๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก๑๗ กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๑ 
คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓๑๘ 
 
 ตารางท่ี ๔.๙ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงช้ันที่ ๑ 
หลกัสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง 
 

ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
ขอบข่ายเนื้อหา  
แต่งอธิบายเป็นท านอง
เทศนาโวหาร สุภาษิต 
๕ หมวด 
๑) อัปปมาทวรรค 
๒) จิตตวรรค 
๓) ธรรมวรรค 
๔) วิริยวรรค 
๕) สามัคคีวรรค 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ 
ตนแลเป็นที่พึ่ง
ของตน 
 
- มาตา มิตฺต  
สเก ฆเร 
มารดาเป็น
มิตรในเรือน
ของตน 
 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
 
- นิมิตตฺ  สาธุรูปาน  
กตตฺญู กตเวทิตา 
ความกตัญญู กตเวที
เป็นเครื่องหมายของ
คนดี 
 
-พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร 
มารดาบิดาเป็นพรหม
ของบุตร 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
-ททมาโน ปิโย 
โหติ  
ผู้ให้ย่อมเป็นที่
รัก 
 
-โมกฺโข กลฺยาณิ
ยา สาธุ 
เปล่งวาจา
ไพเราะให้ส าเร็จ
ประโยชน์ 

 
ปรากฏพุทธศาสนา
สุภาษิต ชั้นละ ๒ 
สุภาษิต แต่สุภาษิตไม่
ตรงกัน 
ธรรมศึกษามี ๕ หมวด  
๕๔ สุภาษิต 

 

                                                
๑๗ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอกฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 
๑๘ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๕), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๗), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 



๑๖๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง 
 

ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 

    

ขันธ์ ๕     
ไตรลักษณ์     
วิราคะ     
วิมุตติ ๒     
วิมุตติ ๕     
วิปัสสนาญาณ     
อริยมรรค (อริย
อัฏฐังคิกมรรค)  

    

วิสุทธิ ๗      
สันติ      
นิพพานธาตุ ๒     
ทุคติ     
สุคติ     
กรรม ๑๒      
กัมมัฏฐาน 
๑) สมถกัมมัฏฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาการฝึกสติ 
สมาธิในเบื้องต้น  

หัวใจสมถกัมมัฎฐาน     
นิวรณ์ ๕     
ฌาน      
สมถกัมมัฎฐาน 
 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาการฝึกสติ 
สมาธิในเบื้องต้น 

อภิณหปัจจเวกขณะ     
สติปัฏฐาน 
๑) กายานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 
๒) เวทนานุปัสสนา

สติปัฎฐาน 
๓) จิตตานุปัสสนา

สติปัฎฐาน 
๔) ธัมมานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาการเจริญ
สติ ฝึกเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐานใน
เบื้องต้น 



๑๖๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
กสิณ ๑๐     
อสุภะ ๑๐     
อนุสสติ ๑๐     
พรหมวิหาร ๔     
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑     
จตุธาตุววัตถาน ๑     
อรูป ๔     
จริต๖     
นิมิต ๓     
ภาวนา ๓     
วสี ๕     
พุทธคุณ ๙     
วิชชา ๓     
วิชชา ๘      
จรณะ ๑๕     
อายตนะ ๑๒     
อินทรีย์ ๒๒     
อริยสัจ ๔     
ปฎิจจสมุปบาท ๑๒      
วิภาคของวิปัสสนา     
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
อย่าง 

    

๓ วิชาพุทธานุพุทธ 
ประวัติ 
- ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 
- ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา 
- ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหา

สถาน 
- ปริเฉทที่ ๔ ประกาศ

พระศาสนา 
- ปริเฉทที่ ๕ ทรง

บ าเพ็ญพุทธกิจ 
- ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์

พราหมณ์พาวรี  
๑๖ คน 

 

พุทธประวัติ 
- ประสูต ิ
- ตรัสรู ้
- ปรินิพพาน 

พุทธประวัติ 
ประสูติ 
- เหตุการณ์หลัง

ประสูติ 
- แรกนาขวัญ 
- การศึกษา 
- การอภิเษกสมรส 
- เทวทูต ๔ 
- การออกผนวช 
 

พุทธประวัติ 
- การบ าเพ็ญ-

เพียร 
- ผจญมาร 
- ตรัสรู ้
- ปฐมเทศนา 
- ปรินิพพาน 

ปรากฏเน้ือหาที่
สอดคล้องกันตามระบุไว้
ในตาราง 



๑๖๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
- ปริเฉทที่ ๗ ประทาน

จตุตถกรรมวาจา 
- ปริเฉทที่ ๘ เสด็จ

เมืองกบิลพัสดุ์ 
- ปริเฉท ที่ ๘ เจ้า

ศากยะออกบวช 
- ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระ

พุทธมารดา 
- ปริเฉทที่ ๑๐ โปรด

พระสาวก 
- ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จ

ดับขันธปรินิพพาน 
- ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

    

๔.วิชาวินัย 
(อุโบสถศีล) 
ขอบข่ายเนื้อหา 
กรรมบถ 
- อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
๑) ปาณาติบาต 
๒) อทินฺนาทาน 
๓) กาเม สุมิจฺฉาจาร 
วจีกรรม ๔ 
๑) มุสาวาท 
๒) ปิสณุวาจา 
๓) ผรุสวาจา 
๔) สัมผัปปลาปะ 
มโนกรรม ๓ 
๑) อภิชฌา 
๒) พยาบาท 
๓) มิจฉาทิฏฐิ 
- กุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
๑) ปาณาติปาตา 

เวรมณี 
๒) อทินฺนาทานา 

เวรมณี 

(เบญจศีล) (เบญจศีล) (เบญจศีล) ปรากฏเน้ือหาหลักธรรม
เบญจศีลพอสังเขป แต่
เ น้ื อห าในธรรม ศึ กษ า
อธิบายได้ละเอียดมากว่า 



๑๖๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๑ ชั้น ๒ ชั้น ป.๓ 
๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารา 

เวรมณี 
๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารา 

เวรมณี 
วจีกรรม ๔ 
๑) มุสาวาทา เวรมณี 
๒) ปิสุณาย วาจาย 

เวรมณี 
๓) ผรุสาย วาจาย 

เวรมณี 
๔) สมฺผปฺปลาปา 

เวรมณี 
มโนกรรม ๓ 
๑) อนภิชฺฌา  
๒) อพฺยาปาท 
๓) สมฺมาทิฏฺฐิ 

    

อุปนิสัย ๓     
 
 จากตารางเปรียบเทียบข้างต้น จะพบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอกไม่มีหลักธรรมที่
สอดคล้องโดยตรงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ 1 มีปรากฏบางหลักธรรมที่มีเนื้อหา
สัมพันธ์กัน เช่น กัมมัฏฐานกับการบริหารจิตและเจริญปัญญา ส่วนหลักธรรมที่มีความสอดคล้อง
โดยตรง ได้แก่ วิชาพุทธานุประวัติ โดยในช่วงช้ันที่ ๑ ได้อธิบายเนื้อหาบางหัวข้อ พอสังเขป แต่เนื้อหา
ในธรรมศึกษาช้ันเอก จะอธิบายเนื้อหาเชิงทฤษฎีละเอียดตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

 ๔.1.3.๒ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก๑๙ กับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน๒๐ ช่วงช้ันที่ ๒ คือ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๔ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 ตารางท่ี ๕.๑๐ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาเอกกับวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงช้ันที่ ๒  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
ขอบข่ายเนื้อหา  
แต่งอธิบายเป็นท านอง
เทศนาโวหาร สุภาษิต 
๕ หมวด 
๑) อัปปมาทวรรค 
๒) จิตตวรรค 
๓) ธรรมวรรค 
๔) วิริยวรรค 
๕) สามัคคีวรรค 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
-สุขา สงฺฆสฺส 
สามคฺคี 
ความพร้อม
เพรียงของหมู่
ให้เกิดสุข 
- โลโก ปตฺถมฺ
ภิกา เมตฺตา 
เมตตาธรรม 
ค้ าจุนโลก 
 
 
 
 
 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ 
คนจะล่วงทุกข์ได้
เพราะความเพียร 
- ปญฺญา โลกสฺมิ 
 ปชฺโชโต  
ปัญญา คือ แสงสว่าง
ในโลก 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
 
สจฺเจน กิตฺต   
ปปฺโปติ 
คนจะได้เกียรติ
ด้วยสัจจะ 
 
ยถาวาที  
ตถาการี 
พูดเช่นไร  
ท าเช่นน้ัน 

ปรากฏพุทธศาสนสุภาษิต 
ป.๔ ป.๕.ป.๖  ชั้นละ ๒ 
สุภาษิต ซ่ึงเป็นหัวข้อ
สุภาษิตต่างกันกับ
หลักสูตรธรรมศึกษาที่มี
พุทธศาสนสุภาษิต
แบ่งเป็น ๕ หมวด มี
ทั้งหมด ๕๔ สุภาษิต 

 

 

 

                                                
๑๙ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอกฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 
๒๐ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.
ลาดพร้าว, ๒๕๕๗), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 



๑๖๗ 
 

ตารางท่ี ๕.๑๐ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความสอดคล้อง
และความแตกต่าง 

ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๒.วิชาธรรม 
สังขาร 

    

ขันธ์ ๕     
ไตรลักษณ์     
วิราคะ     
วิมุตติ ๒     
วิมุตติ ๕     
วิปัสสนาญาณ     
อริยมรรค (อริย
อัฏฐังคิกมรรค)  

    

วิสุทธิ ๗      
สันติ ความสงบ     
นิพพานธาตุ ๒     
ทุคติ     
สุคติ     
กรรม ๑๒  
  

หลักกรรม หลักกรรม หลักกรรม ปรากฏเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้หลักกรรมในช่วงชั้นที่ 
๒ พอสังเขป ได้แก่ 
ความหมายกรรม เจตนา 
และกฎแห่งกรรม 
เชื่อมโยงกับหลักธรรมอ่ืนๆ 
ส่วนในธรรมศึกษาจะอธิบาย 
กรรม ๑๒ ละเอียดมากกว่า 

กัมมัฏฐาน 
๑) สมถกัมมัฏฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

การบริหารจิต
และปัญญา 

การบริหารจิตและ
ปัญญา 

การบริหารจิต
และปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาวิธีการฝึกสติ
และฝึกสมาธิในเบื้องต้น 

หัวใจสมถกัมมัฎฐาน     
นิวรณ์ ๕     
ฌาน      
อภิณหปัจจเวกขณะ     
สติปัฏฐาน 
๑) กายานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 
๒) เวทนานุปัสสนาสติ-

ปัฏฐาน 

การบริหารจิต
และปัญญา 

การบริหารจิตและ
ปัญญา 

การบริหารจิต
และปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาวิธีปฏิบัติการ
บริหารจิต และเจริญปัญญา 
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ 
ฝึกการยืน การเดิน การน่ัง 
การนอนอย่างมีสติ 

 

 



๑๖๘ 
 

ตารางท่ี ๕.๑๐ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 
๓) จิตตานุปัสสนา

สติปัฎฐาน 
๔) ธัมมานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 

    

กสิณ ๑๐     
อสุภะ ๑๐     
อนุสสติ ๑๐     
พรหมวิหาร ๔ 
๑) เมตตา 
๒) กรุณา 
๓) มุทิตา 
๔) อุเบกขา 

พรหมวิหาร ๔    

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑     
จตุธาตุววัตถาน ๑     
อรูป ๔     
จริต๖     
นิมิต ๓     
ภาวนา ๓     
วสี ๕     
  พุทธคุณ ๙ 
๑) อรห  
๒) สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
๔) สุคโต 
๕) โลกวิทู 
๖) อนุตฺตโร ปุริสทมฺ
มสารถิ 
๗) สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
๘) พุทฺโธ 
๙ ภควา 

พุทธคุณ ๓   ปรากฏเน้ือหา โดยย่อ 
พุทธคุณ คือ พระคุณของ
พระพุทธเจ้ามี ๙ 
ประการ แต่โดยย่อมี ๓ 
ประการ ได้แก่ พระ
ปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ 
พระกรุณาคุณ ในชั้น ป.๔  

วิชชา ๓     
วิชชา ๘      
จรณะ ๑๕     
อายตนะ ๑๒     
อินทรีย์ ๒๒ 
 
 

    
 



๑๖๙ 
 

ตารางท่ี ๕.๑๐ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและ
ความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ป.๔ ชั้น ๕ ชั้น ป.๖ 

-อริยสัจ ๔ 
๑) ทุกข์ 
๒) สมุทัย 
๓) นิโรธ 
๔) มรรค 

 อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ ปรากฏเน้ือหา
อริยสัจ ๔ เชื่อมโยง
กับหลักธรรมอ่ืน 
เช่น อริยสัจ ๔ กับ
หลักธรรม แต่ใน
ธรรมศึกษาอธิบาย
เฉพาะนิยามศัพท์
ของอริยสัจ ๔ 

ปฎิจจสมุปบาท ๑๒      
วิสุทธิ ๗     
วิภาคของวิปัสสนา     
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง     
๓ วิชาพุทธานุพุทธ 
ประวัติ 
- ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 
- ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา 
- ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน 
- ปริเฉทที่ ๔ ประกาศ 

พระศาสนา 
- ปริเฉทที่ ๕ ทรงบ าเพ็ญ 

พุทธกิจ 
- ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์

พาวรี ๑๖ คน 
- ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวช

ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
- ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมือง

กบิลพัสดุ์ 
- ปริเฉท ที่ ๘ เจ้าศากยะออก

บวช 
- ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธ

มารดา 
- ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก 
- ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดับขันธป

รินิพพาน 
- ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

พุทธประวัติ 
- ตรัสรู ้
- ประกาศธรรม 

ได้แก่ โปรด
ชฎิล โปรด
พระเจ้า 
พิมพิสารพระ
อัครสาวก
แสดงโอวาท
ปาฎิโมกข์ 

พุทธประวัติ 
- โปรดพระพุทธ
บิดา (เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ์) 
- พุทธกิจส าคัญ 

ได้แก่ 
โลกัตถจริยา 
ญาตัตถจริยา 
และพุทธัตถ
จริยา 

พุทธประวัติ 
- ปลงอายุสังขาร 
- ปัจฉิมสาวก 
- ปรินิพพาน 
- การถวายพระ

เพลิง 
- แจกพระบรม

สารีริกธาตุ 
- สังเวชนีย 

สถาน ๔ 

ปรากฏเน้ือหา
สอดคล้องกับวิชา
พระพุทธศาสนา
ตามหัวข้อที่ระบุไว้
ในตาราง 

 

 



๑๗๐ 
 

ตารางท่ี ๕.๑๐ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเน้ือหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกตความ
สอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาช้ันเอก ช้ัน ป.๔ ช้ัน ๕ ช้ัน ป.๖ 
๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) 
ขอบข่ายเน้ือหา 
กรรมบถ 
- อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
๑) ปาณาติบาต 
๒) อทินนาทาน 
๓) กาเมสุมิจฉาจาร 
วจีกรรม ๔ 
๑) มุสาวาท 
๒) ปิสุณวาจา 
๓) ผรุสวาจา 
๔) สัมผัปปลาปะ 
มโนกรรม ๓ 
๑) อภิชฌา 
๒) พยาบาท 
๓) มิจฉาทิฏฐิ 
- กุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี 
๒) อทินฺนาทานา เวรมณี 
๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี 
วจีกรรม ๔ 
๑) มุสาวาทา เวรมณี 
๒) ปิสุณาย วาจาย เวรมณี 
๓) ผรุสาย วาจาย เวรมณี 
๔) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี
มโนกรรม ๓ 
๑) อนภิชฺฌา  
๒) อพฺยาปาท 
๓) สมฺมาทิฏฺฐิ 

(เบญจศีล) 
(ทุจริต ๓) 
 
(สุจริต ๓) 

(เบญจศีล) 
 

(เบญจศีล) 
 
(อกุศลมูล ๓) 
(กุศลมูล ๓)  

ปรากฎ เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กบัหลักธรรมใน หัวข้อ 
เบ ญ จ ศี ล  ทุ จ ริ ต  ๓ 
สุจ ริต  ๓  กุ ศล มูล  ๓ 
อกุศลมูล ๓ 

อุปนิสัย ๓     
 จากตารางข้างต้น พบว่า หลักธรรมในธรรมศึกษาช้ันเอกส่วนใหญ่ มีเนื้อหาสาระไม่
สอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ 2 ส่วนหลักธรรมที่สอดคล้องกัน จะอธิบาย
เนื้อหาแตกต่างกัน เนื่องจากธรรมศึกษาอธิบายเนื้อหาค่อนข้างละเอียดตามนัยบาลีและอรรถกถา 
ส่วนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้อธิบายหลักธรรมพอสังเขป และเช่ือมโยงกับหลักธรรมอื่น ๆ 



๑๗๑ 
 

 ๔.๑.๓.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก๒๑ กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๓ 
คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๒ 
 
 ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงช้ันที่ ๓  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องเนื้อหา

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
ขอบข่ายเนื้อหา  
แต่งอธิบายเป็นท านอง
เทศนาโวหาร สุภาษิต 
๕ หมวด 
๑) อัปปมาทวรรค 
๒) จิตตวรรค 
๓) ธรรมวรรค 
๔) วิริยวรรค 
๕) สามัคคีวรรค 
 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- ย  เว เสวติ 

ตาทิโส 
คบคนใดเป็น
คนเช่นน้ัน 
- อตฺตนา 

โจทยตฺตาน  
จงเตือนตน 
ด้วยตน 
- นิสมฺม กรณ  

เสยฺโย 
ใคร่ครวญก่อน
ท าจึงดี 
ทุราวาสา ฆรา 
ทุกฺขา 
เรือนที่ครองไม่
ดีน าทุกข์มาให้ 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตี โลโก 
สัตว์โลกย่อมเป็นไป
ตามกรรม 
- กลฺยาณการี กลฺ

ยาณ  ปาปการี  
จ ปาปก  

ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้
ช่ัว 
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย 
การสั่งสมบุญน าสุข
มาให้ 
ปูชโก ลภเต ปูช  
วนฺทโก ปฏิวนฺทน  
ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับ
การบูชาตอบผู้ไหว้ 
เขาย่อมได้รับการ
ไหว้ตอบ 

พุทธศาสน
สุภาษิต 
- อตฺตา หเว ชิต  
เสยฺโย 

ชนะตนน่ันแล
ดีกว่า 
ธมฺมจารี สุข  เส
ติ 
ผู้ประพฤติธรรม
ย่อมเป็นสุข 
ปมาโท มจฺจุโน 
ปท  

ความประมาท
เป็นทางแห่ง
ความตาย 
สุสฺสูส  ลภเต 
ปญฺญ  
ผู้ฟังด้วยดีย่อม
ได้ปัญญา 

ปรากฏพุทธศาสนสุภาษิต 
ช่วงชั้นที่ ๓  ชั้นละ ๔ 
สุภาษิต ซ่ึงเป็นหัวข้อ
สุภาษิตต่างกันกับ
หลักสูตรธรรมศึกษาที่มี
พุทธศาสนสุภาษิต
แบ่งเป็น ๕ หมวด มี
ทั้งหมด ๕๔ สุภาษิต 
ธรรมศึกษาจะสอนการ
เขียนเรียงความกระทู้
ธรรม 

 

                                                
๒๑ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอกฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 
๒๒ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , หนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 
๒๕๕๔), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๕). 



๑๗๒ 
 

ตารางท่ี ๕.๑1 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องเนื้อหา

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๒.วิชาธรรม 
  สังขาร 

(ขันธ์ ๕) (ขันธ์ ๕) (ขันธ์ ๕,ไตร
ลักษณ์) 

ปรากฏเน้ือหาในอยู่ใน
หลักธรรมขันธ์ ๕ และ
ไตรลักษณ์ แต่ในธรรม
ศึกษาจะอธิบายเน้ือหาที่
ละเอียดตามนัยบาลีและ
ตามนัยอรรถกถา 

ขันธ์ ๕ 
๑) รูป 
๒) เวทนา 
๓) สัญญา 
๔) สังขาร 
๕) วิญญาณ 

ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕  

ไตรลักษณ์ 
๑) อนิจจตา 
๒) ทุกขตา 
๓) อนัตตตา 

  ไตรลักษณ์  

วิราคะ     
วิมุตติ ๒     
วิมุตติ ๕     
วิปัสสนาญาณ     
อริยมรรค 
(อริยอัฏฐังคิกมรรค) 
๑) สัมมาทิฏฐิ ความ

เห็นชอบ 
๒) สัมมาสังกัปปะ 

ความด าริชอบ 
๓) สัมมาวาจา  

เจรจาชอบ 
๔) สัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ 
๕) สัมมาอาชีวะ  

เลี้ยงชีวิตชอบ 
๖) สัมมาวายามะ 

พยายามชอบ 
๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ 
๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจ

ม่ันชอบ 

  มรรคมีองค์ ๘ มรรค เป็นโครงสร้างของ
หลักธรรมหมวดอริยสัจ 
๔ ในช่วงชั้นที่ ๓ แต่มี
หลักธรรมที่อธิบาย
ความหมายของมรรคและ
ความส าคัญของมรรคมี
องค์ ๘  ใน ชั้น ม. ๓ 



๑๗๓ 
 

ตารางท่ี ๕.๑1 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องเนื้อหา

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
วิสุทธิ ๗      
สันติ ความสงบ     
นิพพาน      
ทุคติ     
สุคติ     
กรรม ๑๒ อุทเทส 
๑) ทิฏฐธรรมเวทนีย 

กรรม 
๒) อุปปัชชเวทนียกรรม 
๓) อปราปรเวทนีย 

กรรม 
๔) อโหสิกรรม 
๕) ชนกกรรม 
๖) อุปัตถัมภกกรรม 
๗) อุปปีฬกกรรม 
๘) อุปฆาตกรรม 
๙) ครุกรรม 
๑๐) พหุลกรรม 
๑๑) อาสันนกรรม 
๑๒) กตัตตากรรม 

หลักกรรม หลักกรรม หลักกรรม ในช่วงชั้นที่ ๓ จะอธิบาย
หลักกรรมสัมพันธ์กับ
หลักธรรมอ่ืน เช่น ชั้น  
ม. ๑ อธิบายความหมาย
และคุณค่าของกรรม และ 
กรรมกับอมายมุข ชั้น  
ม.๒ ให้อธิบายกรรม
เชื่อมโยงกับสมบัติ ๔ 
วิบัติ ๔ กรรมกับ
อกุศลกรรมบถ ๑๐  
กรรมกับอบายมุข ๖ ใน
ช้ัน  
ม.๓  ได้อธิบายหลัก 
กรรมกับวัฎฎะ ๓ หลัก
กรรมกับปปัญจธรรม ๓ 

กัมมัฏฐาน 
๑) สมถกัมมัฏฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

บริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
กรรมฐาน ๒ 

บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 
สติปัฏฐาน ๔ 

บริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
การเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฎ
ฐาน ๔ 

ในชั้นช่วงชั้นที่ ๓ จะ
ปรากฏเน้ือหาที่เน้นการ
ปฏิบัติ ส่วนในธรรม
ศึกษาจะอธิบายเฉพาะ
ความหมาย 

หัวใจสมถกัมมัฏฐาน     
นิวรณ์ ๕     
ฌาน      
อภิณหปัจจเวกขณะ     
สติปัฏฐาน 
๑) กายานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 
๒) เวทนานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 
๓) จิตตานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 
 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 
กรรมฐาน ๒ 

การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
สติปัฏฐาน ๔ 

การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ปรากฏเน้ือหาที่
สอดคล้องกัน ในช่วงชั้นที่ 
๓  จะเน้นเน้ือหาการ
ปฏิบัติ บริหารจิตและ
เจริญปัญญา ธรรมศึกษา
จะอธิบายเฉพาะ
ความหมายของ
หลักธรรม 



๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๕.๑1 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องเนื้อหา

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
๔) ธัมมานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน 
    

กสิณ ๑๐     
อสุภะ ๑๐     
อนุสสติ ๑๐     
พรหมวิหาร ๔     
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑     
จตุธาตุววัตถาน ๑     
อรูป ๔     
จริต๖     
นิมิต ๓     
ภาวนา ๓     
วสี ๕     
พุทธคุณ ๙     
วิชชา ๓     
วิชชา ๘      
จรณะ ๑๕     
อายตนะ ๑๒     
อินทรีย์ ๒๒     
อริยสัจ ๔ 
๑) ทุกข์ 
๒) สมุทัย 
๓) นิโรธ 
๔) มรรค 

อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ ปรากฏเน้ือหาอริยสัจ ๔ 
เป็นโครงสร้างหลักธรรม 
ที่มีเน้ือหาเชื่อมโยงกับ
หลักธรรมอ่ืนๆ แต่ใน
ธรรมศึกษาอธิบายเฉพาะ
ความหมาของหลักธรรม 

ปฎิจจสมุปบาท ๑๒     
วิภาคของวิปัสสนา     
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
อย่าง 

    

๓ วิชาพุทธานุพุทธปร
วัติ 
- ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 
- ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา 
- ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหา

สถาน 
 

สรุปและ
วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ 
- ประสูต ิ
- เทวทูต ๔ 
- การแสวงหา

ความรู้ 

สรุปและวิเคราะห์
พุทธประวัติ 
- การผจญมาร 
- การตรัสรู้ 
- การสั่งสอน 
 

สรุปและ
วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ 
- ปฐมเทศนา 
- โอวาทปาฏิ-
โมกข์ 

ศึกษาพุทธ 

เน้ือหาในพุทธประวัติ
ในช่วงชั้นที่ ๓ จะเป็นการ
สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติ ตอนที่ส าคัญ 
ส่วนในธรรมศึกษาจะเป็น
การอธิบายเน้ือหา
ตามล าดับ 

 



๑๗๕ 
 

ตารางท่ี ๕.๑1 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องเนื้อหา

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
- ปริเฉทที่ ๔ ประกาศ

พระศาสนา 
- ปริเฉทที่ ๕ ทรง

บ าเพ็ญพุทธกิจ 
- ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์

พราหมณ์พาวรี  
๑๖ คน 

- ปริเฉทที่ ๗ ประทาน
การบวชด้วยญัตติ
จตุตถกรรมวาจา 

- ปริเฉทที่ ๘ เสด็จ
เมืองกบิลพัสดุ์ 

- ปริเฉท ที่ ๘ เจ้า
ศากยะออกบวช 

- ปริเฉทที่ ๙ โปรด 
พระพุทธมารดา 

- ปริเฉทที่ ๑๐ โปรด
พระสาวก 

- ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน 

- ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

- การบ าเพ็ญ 
ทุกรกิริยา 

 ป ร ะ วั ติ จ า ก
พระพุทธรูปปาง
ต่างๆ 

 

๔.วิชาวินัย  
(อุโบสถศีล) 
ขอบข่ายเนื้อหา 
กรรมบถ 
- อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
๑) ปาณาติบาต 
๒) อทินนาทาน 
๓) กาเมสุมิจฉาจาร 
วจีกรรม ๔ 
๑) มุสาวาท 
๒) ปิสุณวาจา 
๓) ผรุสวาจา 
๔) สัมผัปปลาปะ 
 
 

 อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
กุศลกรรมบถ ๑๐ 

  



๑๗๖ 
 

ตารางท่ี ๕.๑1 (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องเนื้อหา

และความแตกต่าง ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ 
มโนกรรม ๓ 
๑) อภิชฌา 
๒) พยาบาท 
๓) มิจฉาทิฏฐิ 
- กุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
๑) ปาณาติปาตา 

เวรมณี 
๒) อทินฺนาทานา 

เวรมณี 
๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารา 

เวรมณี 
วจีกรรม ๔ 
๑) มุสาวาทา เวรมณี 
๒) ปิสุณาย วาจาย 

เวรมณี 
๓) ผรุสาย วาจาย 

เวรมณี 
๔) สมฺผปฺปลาปา

เวรมณี 
มโนกรรม ๓ 
๑) อนภิชฺฌา  
๒) อพฺยาปาท 
๓) สมฺมาทิฏฺฐิ 

    

อุปนิสัย ๓     
 
 จากตารางข้างต้น จะพบ ว่าเนื้ อหาธรรม ศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับ วิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน บางหลักธรรมที่สอดคล้องจะมีการอธิบายเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะอธิบายเช่ือมโยงหลักธรรมกับหลักธรรมอื่นๆ และ
เน้นการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของหลักธรรม และการปฏิบัติ ส่วนเนื้อหาในธรรมศึกษาอธิบาย
ความหมายของหลักธรรมมากกว่าการเน้นเนื้อหาเชิงปฏิบัติ 
 
 



๑๗๗ 
 

 ๔.1.๓.๔ วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก๒๓ กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๔
คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖๒๔ 
 
 ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงช้ันที่ ๔  
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาขั้นเอก ม.๔-ม.๖ 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
ขอบข่ายเนื้อหา  
แต่งอธิบายเป็นท านอง
เทศนาโวหาร สุภาษิต 
๕ หมวด 
๑) อัปปมาทวรรค 
๒) จิตตวรรค 
๓) ธรรมวรรค 
๔) วิริยวรรค 
๕) สามัคคีวรรค 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  
จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 
- นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ 
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆ 
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก 
-โกธ  ฆตฺวา สุข  เสติ 
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
-ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฐาตา วินฺทเต ธน  
คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ 
-วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสมเร็จ 
-สนฺตฏฐี ปรม  ธน  
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 
-อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก 
การเป็นหน้ีเป็นทุกข์ในโลก 
-ราชา มุข  มนุสฺสาน  
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
-สติ โลกสฺมิ ชาคโร 
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก 

ปรากฏศาสนสุภาษิต
ในช่วงชั้นที่ ๔ จ านวน ๑๒ 
สุภาษิตที่ต่างกับ  
ธรรมศึกษามีสุภาษิต ๕ 
หมวดธรรม ๕๔สุภาษิต 
ธรรมศึกษาสอนวิชา
เรียงความกระทู้ธรรม 

 

                                                
๒๓ สนามหลวงแผนกธรรม, หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอกฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๘). 
๒๔ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๕๑), หน้า ๘-๕๔, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖, 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓. 



๑๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเนื้อหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและ

ความแตกต่าง ธรรมศึกษาขั้นเอก ม.๔-ม.๖ 
 -นตฺถิ สนฺติปร  สุข  

สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
-นิพฺพาน  ปรม  สุข  
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 

 

๒.วิชาธรรม 
  สังขาร 
 

 
 
(ไตรลักษณ์,ขันธ์  ๕,) 

ปรากฏเน้ือหาที่สอดคล้อง
กันในหลักไตรลักษณ์และ
ขันธ์ ๕ แต่ในธรรมศึกษา
จะอธิบายหลักธรรมตาม
นัยบาลีและตามนัย 
อรรถกถา ที่มีความ
ละเอียดมากกว่า 

ขันธ์ ๕ 
๑) รูป 
๒) เวทนา 
๓) สัญญา 
๔) สังขาร 
๕) วิญญาณ 

ขันธ์ ๕  

ไตรลักษณ์   
วิราคะ   
  วิมุตติ ๒ 
๑) เจโตวิมุตติ 
๒) ปัญญาวิมุตติ 

(วิมุตติ ๕) ปรากฏเน้ือหาที่สอดคล้อง
กันในหัวข้อธรรมวิมุตติ ๕ 

  วิมุตติ ๕ 
๑) ตทังควิมุตติ 
๒) วิกขัมภนวิมุตติ 
๓) สมุจเฉทวิมุตติ 
๔) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ 
๕) นิสสรณวิมุตติ 

 วิมุตติ ๕  

วิปัสสนาญาณ 
๑) อุทยัพพยญาณ 
๒) ภังคญาณ 
๓) อาทีนวญาณ 
๔) ภยตูปัฎฐานญาณ 
๕) นิพพิทาญาณ 
๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ 
๗) ปฏิสังขาญาณ 
๘) สังขารุเปกขาญาณ 

วิปัสสนาญาณ ๙  



๑๗๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเน้ือหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาข้ันเอก ม.๔-ม.๖ 
๙) สัจจานุโลมิกญาณ

หรืออนุโลมญาณ 
  

อริยมรรค 
(อริยอัฏฐังคิกมรรค)  

  

วิสุทธิ ๗    
สันติ ความสงบ   
นิพพาน นิพพาน  
ทุคติ   
สุคติ   
กรรม ๑๒  กรรม ๑๒  
กัมมัฏฐาน 
๑) สมถกัมมัฏฐาน 
๒) วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

บริหารจิตและเจริญปัญญา  

หัวใจสมถกัมมัฏฐาน   
- นิวรณ์ ๕ 
๑) กามฉันทะ 
๒) พยาบาท 
๓) ถีนมิทธะ 
๔) อุทธัจจกุกกุจจะ 
๕) วิจิกิจฉา 

นิวรณ์ ๕  

ฌาน    
อภิณหปัจจเวกขณะ   
สติปัฏฐาน 
๑) กายานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน 
๒) เวทนานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน 
๓) จิตตานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน 
๔) ธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน 

บริหารจิตและเจริญปัญญา ปรากฏเนื้อหาหลักเจริญ 
สติปัฏฐาน ๔ ในหมวด
เจริญจิตและเจริญปัญญา 
เป็นเนื้อหาที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ วิธีการฝึกสมาธิตาม
หลักอานาปานสติ ผลของ
การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา เป็นต้น แต่ในธรรม
ศึกษาอธิบายเฉพาะ
ความหมายของหลักธรรม 

กสิณ ๑๐   
อสุภะ ๑๐   
อนุสสติ ๑๐   
พรหมวิหาร ๔   
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑   
 



๑๘๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเน้ือหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาข้ันเอก ม.๔-ม.๖ 
จตุธาตุววัตถาน ๑   
อรูป ๔   
จริต ๖   
นิมิต ๓   
ภาวนา ๓   
วสี ๕   
- พุทธคุณ ๙ 
๑) อรห  
๒) สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
๔) สุคโต 
๕) โลกวิทู 
๖) อนุตฺตโร ปุริสทมฺ

มสารถิ 
๗) สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
๘) พุทฺโธ 
๙ ภควา 

พระรัตนตรัย 
วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ 

ปรากฏเนื้อหาในเชิง
วิเคราะห์พระรัตนตรัย 
ส่วนในธรรมศึกษาจะ
ความหมายของหลักธรรม
ในเชิงพรรณาความ 

วิชชา ๓   
วิชชา ๘    
จรณะ    
อายตนะ ๒๒   
อินทรีย์ ๒๒   
- อริยสัจ ๔ 
๑) ทุกข์ 
๒) สมุทัย 
๓) นิโรธ 
๔) มรรค 

อริยสัจ ๔ ปรากฏเนื้อหาอริยสัจ ๔ 
เป็นโครงสร้างเป็นกรอบ
หลักธรรมที่มีหลักธรรมอื่น
เช่ือมโยงหลายหลักธรรม 
แต่ในธรรมศึกษาอธิบาย
เฉพาะความหมายของ
หลักธรรม 

ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
๑) อวิชชา 
๒) สังขาร 
๓) วิญญาณ 
๔) นามรูป 
๕) สฬาตยนะ 
๖) ผัสสะ 
๗) เวทนา 
๘) ตัณหา  

ปฏิจจสมุปบาท ๑๒  



๑๘๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเน้ือหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาข้ันเอก ม.๔-ม.๖ 
๙) อุปาทาน 
๑๐) ภพ 
๑๑) ชาติ 
๑๒) ชรามรณะ 

  

วิภาคของวิปัสสนา   
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
อย่าง 

  

๓. วิชาพุทธานุพุทธ
ประวัติ 

- ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 
- ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา 
- ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหา

สถาน 
- ปริเฉทที่ ๔ ประกาศ

พระศาสนา 
- ปริเฉทที่ ๕ ทรง

บ าเพ็ญพุทธกิจ 
- ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์

พราหมณ์พาวรี  
๑๖ คน 

- ปริเฉทที่ ๗ ประทาน
การบวชด้วยญัตติ
จตุตถกรรมวาจา 

- ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมือง
กบิลพัสดุ์ 

- ปริเฉท ที่ ๘  
เจ้าศากยะออกบวช 

- ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระ
พุทธมารดา 

- ปริเฉทที่ ๑๐ โปรด
พระสาวก 

- ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จ 
ดับขันธปรินิพพาน 

- ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 
 
 
 
 

 วิเคราะห์พุทธประวัติ 
- วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อยา่ง

สูงสุด (การตรัสรู้) 
- การก่อตั้งพระพุทธศาสนา 
- ด้านวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามแนว

พุทธจริยา 
- ด้านการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 

ในช่วงช้ันที่ ๔ วิชา
พระพุทธศาสนาจะเน้นการ
วิเคราะห์พุทธประวัติผ่าน
แนวคิดต่างๆ เช่น 
การศึกษา ด้านการบริหาร 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น เป็นการ
ฝึกพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีเนื้อแตกต่างกับ
ธรรมศึกษา ท่ีอธิบายพุทธ
ประวัติตามล าดับ โดย
เนื้อหาดังกล่าวสอดคล้อง
กับวิชาพุทธานุพุทธประวัติ
ค่อนข้างน้อย 

 



๑๘๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ (ต่อ) 
หลักสูตรธรรมศึกษา 
(ขอบข่ายเน้ือหา) 

วิชาพระพุทธศาสนา 
(สาระการเรียนรู้แกนกลาง) 

ข้อสังเกต 
ความสอดคล้องและความ

แตกต่าง ธรรมศึกษาข้ันเอก ม.๔-ม.๖ 
๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) 
ขอบข่ายเน้ือหา 
กรรมบถ 
- อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
๑) ปาณาติบาต 
๒) อทินนาทาน 
๓) กาเมสุมิจฉาจาร 
วจีกรรม ๔ 
๑) มุสาวาท 
๒) ปิสุณวาจา 
๓) ผรุสวาจา 
๔) สัมผัปปลาปะ 
มโนกรรม ๓ 
๑) อภิชฌา 
๒) พยาบาท 
๓) มิจฉาทิฏฐิ 
- กุศลกรรมบถ ๑๐ 
กายกรรม ๓  
วจีกรรม ๔ 
มโนกรรม ๓ 

  

อุปนิสัย ๓   
 จากตารางข้างต้น พบว่า หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรปรากฏหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องกันส่วน
ใหญ่ โดยเนื้อธรรมศึกษาช้ันเอก ไดอ้ธิบายเนื้อหาธรรมตามนัยบาลีและอรรถกถาเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
เนื้อหาสาระในธรรมศึกษาจะมีกรอบของหลักอริยสัจ ๔ เป็นกรอบแนวคิดโครงสร้างหลักที่
ประกอบด้วยหลักธรรมอื่นๆเช่ือมโยงกันหลายหลักธรรม และเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ส่วน
หลักธรรมที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน เช่น การบริหารจิตและเจริญปัญญา ในวิชาพระพุทธศาสนาในช่วง  
ช้ันที่ ๔ จะเน้นเนื้อหาเชิงปฏิบัติ มากกว่าการอธิบายความหมายของหลักธรรมอย่างเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

๔.2 สรุปเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษาที่ ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาแต่ละระดับชั้นเรียน 
 จากการวิเคราะห์เนื้อสาระของหลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนทุกช่วงช้ัน พบว่ามี เนื้อหาสาระของธรรมศึกษาส่วนใหญ่ปรากฎไม่ครบถ้วนในวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนั้นในหัวข้อนี้ จะสรุปการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก กับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในแตล่ะ
ระดับช้ันเรียน ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบทั้ง ๒ หลักสูตร กล่าวคือ หลักธรรมที่มีหัวข้อ
หลักธรรมที่แตกต่างกัน แต่เนื้อหาสาระมีส่วนสอดคล้องเช่ือมโยงกับหัวข้อหลักธรรมอื่นหรือเนื้อหา
สาระในหมวดธรรมอื่น ในวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ถือว่าเนื้อหาสาระทั้ง ๒ หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกัน โดยจะเขียนข้อสังเกตไว้ในแต่ละรายวิชาระบุไว้ในตาราง ส่วนเนื้อหาสาระรายวิชาที่ไม่
สอดคล้องกันทั้งหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระ จะน าเสนอสรุปเป็นตารางดังนี้ 
 ๔.2.๑ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑  
 ตารางท่ี 4.๑๓ สรุปหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท 
ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ป.๑ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

ปรากฏหัวข้อหมวดพุทธ
ศาสนสุภาษิตเหมือนกัน 
แต่ ไม่มีสุภาษิตที่ตรงกัน  
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑, ๔.๕ ,๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อริยสัจ ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
ขันธ์ ๕ 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
ปิฎก ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฏฏะ (วน) ๓ 
สิกขา ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
อัปปมัญญา ๔ 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค (อริยอัฎฐังคิก
มรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
กรรม ๑๒ 
หัวใจสมถกรรมฐาน 
นิวรณ์ ๕ 

 



๑๘๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑3 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 
อบายมุข ๖ 
 

พระอริยบุคคล  
๔สัปรายิกัตถประโยชน์ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
ธรรมคุณ ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

ฌานอภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 
นิมิต ๓ 
ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
อริยสัจ ๔ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓. วิชาพุทธประวัติ
และศาสนพิธ ี

 

๓. วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนาพิธ ี

๓. วิชาพุทธานุพุทธ
ประวัติ 

เน้ือหาสาระธรรมศึกษาไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ช า
พระพุทธศาสนาบางหัวข้อ 
ดูตาราง ๔.๑ ,๔.๕, ๔.๙ 

๔. วิชาวินัย  
(เบญจศีล เบญธรรม 

๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับ
วิชาพระพุทธศาสนา และ
ส อ ด ค ล้ อ งบ า งหั ว ข้ อ  
ดูตาราง ๔.๑ ,๔.๕, ๔.๙ 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกันหลักสูตรธรรมศึกษาสอนวิธีเขียนเรียงความ 
กระทู้ธรรม ส่วนพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีใน
ธรรมศึกษาช้ันโท และในวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษาช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่
ไม่ครบทุกหัวข้อ  
 



๑๘๕ 
 

 ๔.2.๒ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๒  
 ตารางท่ี 4.๑๔ สรุปหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท 
ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ป.๒ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

ป ร าก ฏ หั วข้ อห ม วด 
พุ ท ธ ศ า ส น สุ ภ า ษิ ต
เห มื อ น กั น  แ ต่ ไ ม่ มี
สุ ภ า ษิ ต ที่ ต ร ง กั น  
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อริยสัจ ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฏฏะ (วน) ๓ 
สิกขา ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
อัปปมัญญา ๔ 
สัปรายิกัตถประโยชน์ 
พระอริยบุคคล ๔ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค 
 (อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
กรรม ๑๒ 
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 

 

 



๑๘๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑4 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

ทิศ ๖ 
อบายมุข ๖ 

ธรรมคุณ ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

นิมิต ๓ 
ภาวนา ๓ 
วส ี๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
อริยสัจ ๔ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓ วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓.วิชาอนุพุทธประวัติและ
ศาสนาพิธี 

๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

๔.วิชาวินั ย  (เบญ จศี ล 
เบญธรรม 

๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้อง
กับวิชาพระพุทธศาสนา 
และสอดคล้องบางหัวข้อ 
ดูตาราง ๔.๑ ,๔.๕, ๔.๙ 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกัน ส่วนวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีธรรมศึกษาช้ันตรี 
วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษา
ช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

 ๔.2.๓ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ตารางท่ี 4.๑๕ ตารางสรุปหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี 
ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ป.๓ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑. วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
พุทธศาสนาสุภาษิต 

๑. วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
พุทธศาสนาสุภาษิต 

๑. วิชาเรยีงกระทู้ธรรม 
พุทธศาสนาสุภาษิต 

ป ร า ก ฏ หั ว ข้ อ ห ม ว ด 
พุทธศาสนสุภาษิตเหมือนกัน 
แ ต่ ไ ม่ มี สุ ภ า ษิ ต ที่ ต ร ง กั น  
ดูรายละเอียดในตาราง ๔.๑ 
ตาราง ๔.๕ และตาราง ๔.๙ 

๒. วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
๔ มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 

๒. วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฎฎะ (วน) ๓ 
สิกขา ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
พระอริยบุคคล ๔ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
วิชชา ๓ 

๒. วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค 
(อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
กรรม ๑๒ 
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 
นิมิต ๓ 

 

 



๑๘๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑5 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

อบายมุข ๖ วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
อริยสัจ ๔ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓. วิชาพุทธประวัติ
และศาสนพิธ ี

 
 

๓. วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนาพิธี 

๓. วิชาพุทธานุพุทธ
ประวัติ 

เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หั ว ข้ อ  ดู ต า ร า ง  
๔.๑, ๔.๕, ๔.๙ 

๔. วิชาวินัย  
(เบญจศีล เบญธรรม) 

 
 
 
 

๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) 
 
 
 

เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้อง 
กับวิชาพระพุทธศาสนา
ใ น โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ
สอดคล้องบางหัวข้อ ดู
ตาราง ๔.๑ ,๔.๕, ๔.๙ 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกัน ส่วนวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษา 
ช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรม
ศึกษาช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกัน แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 ๔.2.๔ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ตารางท่ี 4.๑๖ ตารางเปรียบเทียบหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษา
ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ๔ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑. วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑. วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑. วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

ปรากฏหัวข้อหมวดพุทธ
ศาสนสุภาษิตเหมือนกัน 
แต่ไม่มีสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒. วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
อริยสัจ ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
สังควัตถุ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 

๒. วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฏฏะ (วน) ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
พระอริยบุคคล ๔ 
สัมปรายิกัตถประโยชน์ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
ธรรมคุณ ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 

๒. วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค  
(อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
หัวใจสมถกัมมัฎฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
อริยสัจ ๔ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 

 



๑๙๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑6 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 
อบายมุข ๖ 

พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

นิมิต ๓ 
ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓. วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓. วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนาพิธี 

๓ . วิ ช าพุ ท ธ านุ พุ ท ธ
ประวัติ 

เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

๔. วิชาวินัย (เบญจศีล 
เบญธรรม 

๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔. วิชาวินัย (อุโบสถศีล) เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้อง
กับวิชาพระพุทธศาสนา 
และสอดคล้องบางหัวข้อ 
ดตูาราง ๔.๑ ,๔.๕, ๔.๙ 

 
 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกัน ในหลักสูตรธรรมศึกษาสอนการเขียนเรียงความ
กระทู้ธรรม ส่วนวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี ในธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
ในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษาช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่
ไม่ครบทุกหัวข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

 ๔.2.๕ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ตารางท่ี 4.๑๗ สรุปเปรียบเทียบหลักธรรมทีไ่ม่สอดคล้องระหว่างหลกัสตูรธรรมศึกษาช้ัน
ตรี ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ป. ๕ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกตุ 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

ปรากฏหัวข้อหมวดพุทธ
ศาสนสุภาษิตเหมือนกัน 
แต่ไม่มีสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
สังควัตถุ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 
 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฏฏะ (วน) ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
พระอริยบุคคล ๔ 
สัปรายิกัตถประโยชน์ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
ธรรมคุณ ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค 
 (อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
หัวใจสมถกรรมฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 
นิมิต ๓ 
ภาวนา ๓ 

 



๑๙๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑7 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

 พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
 

พุทธคุณ ๙ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓. วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓.วิชาอนุพุทธประวัติและ
ศาสนาพิธี 

๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

๔.วิชาวินั ย  (เบญ จศี ล 
เบญธรรม 

๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) เน้ื อสาระธรรมศึกษา
ส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้อง
กับวิชาพระพุทธศาสนา 
และสอดคล้องบางหัวข้อ 
ดูตาราง ๔.๑ ,๔.๕, ๔.๙ 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกัน ในหลักสูตรธรรมศึกษาสอนวิธีเขียนเรียงความ 
กระทู้ธรรม ส่วนวิชาวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษาช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกัน
บ้าง แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 ๔.2.๖ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ตารางท่ี 4.๑๘ สรุปเปรียบเทียบหลักธรรมทีไ่ม่สอดคล้องระหว่างหลกัสตูรธรรมศึกษาช้ัน
ตรี ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ๖ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

ปรากฏหัวข้อหมวดพุทธ
ศาสนสุภาษิตเหมือนกัน 
แต่ไม่มีสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
บุคคลหาได้ยาก ๒ 
โอวาท ๓ 
ทุจริต ๓ 
สุจริต ๓ 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฏฏะ (วน) ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
อัปปมัญญา ๔ 
พระอริยบุคคล ๔ 
สัปรายิกัตถประโยชน์ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
ธรรมคุณ ๖ 
 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค 
(อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
หัวใจสมถกรรมฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 
นิมิต ๓ 

 



๑๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑8 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 
 

อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓ วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓.วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนาพิธี 

๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

๔ .วิ ช าวินั ย  (เบ ญ จศี ล 
เบญธรรม 

๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) เน้ื อสาระธรรมศึกษา
ส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้อง
กับวิชาพระพุทธศาสนา 
และสอดคล้องกันบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกับหลักสูตรธรรมศึกษา สอนการเขียนเรียงความ 
กระทู้ธรรม ส่วนวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
ในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษาช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่
ไม่ครบทุกหัวข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

 ๔.2.๗  สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ตารางท่ี 4.๑๙ ตารางเปรียบเทียบหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษา
ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ม.๑ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

ปรากฎหัวข้อหมวดพุทธ
ศาสนสุภาษิตเหมือนกัน 
แต่ไม่มีสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
บุคคลหาได้ยาก ๒ 
ทุจริต ๓ 
สุจริต ๓ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
กรรมกิเลส ๔ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
ปิฎก ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฏฏะ (วน) ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
อัปปมัญญา ๔ 
พระอริยบุคคล ๔ 
สัปรายิกัตถประโยชน์ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
วิชชา ๓ 
 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค 
 (อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
กรรม ๑๒ 
หัวใจสมถกรรมฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 

 



๑๙๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑9 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 
 

วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

นิมิต ๓ 
ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
อริยสัจ ๔ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓ วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓.วิชาอนุพุทธประวัติและ
ศาสนาพิธี 

๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

๔.วิชาวินั ย  (เบญ จศี ล 
เบญธรรม 

๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ไม่ ป รากฏ หั วข้ อและ
เ น้ื อ ห า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง
โดยตรง 

 
 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกัน หลักสูตรธรรมศึกษาส่วนวิชาวิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุ
พุทธประวัติในธรรมศึกษาช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ และวิชาวินัยไม่มี
ความสอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

 ๔.2.๘ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ตารางท่ี 4.๒๐ ตารางสรุปหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี 
ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ม.๒ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

หัวข้อหมวดพุทธศาสน
สุภาษิตเหมือนกัน แต่ไม่
ปรากฎสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
บุคคลหาได้ยาก ๒ 
โอวาท ๓ 
ทุจริต ๓ 
สุจริต ๓ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
โลกธรรม ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
ปิฎก ๓ 
พุทธจริยา ๓ 
วัฎฎะ (วน) ๓ 
สิกขา ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
อัปปมัญญา ๔ 
พระอริยบุคคล ๔ 
สัปรายิกัตถประโยชน์ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค 
 (อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
กรรม ๑๒ 
หัวใจสมถกรรมฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 
นิมิต ๓ 

 



๑๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.20 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

มิตรแท้ ๔ 
สังควัตถุ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 
 

อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
อริยสัจ ๔ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

หัวข้อหมวดพุทธศาสน
สุภาษิตเหมือนกัน แต่ไม่
ปรากฏสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๓ วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓.วิชาอนุพุทธประวัติและ
ศาสนาพิธี 

๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 
 

๔.วิชาวินั ย  (เบญ จศี ล 
เบญธรรม 

๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ไม่ปรากฏหัวข้อธรรมที่
สอดคล้องโดยตรง แต่
ธ ร ร ม ศึ ก ษ า เ อ ก 
สอดคล้อ งกับ  หมวด
กุ ศ ล ก ร ร ม บ ถ  ๑ ๐ 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ใน
วิชาพระพุทธศาสนาชั้น 
ม. ๒ 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกัน ส่วนวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ัน
ตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษา
ช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ และวิชาวินัยไม่มีความสอดคล้องกับวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยตรง 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

 ๔.2.๙ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ตารางท่ี 4.๒1 ตารางสรุปหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี 
ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ม.๓ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

หัวข้อหมวดพุทธศาสน
สุภาษิตเหมือนกัน แต่ไม่
ปรากฏสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
บุคคลหาได้ยาก ๒ 
โอวาท ๓ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
วุฑฒิ ๔ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
พละ ๕ 
คารวะ ๖ 
สาราณียธรรม ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
โลกธรรม ๘ 
กรรมกิเลส ๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 
มิจฉาวณิชชา ๕ 
สมบัติของอุบาสก ๕ 
ทิศ ๖ 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อกุศลวิตก ๓ 
กุศลวิตก ๓ 
อัคคิ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ 
ญาณ ๓ 
ตัณหา ๓ 
ปิฎก ๓ 
พทุธจริยา ๓ 
สิกขา ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
อัปปมัญญา ๔ 
พระอริยบุคคล ๔ 
มรรค ๔ 
ผล ๔ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
นิวรณ์ ๕ 
เวทนา ๕ 
จริต ๖ 
ธรรมคุณ ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 

๒.วิชาธรรม 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
อริยมรรค  
(อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
ทุคติ 
สุคติ 
หัวใจสมถกรรมฐาน 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 
นิมิต ๓ 
ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 

 



๒๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.21 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

  
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
สังฆคุณ ๙ 
บารมี ๑๐ 
 

วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓ วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓.วิชาอนุพุทธประวัติและ
ศาสนาพิธี 

๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

๔.วิชาวินั ย  (เบญ จศี ล 
เบญธรรม) 

๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ไม่ ป รากฏ หั วข้ อและ
เ น้ื อ ห า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง
โดยตรง 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่ตรงกัน ส่วนวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ัน
ตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุพุทธประวัติในธรรมศึกษา
ช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ และวิชาวินัยไม่มีความสอดคล้องกับวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

 ๔.2.๑๐ สรุปหลักธรรมท่ีไม่สอดคล้องหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกกับวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 ตารางท่ี 4.๒2 ตารางสรุปหลักธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี 
ช้ันโท ช้ันเอกกับวิชาพระพุทธศาสนาในช้ัน ม.๔-๖ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 
๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

๑.วิชาเรียงกระทู้ธรรม 
 

หัวข้อหมวดพุทธศาสน
สุภาษิตเหมือนกัน แต่ไม่
ปรากฏสุภาษิตที่ตรงกัน 
ดูรายละเอียดในตาราง 
๔.๑ ตาราง ๔.๕ และ
ตาราง ๔.๙ 

๒.วิชาธรรม 
ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมอันท าให้งาม ๒ 
บุคคลหาได้ยาก ๒ 
โอวาท ๓ 
ทุจริต ๓ 
สุจริต ๓ 
อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
จักร ๔ 
อคติ ๔ 
ปธาน ๔ 
อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ 
อนันตริยกรรม ๔ 
เวสารัชชกรณธรรม 
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ 
คารวะ ๖ 
อริยทรัพย์ ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
กรรมกิเลส ๔ 
มิตรปฏิรูป ๔ 
มิตรแท้ ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ 
ธรรมของฆราวาส ๔ 
ทิศ ๖ 

๒.วิชาธรรม 
กาม ๒ 
บูชา ๒ 
ปฏิสันถาร ๒  
สุข ๒ 
อัคคิ ๓ 
ญาณ ๓ 
สามัญญลักษณะ ๓ 
อปัสเสนธรรม ๔ 
อัปปมัญญา ๔ 
สัปรายิกัตถประโยชน์ 
อนุปุพพีกถา ๔ 
มัจฉริยะ ๕ 
มาร ๕ 
จริต ๖ 
อปริหานิยธรรม ๗ 
มรรคมีองค์ ๘ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
บารมี ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

๒.วิชาธรรม 
สังขาร 
ชันธ์ ๕ 
ไตรลักษณ์ 
วิราคะ 
วิมุตติ ๒ 
วิมุตติ ๕ 
วิปัสสนาญาณ 
อริยมรรค 
 (อริยอัฎฐังคิกมรรค) 
วิสุทธิ ๗ 
สันติ 
นิพพานธาตุ ๒ 
ทุคติ 
สุคติ 
กรรม ๑๒ 
หัวใจสมถกรรมฐาน 
นิวรณ์ ๕ 
ฌาน 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ 
พรหมวิหาร ๔ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ 
อรูป ๔ 
จริต ๖ 
นิมิต ๓ 

 



๒๐๒ 
 

ตารางที่ ๔.22 (ต่อ) 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ข้อสังเกต 

๒.วิชาธรรม 
อบายมุข ๖ 
 

๒.วิชาธรรม 
 

๒.วิชาธรรม 
ภาวนา ๓ 
วสี ๕ 
พุทธคุณ ๙ 
วิชชา ๓ 
วิชชา ๘ 
จรณะ ๑๕ 
อายตนะ ๑๒ 
อินทรีย์ ๒๒ 
อริยสัจ ๔ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
วิภาคของวิปัสสนา 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 

๓. วิชาพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี 
 
 

๓.วิชาอนุพุทธประวัติและ
ศาสนาพิธี 

๓.วิชาพุทธานุพุทธประวัติ เน้ือหาสาระธรรมศึกษา
ไม่ สอดคล้ อ งกับ วิช า
พระพุ ท ธศาสนาบาง
หัวข้อ ดูตาราง ๔ .๑ ,
๔.๕, ๔.๙ 

๔.วิชาวินั ย  (เบญ จศี ล 
เบญธรรม 

๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ๔.วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ไม่ ป รากฏ หั วข้ อและ
เ น้ื อ ห า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง
โดยตรง 

 จากตาราง พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่
สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ วิชาธรรมมีหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
มากที่สุด วิชาเรียงกระทู้ธรรมมีสุภาษิตไม่เหมือนกัน ส่วนวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษา
ช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในธรรมศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ในธรรม
ศึกษาช้ันเอก มีเนื้อหาสอดคล้องกันบ้าง แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ และวิชาวินัยไม่มีความสอดคล้องกับวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยตรง 
 จากตารางสรุปความไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่า หัวข้อธรรมและเนื้อสาระส่วนใหญ่มีความไม่สอดคล้อง
กันกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในแต่ละช่วงช้ันในระดับที่แตกต่างกัน บางหัวข้อธรรม
ซ้ ากัน แต่มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องกัน วิชาที่มีหัวข้อหลักธรรมเหมือนกัน แต่เนื้อหาของสุภาษิตไม่
ตรงกัน คือ วิชาเรียงกระทู้ธรรม ส่วนวิชาธรรมมีหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ที่ไม่สอดคล้อง
กันวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ส่วนหัวข้อธรรมที่สอดคล้อง จะอธิบายความหมายของหลักธรรมที่
สอดคล้องกันบ้าง และไม่สอดคล้องกันบ้าง และวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนพิธี และวิชาอนุพุทธานุประวัติมีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องในบางหัวข้อ ส่วนวิชาวินัยจะไม่มี
ความสอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาช้ัน ม ๑ – ม.๖ 



๒๐๓ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์เชื่อมโยงของหลักสูตรธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของ ๒ หลักสูตรข้างต้น 
พบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาในแต่ละช้ัน มีความสอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนาในแต่ระดับช้ัน
แตกต่างกัน เนื่องจากการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะโครงสร้างของธรรม
ศึกษาแบ่งเป็น ๔ วิชาคือ วิชาเรียงกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย ส่วน
วิชาพระพุทธศาสนาจะสังเคราะห์เนื้อหาในโครงสร้างพระรัตนตรัย แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาได้
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงของทั้ง ๒ หลักสูตร ทั้งในด้านหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร ดังนั้นในการเปรียบเทียบความเช่ือมโยงของหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรในส่วนนี้เป็นการสรุป
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของทั้ง ๒ หลักสูตร ในแต่ละรายวิชา เพื่อหาข้อสรุประดับของความเช่ือมโยง
โดยภาพรวมมีมากน้อยเพียงใดในแต่ละช่วงช้ันของการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน เนื่องจากหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระของหลักสูตรมีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก และมีระดับความเช่ือมโยงของเนื้อหาแตกต่างกันในแต่ละระดับช้ัน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น าเสนอแผนภาพมโนทัศน์เปรียบเทียบความสัมพันธ์เช่ือมโยงธรรมศึกษากับวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ในช่วงการศึกษาใน ๔ ระดับ เป็นแผนภาพมโนทัศน์โดยภาพรวม เพื่อความสะดวก ในการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหลักสูตรและให้เกิดความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงได้ใช้
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายของระดับน้ าหนักของความเช่ือมโยงหลักสูตร และเนื้อหาสาระ
รายวิชา ดังนี้ 

 การแปลผลความสมัพันธ์เช่ือมโยงด้านห้วข้อธรรมและเนื้อหาสาระระหว่างหลักสูตรธรรม
ศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพทุธศาสนาในโรงเรียนเป็นสญัลกัษณ์ข้อความไว้ คือ 
 ไม่มี หมายถึง ไม่มีความสมัพันธ์เช่ือมโยงของเนื้อหาสาระ แต่มีหัวข้อธรรมตรงกัน 
 น้อย หมายถึง ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหัวข้อธรรมและเนือ้หาสาระในระดับน้อย 
 มาก หมายถึง ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหัวข้อธรรมและเนือ้หาสาระส่วนใหญ่มรีะดบั
มาก แต่มีบางส่วนมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงระดบัน้อย และบางส่วนสมัพันธ์เช่ือมโยงระดบั
ค่อนข้างมาก  
 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายของหลักสูตรและเนื้อหาสาระรายวิชาดังนี ้
 หลักสูตรธรรมศึกษา 
 ช้ันตรี หมายถึง ธรรมศึกษาช้ันตรี 
 A 1 กระทู้ธรรม หมายถึง วิชาเรียงความกระทู้ธรรม 
 B 1 ธรรม หมายถึง วิชาธรรม 
 C 1 พุทธประวัติ/ศาสนพิธี หมายถึง วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี 
 D 1 วินัย หมายถึง วิชาวินัย (เบญจศีล เบญจธรรม)  
 ช้ันโท หมายถึง ธรรมศึกษาช้ันโท 
 A 2 กระทู้ธรรม หมายถึง วิชาเรียงความกระทู้ธรรม 
 B 2 ธรรม หมายถึง วิชาธรรม 
 C 2 อนพุุทธประวัติ/ศาสนพิธี หมายถึง วิชาอนพุุทธประวัติและศาสนพิธี 



๒๐๔ 
 

 D 2 วินัย หมายถึง วิชาวินัย (อุโบสถศีล) 
 ช้ันเอก หมายถึง ธรรมศึกษาช้ันเอก 
 A 3 กระทู้ธรรม หมายถึง วิชาเรียงความกระทู้ธรรม 
 B 3 ธรรม หมายถึง วิชาธรรม 
 C.3 พุทธานุพุทธประวัติ หมายถึง วิชาพุทธานุพุทธประวัติ 
 D 3 วินัย หมายถึง วิชาวินัย (กรรมบถ)  
 
 วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 ช่วงช้ันที่ ๑ หมายถึง ประถมศึกษาช้ันที่ ๑-๓ 
 ช่วงช้ันที่ ๒ หมายถึง ประถมศึกษาช้ันที่ ๔-๖ 
 ช่วงช้ันที่ ๓ หมายถึง มัธยมศึกษาช้ันที่ ๑-๓ 
 ช่วงช้ันที่ ๔ หมายถึง มัธยมศึกษาช้ันที่ ๔-๖ 
 โดยผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์เช่ือมโยง สามารถสรุปเป็นแผนผังมโนทัศน์เปรียบเทียบ
ระหว่างหลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในแต่ละช่วงช้ันดังนี้ 
 
 ๔ .๓ .๑ ความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงของหลั กสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงชั้นท่ี ๑ 

  

 

 แผนภาพท่ี 4.1 แสดงผังมโนทัศน์ แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์เช่ือมโยงของวิชา
ธรรมศึกษากับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 



๒๐๕ 
 

 จากผังมโนทัศน์ข้างต้นพบว่า ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระของ
ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ คือ 
ประถมศึกษาช้ันปีที่ ๑ – ๓ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกวิชา ลักษณะ
โครงสร้างของเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ จะสังเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาสาระของ
หลักธรรมอยู่ในหมวดพระรัตนตรัย และสังเคราะห์หัวข้อธรรมอยู่ในหลักโอวาท ๓ โดยเนื้อหาสาระ
ส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงจะเกี่ยวกับวิชา พุทธประวัติ วิชาอนุพุทธประวัติ วิชาพุทธานุพุทธ
ประวัติ แต่เนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนาจะเน้นในเรื่องการปฏิบัติศาสนพิธีและการปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ด ีแต่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงอยู่ในระดับน้อย 
  
 ๔ .๓ .๒ ความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงของหลั กสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงชั้นท่ี ๒ 

 
 แผนภาพท่ี 4.2 แสดงผังมโนทัศน์ แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์เช่ือมโยงของวิชา
ธรรมศึกษากับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
 จากผังมโนทัศน์ข้างต้น พบว่า ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระของ
ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๒ คือ 
ประถมศึกษาช้ันปีที่ ๔ – ๖ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยภาพรวมระดับน้อย โดยธรรมศึกษาช้ันตรี
มีความเช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกว่าธรรมศึกษาโทและธรรมศึกษาเอก แม้จะ
ปรากฎหัวข้อธรรมที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน แต่เนื้อหาสาระจะแตกต่างกัน โดยหลักสูตรธรรม
ศึกษาจะอธิบายหลักธรรมตามคัมภีร์อรรถกถามากกว่าอธิบายความหมายในเชิงปฏิบัติ  ลักษณะ



๒๐๖ 
 

โครงสร้างของเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๒ จะสังเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาสาระของ
หลักธรรมอยู่ในหมวดพระรัตนตรัย สังเคราะห์หัวข้อธรรมอยู่ในหลักไตรสิกขาและหลักโอวาท ๓ โดย
เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงมากที่สุดจะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องพุทธประวัติและ 
ศาสนพิธี  ซึ่งเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องการปฏิบัติศาสนพิธีและการปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  
 
 ๔ .๓ .๓  ความสัม พันธ์ เชื่ อมโยงของหลักสูตรธรรม ศึกษาและหลักสู ตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงชั้นท่ี  ๓ 

 
 แผนภาพท่ี 4.3 แสดงผังมโนทัศน์ แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์เช่ือมโยงของวิชา
ธรรมศึกษากับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
 จากผังมโนทัศน์ข้างต้น พบว่า ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหัวธรรมและเนื้อหาสาระของ
ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๓ คือ 
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๑ – ๓ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อเทียบ
กับช่วงช้ันที่ ๑ และ ช่วงช้ันที่ ๒ เนื่องจากเนื้อหาสาระในช่วงช้ันน้ีได้อธิบายหลักธรรมได้ละเอียดมาก
ยิ่งข้ึน โดยลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๓ จะสังเคราะห์โครงสร้าง
เนื้อหาสาระของหลักธรรมอยู่ในหมวดพระรัตนตรัย หลักอริยสัจ ๔ เป็นการเช่ือมโยงหลักธรรมที่จะ
น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีการเช่ือมโยงของเนื้อหาแต่ละหลักธรรม แต่หัวข้อหลักธรรมในธรรม
ศึกษา จะมีความละเอียดของหลักธรรมที่ลกึซึ้งตามระดับช้ัน อธิบายความหมายของหลักธรรมตามนัย
บาลีและอรรถกถาเชิงทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมศึกษาช้ันเอกมีเนื้อหาสาระของหัวข้อธรรม



๒๐๗ 
 

ค่อนข้างจะละเอียด แม้มีหัวข้อธรรมที่เหมือนกันกับวิชาพระพุทธศาสนา แต่การอธิบายเนื้อหาจะมี
ลักษณะอธิบายเชิงอรรถกถา โดยเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงมากที่สุดจะเกี่ยวกับ
วิชา พุทธประวัติ  วิชาอนุพุทธประวัติ  วิชาพุทธานุพุ ทธประวัติ  แต่ เนื้ อหาสาระของวิชา
พระพุทธศาสนาจะเน้นในเรือ่งการปฏิบตัิศาสนพิธีและการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นอกจากนี้วิชา
วินัยของหลักสูตรธรรมศึกษาจะปรากฎความเช่ือมโยงของเนื้อหาสาระเฉพาะธรรมศึกษาช้ันเอก
เท่านั้น  
 
 ๔ .๓ .๔  ความสัม พันธ์ เชื่ อมโยงของหลักสูตรธรรม ศึกษาและหลักสู ตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงชั้นท่ี  ๔ 

 
 
 แผนภาพท่ี 4.4 แสดงผังมโนทัศน์ แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์เช่ือมโยงของวิชา
ธรรมศึกษากับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
 จากผังมโนทัศน์ข้างต้น พบว่า ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระของ
ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๔ คือ 
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๔-๖  มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันในระดับมากทุกระดับช้ัน โดยธรรมศึกษาช้ันเอก 
จะมีหัวข้อธรรมที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๔ มากที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิชาธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษา มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนช่วงช้ันที่ 4 มากกว่าช่วงช้ันอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะปรากฏความเช่ือมโยงของหัวข้อ
ธรรมที่ซ้ ากันบ้าง  แต่มีเนื้อสาระที่แตกต่างกันบ้างและสอดคล้องกันบ้าง  โดยลักษณะโครงสร้างของ



๒๐๘ 
 

เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๔ จะสังเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักธรรมอยู่ใน
หมวดพระรัตนตรัย หลักอริยสัจ ๔ เป็นการเช่ือมโยงหลักธรรมที่จะน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน อีก
ทั้งเนื้อหาสาระในช่วงช้ันที่ ๔ เป็นการเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่าน
มุมมองต่างๆ เช่น วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป วิเคราะห์พุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ฝึกตนได้อย่างสูงสุด 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมศึกษาช้ันเอกมีเนื้อหาสาระของหัวข้อธรรมค่อนข้างจะละเอียดและ
อธิบายเนื้อหาเชิงคัมภีร์อรรถกถา ส่วนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนจะเน้นเนื้อหาเชิงปฏิบัติ โดย
เนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนาจะเน้นในเรื่องการปฏิบัติศาสนพิธีและการปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดี ข้อค้นพบอีกประเด็นหนึ่ง คือ วิชาวินัยของธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก ไม่มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๔  
 จากแผนผังมโนทัศน์ทั้ ง ๔ แผนภาพข้างต้น ผู้ วิจัยขอน าเสนอแผนผังมโนทัศน์
เปรียบเทียบความสมัพันธ์เช่ือมโยงหลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสตูรวิชาพระพุทธศาสนในโรงเรียนทัง้ 
๔ ช่วงช้ัน เป็นแผนผังมโนทัศน์โดยภาพรวมดังนี้ 

 
 
 แผนภาพท่ี 4.5 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหลักสูตรธรรมศึกษา
กับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกช่วงช้ัน 
  
  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์เช่ือมโยงของหลักสูตรธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน พบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยภาพรวมในแต่ละช่วงช้ันแตกต่างกัน โดย
หลักสูตรธรรมศึกษามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ ค่อนข้างน้อยมาก 



๒๐๙ 
 

เมื่อแยกวิเคราะห์ตามระดับของหลักสูตรพบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
ช่วงช้ัน ๒ ช่วงช้ันที่ ๓ และช่วงช้ันที่ ๔ ในระดับแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายวิชา ได้แก่ ๑) วิชา
เรียงความกระทู้ธรรม ไม่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรยีน ซึ่งหลักสูตรธรรม
ศึกษาสอนวิธีการเขียนเรียงความกระทูธ้รรมและมหีัวข้อธรรมที่แตกต่างกนักับวิชาพระพุทธศาสนาทกุ
ช่วงช้ัน  ๒) วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีจะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนช่วงช้ันที่ ๒ ช่วงช้ันที่ ๓ และช่วงช้ันที่ ๔ ค่อนข้างมาก ๓) วิชาธรรม มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ค่อนข้างน้อยมากในช่วงช้ันที่ ๑ – ๓ และพบความสัมพันธ์เช่ือมโยงมากที่สุดในช่วงช้ันที่ ๔ ๔)  
วิชาวินัย มีความไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๓ และ 
ช่วงช้ันที่ ๔   
 จากผลวิเคราะห์พบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท มีเนื้อหาสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๔ โดยภาพรวมมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์รายวิชา พบว่า ๑) วิชา
เรียงความกระทู้ธรรม ไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  ๒) วิชาธรรมมี
หัวข้อธรรมที่สัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนช่วงช้ันที่ ๔ มากที่สุด ๓) วิชา 
อนุพุทธประวัติและศาสนพิธีมีเนื้อหาสัมพันธ์เช่ือมโยงค่อนข้างมากในช่วงช้ันที่ ๒-๔  ๔)วิชาวินัย ไม่มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๓ และช่วงช้ันที่ ๔  ส าหรับ
หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอกพบสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกช่วงช้ัน โดย
ภาพรวมค่อนข้างน้อย  เมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายวิชาพบว่า ๑) วิชาเรียงความกระทู้ธรรม ไม่มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ๒) วิชาธรรมมีความสัมพันธ์กับวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๑ - ๓ ค่อนข้างน้อยมาก และพบความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๔ มากที่สุด ๓) วิชาอนุพุทธา นุประวัติจะมีความสัมพันธ์
กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๓ ค่อนข้างมาก ส่วนช่วงช้ันอื่นมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงค่อนข้าง
น้อยมาก และ ๔) วิชาวินัยมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงโดยตรงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกช่วง
ช้ันค่อนข้างน้อยมาก โดยอาจจะปรากฏหัวข้อธรรมที่ตรงกันบ้าง แต่ไม่มีเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์
เช่ือมโยงกันช้ันที่ ๔ 
 จากการสรุปผลวิเคราะห์โดยภาพรวม สามารถน าไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาให้สอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกช่วงช้ัน เมื่อวิเคราะห์จาก
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเนื้อหาสาระข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับการจัดหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกช่วงช้ัน 
โดยคัดออกระดับช่วงช้ันที่  ๑ เนื่องจากหลักสูตรธรรมศึกษามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ 9 ในระดับน้อยมาก ดังนี้ 
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 แผนภาพท่ี 4.6 แสดงการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาท่ี
เหมาะสมกับช่วงชั้น 
  
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาที่จะเหมาะสมกับช่วงช้ันการศึกษาโดย 
ธรรมศึกษาช้ันตรี มีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับช่วงช้ันที่  ๒ คือ ระดับประถมศึกษาช้ัน 
ปีที่ ๔-๖ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ ๖ มีเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์เช่ือมโยงมากที่สุด ส่วน
ธรรมศึกษาช้ันโท มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในช่วงช้ันที่ ๓ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๑-๓ และธรรมศึกษาช้ันเอก มีความเหมาะสมกับนักเรียนในในระดับช่วงช้ันที่ ๔ 
คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๔-๖ โดยสามารถจัดสอนเสริมเนื้อหาสาระหัวข้อธรรมที่ไม่สอดคล้อง
เพิ่มเติมตามระดับช่วงช้ันดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมเพิ่มเติมจาก
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงช้ัน 
 
๔.๔ แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
 ผลการศึกษาส่วนน้ีเป็นการหาแนวทางในการสง่เสรมิการจัดการเรยีนการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key informants) .ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in depth interview) และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยก าหนดเกณฑ์เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ส านักเรียนดีเด่น 
สถาบันการศึกษาดีเด่น และนักเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาทุกช้ัน
ติดอันดับ ๑ ถึง ๑๐ ในส่วนกลาง ดังนี้ ๑) ผู้ทรงวุฒิที่ เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น จ านวน ๕ คน ๒) พระสอนศีลธรรม ในสังกัดส านักเรียนดีเด่น จ านวน ๕ รูป  
๓) นักเรียนธรรมศึกษา ได้แก่ นักเรียนธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยท า
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวการในการส่งเสริมธรรมะและส่งเสริมการ
สอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ โดยสรุปเป็นประเด็นในภาพรวมดังนี้ 
 
 
 
 
 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

ช่วงชั้นที่ ๓ 

ช่วงชั้นที่ ๔ 
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 ๔.๔.๑. นโยบายการส่งเสริมธรรมะและการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบัน
ศึกษา 
 จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ ผู้บริหารสถาบันศึกษา ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมธรรมะและการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา สรุป
ได้ดังนี ้
 ๑.นโยบายและบทบาทของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารได้มีนโยบายและบทบาทใหก้ารส่งเสริมธรรมะและการจดัการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในสถาบันศึกษา ผู้วิจัยสรุปโดยภาพรวมได้ดังนี ้
 ๑.๑ ผู้บริหารให้ความส าคัญของการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยเล็งเห็นว่าหลักสูตร
ธรรมศึกษามีประโยชน์ส าหรับนักเรียนในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เนื่องจากปัจจุบัน
ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้กับบุตรหลาน สถาบันศึกษาจึงมีส่วนส าคัญใน
ปลูกฝังหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 ๑.๒ ผู้บริหารก าหนดนโยบายของสถาบันการศึกษาชัดเจน กล่าวคือ ความรู้ คู่คุณธรรม 
และมีการรณรงค์ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการสอบธรรมศึกษาด้วยการกระตุ้น โดยทางตรงและ
ทางอ้อม การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบธรรมศึกษา ให้นักเรียนมีความ
เช่ือมั่นว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นใบเบิกทางส าหรับนักเรียนในการเรียนในระดับช้ันต่อไป 
 ๑.๓ ผู้บริหารก าหนดนโยบายให้นักเรยีนสอบธรรมศึกษาทุกคน เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผล
และประเมินผลทางการเรียนในหมวดสังคมศึกษา เปิดโอกาสพระสอนศีลธรรมได้จัดการเรียนการ
สอนอย่างอิสระ ประสานกับครูหมวดสังคมศึกษา  
 ๑.๔ ผู้บริหารก าหนดนโยบายให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลผ่านการสอบธรรม
ศึกษา นักเรียนถึงจะได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย ถือว่าวิชาธรรมศึกษาเป็นมาตรฐานตัวช้ีวัดการ
เป็นคนดี ตัวช้ีวัดของการมีคุณธรรมจริยธรรม เป้าหมายเพื่อต้องการสร้างเด็กให้เป็นคนดีในสังคม 
 ๒. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา 
 ผู้บริหารมีวิธีการในการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจสอบธรรมศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 ๒.๑ มอบหมายให้ครูหมวดสังคมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการกระตุ้นให้นักเรียนสอบ
ธรรมศึกษา โดยครูหมวดสังคมศึกษาหรือพระสอนศีลธรรม จะต้องใช้กลวิธีต่างๆกระตุ้นโน้มน้าวให้
นักเรียนเห็นความส าคัญในช่ัวโมงเรยีนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรยีน เพื่อให้นักเรียนให้ความร่วมมือ
สอบธรรมศึกษาด้วยความสมัครใจ ดังนั้น ครูหมวดสังคมศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายของทางสถาบันศึกษา ในการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและเห็นคุณค่าของการสอบ
ธรรมศึกษา 
 ๒.๒ บูรณาการกับการเรียนการสอนในหมวดสังคมศึกษา คือ วิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้สอบผ่านธรรมศึกษา จะได้คะแนนเพิ่มใน
หมวดสังคมศึกษา ถือว่าการสอบธรรมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรายวิชาหมวดสังคมศึกษา
อย่างชัดเจน  หรือบูรณาการกับวิชาหน้าที่พลเมือง โดยนักเรียนจะได้คะแนนจากการปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบจากการสอบธรรมศึกษา 
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 ๒.๓ การให้ความร่วมมือระหว่างวัดและโรงเรียน โดยแต่ละสถาบัน ศึกษาจะให้
ข้อเสนอแนะพระสอนศีลธรรมให้เน้นสอนหลักธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันศึกษา เช่น 
การเน้นสอนเรื่องวินัย การสอนการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ ข้ึนอยู่กับนโยบายของสถาบันศึกษา 
 ๒.๔ ก าหนดเวลาเรียนธรรมศึกษาที่ชัดเจน เช่น การจัดช่ัวเรียนธรรมศึกษาทุกระดับช้ัน 
เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑ ช่ัวโมง การเปิดโอกาสให้พระสอนศีลธรรมสอนเสริมบูรณาการใน
หลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียน บางสถาบันศึกษาได้จัดการสอนธรรมศึกษาในช่ัวโมงอื่นๆ เช่น 
ชมรมลูกเสือ เป็นต้น โดยมีก าหนดตารางเวลาที่ชัดเจนสลับเวลาทุกระดับช้ัน คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี 
ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก 
 ๒.๕ การจัดช่ัวโมงติวพิเศษสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนก่อนสอบธรรมศึกษา โดยจะเน้น
วิธีการเขียนความกระทู้ธรรม บางโรงเรียนปิดโรงเรียน ๑ สัปดาห์ เพื่อติวข้อสอบธรรมศึกษาอย่าง
เดียว  บางโรงเรียนเปิดสอนติวธรรมศึกษาล่วงหน้า ๑ เดือน โดยทั่วไปจะเปิดให้สอนติวข้อสอบก่อน
สอบธรรมศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ของทุกปีการศึกษา  
 ๒.๖ การอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยทางสถาบันการศึกษาจะจัดสถานที่อ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน การจัดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสอน การบริการจัดพาหนะรับส่งพระ สอนศีลธรรมปัจจัยถวายพระ  เป็นต้น 
 ๒.๗ การส่งเสริมให้มีกจิกรรมส่งเสรมิการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรม
การท าบุญตักบาตรทุกเดือน การจัดตั้งชมรมจิตอาสา ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิต
อาสาในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ตักบาตรสิ่งของ เพื่อไปบริจาคต่อให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ   
ก าหนดวันท าบุญใส่บาตรทุกสปัดาห์ โดยให้ผู้ปกครองมาร่วมใสบ่าตรกับนักเรียน เป็นการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 ๒.๘ การใช้แรงจูงใจด้านบวกให้กับนักเรียน เช่น การให้คะแนนเพิ่มในหมวดวิชาสังคม
ศึกษา  การได้รับเกียรติบัตรการสอบผ่านธรรมศึกษา การมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สอบ
ธรรมที่ได้คะแนนสูงที่สุด การมอบเข็มเกียรติยศให้นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา จัดทุนการศึกษาให้
นักเรียนท าความดีเพื่อสังคม การใช้กลยุทธ์ในการประกาศผลการสอบธรรมศึกษาให้เร็วที่สุด เป็นต้น  
 ๒.๙ การใช้วิธีการขอความร่วมมือและแกมบังคับ เพื่อให้นักเรียนสนใจสอบธรรมศึกษา
ด้วยความสมัครใจมากที่สุด   
 ๒.๑๐ การส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างในการสอบธรรมศึกษา ผู้บริหารจะก าหนดนโยบาย
ให้ครูในโรงเรียนสอบธรรมศึกษาทุกคน เป็นการส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
 ๒.๑๑ การให้นักเรียนเก่ารุ่นพี่จบธรรมศึกษามาเป็นพี่เลี้ยงในการสอนรุ่นน้อง มีการสอน
ติวเพิ่มเติมก่อนสอบให้กับนักเรียนรุ่นน้องในเวลาว่างหลังเลิกเรียน ใน ช่ัวโมงว่างของชมรมต่าง ๆ 
ชมรมต่างๆ หรือในวันหยุดเรียน  
 
 ๔.๔.2 กระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
 จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พระสอนศึลธรรมในส านักเรียนดีเด่นได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  สรุปได้
ดังนี ้
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 ๑. การบวนการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จ ข้ึนอยู่กับ นโยบายผู้บริหารให้
ความส าคัญของการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรม และ เปิด
โอกาสให้ครูพระสอนศีลธรรม เข้าไปสอนและจัดเวลาสอนธรรมศึกษาในช้ันเรียน และจัดช่ัวโมงให้ติว
เพิ่มเติม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้พระเข้าไปสอน โดยพระสอนศีลธรรมได้ให้แสดงความคิดเห็น
ตรงกันว่า นโยบายของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการท าให้นักเรียนสนใจสอบธรรมศึกษาได้
มาก รองลงมาคือ หลักสูตรธรรมศึกษา 
 ๒. การมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การท าบุญตักบาตรทุก
สัปดาห์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวัดส าคัญทางพุทธศาสนากับทางสถาบันการศึกษา การเข้าไป
พบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริหารและนักเรียนนอกเวลาเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างวัดและโรงเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมวิธีปฏิบัติตนเป็น
พุทธมามกะ และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวข้ึนอยู่กับการ
สนับสนุนของทางผู้บริหารของสถาบันการศึกษาด้วย 
 ๓. วิธีการสอนมีความหลายหลาย เช่น การสอนเชิงบรรยาย  การฝึกการเขียนกระทู้
เรียงความบ่อยๆ การฝึกท าการบ้าน ฝึกการท าข้อสอบย้อนหลัง วิธีการสอนจะเน้นการติวก่อนสอบ  
 4. การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน ข้ึนอยู่กับเทคนิคของครูพระสอน
ศีลธรรมแต่ละรูป เทคนิคการสอนมีส่วนส าคัญในการให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาของหลักธรรม
ค าสอน เช่น การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเป็นวีดิทัศน์   
 5. จัดตั้งทีมพระสอนศีลธรรมให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในแต่ละวิชา เข้าไป
สอนติวเพิ่มเติม หมุนเวียนกันไป  
 6. การประสานงานกับส านักแม่กองธรรม โรงเรียน และวัด เพื่อให้การท างานไปอย่าง
ราบรื่น  
 7. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์ 
ข้ึนอยู่กับเจ้าคณะจังหวัด สังกัดมหาวิทยาลัยสงฆ์ ได้แก่  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามุกุฏราชวิทยาลัย  
 8. การสร้างแรงจูงใจในการเรียน คือ พระสอนศีลธรรมจะจัดรางวัลเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาได้คะแนนสูง การให้ค าชมเชย การท าเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบ
ผ่านธรรมศึกษา 
 9. ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการสอนที่พบส่วนใหญ่ มีดังนี ้
 9.๑ ขาดงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น ค่า
เดินทาง การจัดท าสื่อการเรียนการสอน พระสอนศีลธรรมได้รับการสนับสนุนจากทาง
สถาบันการศึกษาบางส่วน เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น 
 9.๒ การขาดแคลนครูพระสอนศีลธรรมที่มีจิตอาสา ไปสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
สืบเนื่องจากการขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆด้วย 
 ๑0. ข้อเสนอแนะจากปัญหาอุปสรรคของครูพระศีลธรรม  
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 ๑0.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ควรสนับสนุนงบประมาณให้พระสอนศีลธรรมได้มีโอกาส
เข้าสอนทุกโรงเรียน และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มงบประมาณในค่าใช้จ่ายส าหรับจัดการ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ๑0.๒ ควรให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาก าหนดนโยบายชัดเจนให้หลักสูตรธรรมศึกษา
เป็นหลักสูตรที่นักเรียนต้องสอบผ่านก่อนจบมัธยมปลาย 
 ๑0.๓ ควรมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจนในระบบโรงเรียน โดยจัดหลักสูตรธรรม
ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่มีการประเมินการเรียนรู้ มีการสร้างตัวช้ีวัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน  
  
 ๔.๔.3 การน าหลักธรรมะจากการเรียนธรรมศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 จากการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนธรรมศึกษาทั้ง ๓ ช้ัน 
คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก สรุปผลแบบสัมภาษณ์ที่นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนธรรมศึกษา สรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑.ประโยชน์ของการเรยีนธรรมศึกษาและการน าหลกัธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๑.๑ การเรียนธรรมศึกษามีประโยชน์มาก สามารถน าไปเป็นข้อคิด ไว้เป็นเครื่องเตือนสติ
ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดี 
 ๑.๒ ท าให้เกิดศรัทธาและซาบซึ้งในพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มี
ความรู้และความเข้าใจในการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๑.๓ ท าให้รู้จักหน้าที่ชาวพุทธ และสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๔ สามารถน าความรู้และความเข้าใจหลักธรรมไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ เพื่อ
จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น น าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นน าไปปฏิบัติได้ 
 ๑.๕ หลักธรรมที่ส าคัญได้แก่ หลักธรรมศีล ๕ เป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่น าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ทั้งการคิด การพูด การกระท า หลักศีล ๕ ช่วยเตือนสติว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรท า 
สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี  หลักธรรมกตัญญกตเวทีต่อบุพการี และหลักความเมตตา 
สามารถน าไปใช้กับตัวเองกับสงัคมได ้หลักอริยสัจ ๔  มงคล ๓๘ ประการ และหลักพุทธศาสนสภุาษิต 
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร มีความส ารวมกาย วาจา ใจ ท าแต่ความดี รู้จักปล่อยวาง ฝึกกระท า
ความดีกับผู้อื่นสม่ าเสมอ ท าให้ได้บุญ และอยู่อย่างมีความสุข เป็นหลักธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.๖ น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ให้ท าความดี ละเว้น
ความช่ัว และสามารถน าหลักธรรมไปให้ผู้อื่นได้รับรู้ และเป็นสติเตือนใจในการด าเนินชีวิตได้ 
 ๑.๗ สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนในวิชาต่างๆ ได้แก่  วิชา
พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
 ๑.๘ ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติได้ 
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 ๑.๙ สามารถน าหลักธรรมไปใช้ได้ทุกเรื่องในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม 
และปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ตนเองและผู้อื่นให้เป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมได้ 
 ๑.๑๐ การเรียนธรรมศึกษาท าให้เป็นคนมีเหตุผลในการตอบปัญหาหรืออธิบายความต่างๆ
ได้ดี เรียบเรียงประโยคต่างๆให้มีเหตุผลและรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมากยิ่งข้ึน  
 ๑.๑๑ การสอบธรรมศึกษาสามารถน าวุฒิบัตรไปยื่นประกอบการศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยได ้
 ๑.๑๒ การเรียงความกระทู้ธรรม ในเรื่องธรรมศึกษา ท าให้สมองมีการคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะหลักธรรมต่างๆได้ดี 
 ๑.๑๓ การเรียนธรรมศึกษาท าให้เกิดการคิดไตร่ตรองก่อนท ามากยิ่งข้ึน น าให้รู้จักระงับ
อารณ์ตนเองไม่ให้เกิดความโกรธ 
 ๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในเรียนธรรมศึกษา 
 ๒.๑ หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาหลักธรรมยากเกินไป ภาษาที่ใช้ก็ยากต่อความเข้าใจ 
ควรปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายข้ึน 
 ๒.๒ เนื้อหาในหลักสูตรธรรมศึกษามีรายละเอียดมาก และเนื้อหาค่อนข้างมากเกินไป 
 ๒.๓ หลักธรรมในธรรมศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อหาทางทฤษฎีมากกว่าเน้นเนื้อหาเชิง
ปฏิบัติ และหลักธรรมบางหลักธรรมน าไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ยาก 
 ๒.๔ เวลาเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาก และเยอะเกินไป ท าให้ไม่เข้าใจ
หลักธรรมอย่างถ่ีถ้วน  
 ๒.๕ ควรจัดการสอบเสาร์หรืออาทิตย์ จะได้ไม่ส่งผลกระทบเวลาเรียนในช่ัวโมงเรียนปกติ  
 ๒.๖ ควรใช้สื่อหรือวิธีการสอนใหม่ๆ ที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน  เช่น 
วิดีโอ หรือการ์ตูน เรื่องสั้น ท าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งข้ึน และท าให้ไม่น่าเบื่อในการเรียนธรรม
ศึกษา 
 ๒.๗ ควรลดเนื้อหาสาระลง เพราะเนื้อหาสาระมากเกินไป มีศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ค่อนข้างยาก เช่น ภาษาบาลี ท าให้เข้าใจเนื้อหาธรรมะได้ยากมากในเวลาที่จ ากัด 
 ๒.๘ ควรจัดห้องเรียนให้มีจ านวนนักเรียนให้เหมาะสม คือ จ านวนนักเรียนในแต่ละ
ระดับช้ันเรียนน้อยกว่าน้ี เนื่องจากเนื้อหาเยอะเกินไป ท าให้ไม่เข้าใจบทเรียนอย่างถ่ีถ้วน  
 ๒.๙ การเรียนธรรมศึกษา จัดติวเฉพาะก่อนสอบ เป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน ท าให้
ยากต่อการเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด ควรจัดเวลาเรียนติวก่อนสอบและจัดช่ัวโมงเรียนมากกว่าน้ี 
 ๒.๑๐ เนื้อหาในธรรมศึกษาไม่น่าสนใจ และยากต่อการค้นคว้า ดังนั้น ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ และสอดแทรกเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนสนใจศึกษามากข้ึน 
 ๒.๑๑ หลักธรรมบางหมวดธรรมมีเนื้อหาคลา้ยๆกัน ท าให้เกิดความสับสนในเรียน ควรท า
สื่อการสอน เช่น (power point) เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๑๒ ธรรมศึกษามีเนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างยาก ดังนั้น นักเรียนควรฝึกทบทวนบทเรียน
และพยายามท าความเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเองให้ดีที่สุด  
 ๒.๑๓ ควรจัดตารางเวลาเรียนที่ชัดเจนและแน่นอน เช่น การจัดเวลาเรียนหลังเลิกเรียน 
เพราะนักเรียนจะได้มีเวลาเตรียมตัวในการเรียน  เนื่องจากเนื้อหาธรรมศึกษาค่อนข้างมาก เวลาเรียน
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ไม่เพียงพอ การเรียนธรรมศึกษาไม่เต็มที่ ท าให้นักเรียนวางแผนการเรียนไม่ได้ ดังนั้น ควรเตรียม
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อม และแบ่งเวลาเรียนให้ชัดเจนและแน่นอน 
 ๒.๑๔ ควรมีหนังสือประกอบการเรียนธรรมศึกษา เพื่อจะได้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๑๕ เนื้อหาในหลักสูตรธรรมศึกษาค่อนข้างซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจและวิธีการสอน
ของพระสอนศีลธรรม จะเน้นเนื้อหามากเกินไป ดังนั้นควรปรับปรุงวิธีการสอนและเนื้อหาหลักสูตรให้
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกว่าน้ี 
 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปแนวทางการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาอันน าไปสู่การพัฒนากการเรยีนการสอนธรรมศึกษาได้ โดยน า
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สรุปเป็นแผนภาพแสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง ๓ ส่วน คือ ผู้บริหาร 
พระสอนศีลธรรมและนักเรียน ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี 4.7 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
 
 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวทางการส่งเสริมธรรมะและธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม 
นักเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและบทบาทในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้มีการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา เห็นคุณค่าของในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับ
นักเรียน พระสอนศีลธรรมเป็นผูม้ีบทบาทในการประสานกับโรงเรียน ท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน จัด
หลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา เทคนิคการสอน การจัดหาสื่อการสอน และงบประมาณ เข้าไป
สอนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมค าสอน สามารถน าไปปฏิบัติใช้ใน
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งความคาดหวังและปัญหา อุปสรรคในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ
นักเรียนส่วนใหญ่พบว่า หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาค่อนข้างยากต่อการเข้าใจในระยะเวลาที่มีจ ากัด 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการสอนติวเพิ่มเติมในช่วงก่อนสอบธรรมศึกษาประจ าปีเป็น
ช่วงเวลาสั้นๆ ท าให้ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง 

 

 แนวทางการ
ส่งเสริม
ธรรมะและ
การจัดการ
เรียนการสอน
ธรรมศึศึกษา 

-  
 
 
- บทบาท 

กระบวน 
การจัดการ
เรียนการสอน 
-หลักสูตร 
-เทคนิคการ
สอน 
-สือ่การสอน 
- การร่วมมือ 
วัดและ
โรงเรียน 
-งบประมาณ 

ประโยชน์ใน
การน าหลัก 
ธรรมไปใช้ 

ความคาดหวัง 
-ปัญหา 
อุปสรรค  
-ข้อเสนอแนะ 

ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้
หลักธรรม
และพัฒนา
ตนเองและ
สังคมได ้

นโยบาย
ของ
ผู้บริหาร 

บทบาท
ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม นักเรียน 
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 สรุป การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาหลักสูตร
ธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่าง ๒ หลักสูตรแตกต่างกันในแต่ละ
ระดับช้ัน เนื่องจากโครงสร้างของทั้ง ๒ หลักสูตรแตกต่างกัน หลักสูตรธรรมศึกษาจะมีโครงสร้าง
แบ่งเป็น ๔ วิชาหลัก ในธรรมศึกษาช้ันตรี ได้แก่ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ
และศาสนพิธี วิชาวินัย (เบญจศีล เบญจธรรม) ธรรมศึกษาช้ันโท ได้แก่ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม 
วิชาธรรม วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย (อุโบสถศีล) และธรรมศึกษาช้ันเอก ได้แก่ วิชา
เรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธานุประวัติ วิชาวินัย (กรรมบถ) ในแต่ละระดับช้ันจะมีเนื้อหา
รายละเอียดมากข้ึนตามล าดับ เป็นเนื้อหาที่เน้นภาคทฤษฎี ระบบการเรียนการสอนจะเน้นการสอบ
ธรรมศึกษา การจัดช่ัวโมงเรียนไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับนโยบายของสถาบันการศึกษา ที่จัดตารางเวลา
ให้กับพระสอนศีลธรรม โดยทั่วไปจะมีการเรียนการสอนก่อนสอบสนามหลวงประมาณ ๑ เดือน หรือ 
๑ สัปดาห์ ข้ึนอยู่กับนโยบายของสถาบันการศึกษา บางโรงเรียนอาจจะให้พระสอนศีลธรรมสอนแทรก
ในช่ัวโมงเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามจะเน้นการสอนแบบติวข้อสอบ และ
การเขียนเรียงความกระทู้ธรรม นอกจากนี้การเรียนการสอนธรรมศึกษาไม่มีการวัดผลประเมินในการ
เรียน มีการจัดการสอบส่วนกลางโดยส านักแม่กองสนามหลวงปีละ 1 ครั้ง เป็นตัววัดผลเชิงปริมาณ
อย่างเดียว 
 ส่วนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรสังเคราะห์อยู่ในหมวดพระ
รัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในแต่ละหัวข้อ จะมีการสังเคราะห์หลักธรรมอื่นๆ เป็น
โครงสร้างรอง เช่น ระดับประถมศึกษา จะสังเคราห์หลักโอวาท ๓ ส่วนในระดับมัธยมศึกษา จะ
สังเคราะห์หลักอริยสัจ ๔ มีรายละเอียดเนื้อหาแตกต่างกันตามระดับช้ัน หลักธรรมในวิขา
พระพุทธศาสนาจะเน้นการเช่ือมโยงของหลักธรรมอื่นๆที่อยู่ในหมวดที่สัมพันธ์กัน เนื้อหาจะเน้นให้
นักเรียนมีความเสื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเน้นการปฏิบัติ  
ศาสนพิธี หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ เพื่อให้นักเรียนน าปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในหมวดสังคมศึกษา มีการสร้างตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และการวัดผล 
ประเมินการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
 อย่างไรก็ตามวิชาที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงมากที่สดุ คือ วิชาพุทธประวัติและศาสพิธี วิชา
พุทธนุประวัติและศาสนาพิธี วิชาอนุพุทธานุประวัติ บางหมวดธรรมที่มีช่ือหัวข้อธรรมตรงกัน แต่
เนื้อหาสาระในหลักสูตรไม่ตรงกัน นอกจากนี้แนวทางในการส่งเสริมธรรมะและการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ข้ึนอยู่กับนโยบายผู้บริหาร บทบาทของผู้บริหาร ที่ให้
ความส าคัญของการเรียนการสอนธรรมศึกษา เปิดโอกาสได้พระสอนศีลธรรมเข้าไปสอนนักเรียน จัด
ตารางเวลาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับช้ัน โดยพระสอนศีลธรรมเป็นผู้บริหารหลักสูตร 
การจัดแผนการสอน ให้ เหมาะสมของนักเรียน ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับทาง
สถาบันการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพระหว่างวัด โรงเรียน และ
นักเรียน และผลการศึกษายังพบว่า นักเรียนได้รับรู้ประโยชน์ในการน าหลักธรรมที่ได้จากการเรียน
ธรรมศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยพบปัญหาอุปสรรค์ในการสอบธรรมศึกษา คือ หลักสูตร
ธรรมศึกษามีเนื้อหาค่อนข้างยากต่อความเข้าไม่ เวลาไม่เพียงพอต่อการเรียน ท าให้เข้าใจหลักธรรม
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ไม่ได้ทั้งหมด นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นให้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษาให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้ เสนอให้จัดเวลาเรียนให้มากกว่าน้ี จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน และควรมีเทคนิคการ
สอนที่น่าสนใจ มีการน าสื่อการสอนมาประกอบเพื่อให้นักเรียนอยากสอบธรรมศึกษาเพิ่มข้ึน 



 

 

 
บทท่ี ๕ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรม
ศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระ
หลักสูตรธรรมศึกษา ๒) เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ๓) เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษากับ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ๔) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
ข้อมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
น าข้อมูลทั้ งหมดมาสังเคราะห์เนื้อหา และการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูล (Empirical 
Investigation) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) มี ๓ กลุ่มได้แก่ ๑) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาดีเด่น จ านวน ๕ คน ๒) ครูพระสอน
ศีลธรรม สังกัดส านักเรียนดีเด่น ๕ รูป  ๓) นักเรียนธรรมศึกษาทุกช้ัน ๓๐ คน จากโรงเรียน 
ฤทธิยะวรรณาลัยและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสารด้วยวิธีการน าข้อมูลหลกัทัง้หมดมาวิเคราะหเ์นื้อหา ในลักษณะจัดข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ จัดล าดับความส าคัญของข้อมูล การเช่ือมโยงความส าคัญของข้อมูล วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพื่อประมวลประเด็นส าคัญ
ของข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปในการ
น าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา  
 
๕.๑ สรุปผลการศกึษา 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยขอสรปุผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี ้
 ๕.๑.๑. การศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการเผยแพร่หลักธรรม
ค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕ ที่
ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์ออกไปช่วยสอนหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเป็น
หลักประกันในชีวิตไปสู่ความเจริญ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส ทรงรับ
สนองพระราชประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส าหรับการศึกษาธรรมทรงพระ
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ด าริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึน ส าหรับพระสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นครั้งแรก ท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางข้ึน เพราะได้เรียนรู้ได้สะดวกมากข้ึน และเอื้อต่อ
การปกครองและการแนะน าสั่งสอนประชาชน ทรงปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มหลักธรรมหมวดคิหิ -
ปฏิบัติเข้าในส่วนธรรมวิภาคด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส พระราชด าริดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการน าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในการคลองตนใน
ชีวิตประจ าวันได้ การศึกษาธรรมศึกษาเกิดจากการด าริของคณะสงฆ์ที่จะจัดการศึกษาธรรมให้กับ
ฆราวาส ให้ช่ือว่า ธรรมศึกษา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
วัดราชบพิธฯ ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษานักธรรมไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้
ที่ยังครองฆราวาสก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วยโดยเฉพาะส าหรับเหล่าข้าราชการครู 
จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสข้ึนเรียกว่า “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง ๓ ช้ัน คือ ช้ันตรี ช้ัน
โท ช้ันเอก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหลักสูตรธรรมศึกษา คือ ๑) เพื่อน าธรรมไปประพฤติให้เกิด
ความสงบสุข เพื่อความมั่นคงในการด ารงชีวิต ๒) เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต  ๓ )  เพื่ อ ได้
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจแล้วน าไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับภาวะของ
ตน เป็นการสร้างความเจริญต่อชีวิตตน และอ านวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 โดยจะเห็นได้ว่าธรรมศึกษาเป็นหลักสตูรพื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไปผู้เรยีนสนใจศึกษา
ธรรมศึกษาได้เข้าใจแก่นแท้แห่งพุทธธรรมและสามารถน าประโยชน์จากการน าหลักธรรม 
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปเปน็เครือ่งมอืในการด าเนินชีวิตได้ และน าไปสอบวัดความรู้ทางธรรมได้ 
ถือว่าหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ 
  หลักสูตรธรรมศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหามาจนถึงปัจจุบันฉบับล่าสุด คือ หลักสูตรธรรม
ศึกษาฉบับปรุง พุทธศึกราช ๒๕๕๗ มีโครงสร้างหลักสูตร ๓ ระดับช้ัน ได้แก่ ธรรมศึกษาช้ันตรี  
ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก มีโครงสร้างวิชา ๔ วิชา ตามระดับช้ันได้ ได้แก่ หลักสูตรธรรม
ศึกษาช้ันตรี มี ๔ วิขา คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชา
วินัย (เบญจศีล เบญจธรรม) หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม   
วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย (อุโบสถศีล) หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก คือ วิชาเรียงความ
กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธานุพุทธประวัติ  วิชาวินัย (กรรมบถ)  
 การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา มีการจัดการศึกษาในรูปแบบบูรณาการสอนหลักธรรมกับ
หลักสูตรภาคปกติของโรงเรียนที่พระสงฆ์ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือการจัดช่ัวโมงสอนเพิ่ม เติมในบางโรงเรียน ส าหรับการติวพิเศษ 
เพื่อสอบธรรมสนามหลวง จัดข้ึนทุกปี ในกรณีที่วัดเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อ
นักเรียนหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคปกติในช่วงเช้าเสร็จแล้ว พอถึงเวลาบ่าย
เปิดสอนหลักสูตรธรรมศึกษาเพิ่มเติมในส่วนตารางกิจกรรม เป็นการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับ
กิจกรรมส่งเสริมความรู ้หรือในส่วนวัดที่มีการจัดโรงเรียนการกุศล ธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการศึกษา
ภาคปกติให้นักเรียนทุกคนต้องศึกษาและจะต้องสอบธรรมสนามหลวงด้วย ระบบการจัดการเรียนการ
สอนจะไม่มีระบบแน่นอน ปัจจุบันได้มีการเปิดส านัก เรียนทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยมี
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ การเปิดสอบธรรมศึกษา
สนามหลวงในต่างประเทศต้ังแตอ่ดีตจนกระทั่งปัจจุบนัน้ัน ได้มีการท าหนังสือกราบเรยีนขออนุมัติเปิด
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สอบในแต่ละประเทศและแต่ละแห่ง อาจไม่พร้อมกันหรืออาจได้รับอนุมัติให้เปิดสอบในปีเดียวกัน
หลายแห่งก็ได้ โดยสนามสอบทั้งหมดได้รับอนุมัติในสมัยสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวร
นิเวศวิหาร แม่กองธรรมสนามหลวงรูปปัจจุบัน 
  การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ได้พัฒนามาถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญครั้งหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์การศึกษา ด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ที่จะจัดให้มี
การศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าถึงแนวโน้มของการพัฒนาหลกัสตูรธรรมศึกษาเข้า
ไปสู่ระบบสถาบันการศึกษาและเปิดให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
มากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 ๕.๑.๒ ประวัติความเป็นมาของวิชาพระพุทธศาสนาริเริ่ม ข้ึนในสมัยรัชกาลแห่ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพยายามเร่งรัดปรับปรุงประเทศชาติ 
เพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในทุกๆด้าน ทรงปรับปรุงกฎหมายทั้งทางบ้านเมือง ทั้ง
ทางคณะสงฆ์ ทรงปรับปรุงการศึกษาของชาติ เพื่อให้การศึกษาแพร่หลายไปสู่อาณาประชาราษฎร 
ทรงมีพระราชด าริจะขยายการศึกษาออกไปยังหวัเมืองทั่วพระราชอาณาจักรและมีพระราชประสงค์ให้
วัด ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาของกุลบตุรมาแต่โบราณ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนเด็กตามแบบและหลักสูตรที่
ปรับปรุงข้ึนใหม่ใหเ้ปน็แบบเดียวกัน เป็นการตั้งต้นการศึกษาแบบปัจจุบนั พระองค์ทรงให้ความส าคัญ
ต่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในเรียนอย่างยิ่ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่เยาว์วัย ทรงมีพระราชหัตถเลขาให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็น
ผู้รับสนองพระราชปณิธานในจัดท าหลักสูตรและวางระบบการศึกษาในสมัยนั้น โดยจากผลการศึกษา
ของดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ๑ ได้แสดงทัศนะว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส 
ได้ทรงมีส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาน้ีเอง ย่อมส่งผลต่อการเรียนการสอน รวมถึงเนื้อหาวิชาธรรม
จารี :ซึ่งถือว่าหลักสูตรการศึกษาในยุคนั้นเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาที่เป็นรูปแบบส่วนกลาง โดย
คณะธรรมยุตนิกาย เป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรการศึกษาในช่วงต้นของรัชกาลที่ ๕ คือ  
พ.ศ . ๒๔๓๕ -๒๔๔๖ นั้ น  วิชาพระพุ ทธศาสนาได้ รับ อิท ธิพลจากสม เด็ จพ ระสมณ เจ้ า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และคณะสงฆ์  ที่ มี ส่ วนช่วยในการศึกษาของชาติ  ท าให้ วิชา
พระพุทธศาสนาได้มีโอกาสอยู่ในระบบการศึกษาของชาติและยังสามารถด ารงความส าคัญแก่
สังคมไทยอยู่ได้ ซึ่งแท้จริงแล้วอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ซึ่งผ่านวัดและคณะสงฆ์นั้นมีผลต่อ
การศึกษาของชาติมาช้านานแล้ว แม้ว่าหลักสูตรในยุคนี้จะมีหวัข้อที่เกี่ยวข้องกบัหลักธรรมในระดบัตน้ 
เช่น เบญจศีล เบญจธรรม และมุ่งเน้นหลักธรรมเพื่อบรรลุถึงทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ เพียงเท่าน้ันก็
ตาม แต่ก็ยังกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ยังมีความเป็นพระพุทธศาสนาดั้งเดิมอยู่มากกว่าหลักสูตร
การศึกษาในปีต่อไป หลักสูตรการศึกษาไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรมาตลอด ตั้งแต่ ปี ๒๔๓๕ จนถึง
ปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

                                                

 ๑ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “หลักสตูรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน”, การศึกษาวิจัย, (ศูนย์พุทธ
ศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕๐-๑๕๑. 
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 วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัด
อยู่ในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ปรับตัวตนการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุ ปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่างและมี คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก โดยมีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจ
ประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 จากวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เนื้อหาสาระหลักสูตรพระพุทธศาสนาพบว่า วิชา
พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ ช่วงช้ันที่ ๑ คือ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ช่วงช้ันที่  ๒ คือ ประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ ช่วงช้ันที่  ๓ คือ มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ ช่วงช้ันที่  ๔ คือ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีการสร้างตัวช้ีวัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินในแต่ละระดับช้ันตั้งแต่ช้ัน
ประถมศึกษาที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใต้โครงสร้างของกรอบแนวคิดของเนื้อหา พระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ลักษณะของเนื้อหาสาระเรียนรู้จะสังเคราะห์หมวดธรรม
ต่างๆเข้ากับพระรัตนตรัย โดยมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกัน แต่แตกต่างที่รายละเอียดที่ของเนื้อ
หลักธรรมแต่ละช่วงช้ัน ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ หมวดพระพุทธ จะแสดง
เนื้อหาเพื่อรู้และเข้าใจ ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ขาดก วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา หมวดพระธรรม จะแสดงเนื้อหา เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสน
สุภาษิต พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและปัญญา 
หมวดพระสงฆ์  เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาท 
ชาวพุทธ ศาสนพิธี และในระดับมัธยมศึกษาจะเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สัมมนาพระพุทธศาสนา 
นอกจากนี้เนื้อหาสาระหลกัสตูรในระดับมธัยมศึกษาจะเน้นการวิเคราะห์และการเช่ือมโยงหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาสาระการเรยีนรู้แต่ละหมวดธรรม และเนื้อหาสาระในแต่ละช่วงช้ันจะมีรายละเอียด
เพิ่มข้ึนตามล าดับช้ัน โดยการจัดการเรียนรู้มีเป้าหมายส าคัญ เพื่อให้เกิดความศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระ
รัตนตรัย และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน า
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี  
 ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตร
ธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ใน
หลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกระดับช้ัน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมธัยมศึกษา เมื่อวิเคราะห์รายวิชาพบว่า วิชาเรียงความกระทู้ธรรม
มีเนื้อหาไม่ความสอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนามากที่สุด แม้จะมีหมวดศาสนาสุภาษิตตรงกัน แต่
มีศาสนสุภาษิตแตกต่างกัน นอกจากนี้ในหลักสูตรธรรมศึกษาจะเน้นการเขียนเรียงความกระทู้ธรรม 
วิชาที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากที่สุด ได้แก่ วิชาพุทธ
ประวัติและ ศาสนพิธีในหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในหลักสูตรธรรม
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ศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุประวัติในหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก ส่วนวิชาธรรมและวิชาวินัยใน
หลักสูตรธรรมศึกษามีความสอดคลอ้งบางหวัข้อและไม่สอดคล้องบางหวัข้อในระดับที่แตกต่างกนั โดย
เนื้ อหาสาระในหลักสูตรธรรมศึกษาจะเน้นทฤษฎี ส่วนเนื้ อหาสาระการเรียนรู้หลักสูตร
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน จะเน้นเนื้อหาเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาศาสนพิธี ในหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนา จะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตน
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
 เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องของหลักสูตรธรรมศึกษากับช่วงช้ันการศึกษาในโรงเรียน 
พบว่า เนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความสอดคล้องกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาช่วงช้ันที่ ๑ 
ค่อนข้างน้อยมาก แม้จะมีหัวข้อธรรมที่ตรงกัน แต่มีอธิบายเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน และหลักสูตร
ธรรมศึกษาทุกช้ันจะมีความสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในระดับที่แตกต่าง
กัน ส่วนหัวข้อธรรมที่สอดคล้องกัน จะอธิบายความหมายของหลักธรรมที่สอดคล้องกันบ้าง และไม่
สอดคล้องกันบ้าง และวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และวิชาอนุ
พุทธานุประวัติมีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องในบางหัวข้อ ส่วนวิชาวินัยในหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโทและ
ธรรมศึกษาช้ันเอกจะไม่มีความสอดคล้องโดยตรงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาช้ัน ม ๑ – ม.๖ 
 ๔.๑.๔  ผลศึกษาความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุก ช่วงช้ัน พบว่า  ๑) หลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันกับวิชา
พระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ คือ ประถมศึกษาช้ันปีที่ ๑ – ๓ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อยทุกวิชา ๒) หลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๒ คือ 
ประถมศึกษาช้ันปีที่ ๔ – ๖ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยภาพรวมระดับน้อย โดยธรรมศึกษาช้ันตรี
มีความเช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกว่าธรรมศึกษาโทและธรรมศึกษาเอก แม้จะ
ปรากฏหัวข้อธรรมที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน แต่เนื้อหาสาระจะแตกต่างกัน โดยหลักสูตรธรรม
ศึกษาจะอธิบายหลักธรรมตามคัมภีร์อรรถกถามากกว่าอธิบายความหมายในเชิงปฏิบัติ ๓) หลักสูตร
ธรรมศึกษาทุกช้ันกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่  ๓ คือ มัธยมศึกษาช้ันปีที่  ๑ – ๓ มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับช่วงช้ันที่ ๑ และ ช่วงช้ัน
ที่ ๒ เนื่องจากเนื้อหาสาระในช่วงช้ันน้ีได้อธิบายหลักธรรมได้ละเอียดมากยิ่งข้ึน ๔) ธรรมศึกษาทุกช้ัน
กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๔ คือ มัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๔-๖  มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดย
ภาพรวมในระดับมากทุกระดับช้ัน  
 ข้อค้นพบที่น่าสนใจบางประการ พบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาตรีมีความสัมพันธ์เช่ียมโยง
กับหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๒ และ ช่วงช้ันที่ ๔ มากที่สุด ธรรมศึกษาช้ันโท มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๔ มากที่สุด และธรรมศึกษาช้ันเอกจะ
มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๔ มากที่สุด โดยเฉพาะ
วิชาธรรมมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงมากกว่าช่วงช้ันอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะปรากฏความ
เช่ือมโยงของหัวข้อธรรมที่ซ้ ากันบ้าง แตม่ีเนื้อหาทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกัน  
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงรายวิชาในหลักสูตรธรรมศึกษา พบว่า ๑) วิชา
เรียงความกระทู้ธรรม ไม่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรยีน ซึ่งหลักสูตรธรรม



๒๒๔ 

ศึกษาสอนวิธีการเขียนเรียงความกระทูธ้รรมและมหีัวข้อธรรมที่แตกต่างกนักับวิชาพระพุทธศาสนาทกุ
ช่วงช้ัน  ๒) วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีจะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนช่วงช้ันที่ ๒ ช่วงช้ันที่ ๓ และช่วงช้ันที่ ๔ ค่อนข้างมาก ๓) วิชาธรรม มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ค่อนข้างน้อยมากในช่วงช้ันที่ ๑ – ๓ และพบความสัมพันธ์เช่ือมโยงมากที่สุดในช่วงช้ันที่ ๔  ๔) วิชา
วินัย มีความไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๓ และช่วงช้ัน 
ที่ ๔   
 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาอันน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษา พบว่า การพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาจ าเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม นักเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและบทบาทในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถาบันการศึกษา เห็นคุณค่าของในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน พระสอน
ศีลธรรมเป็นผู้มีบทบาทในการประสานกับโรงเรียน ท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนธรรมศึกษา เทคนิคการสอน การจัดหาสื่อการสอน และงบประมาณ เข้าไปสอนในโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมค าสอน สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งความคาดหวังและปัญหา อุปสรรคในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักเรียนส่วน
ใหญ่พบว่า หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาค่อนข้างยากต่อการเข้าใจในระยะเวลาที่มีจ ากัด เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ นักเรียนจะได้รับการสอนติวเพิ่มเติมในช่วงก่อนสอบธรรมศึกษาประจ าปีเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 
ท าให้ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ส านักพัฒนาจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม๒ ที่พบว่า ปัญหาด้านหลักสูตร ได้แก่ การ
จัดระบบเนื้อหาธรรมศึกษาค่อนข้างยากต่อความเข้าใจและไม่มีค าอธิบายชัดเจน ภาษาที่ใช้ในหนังสือ 
แบบเรียนยากต่อความเข้าใจ เนื้อหาสาระวิชาที่เรียนล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ดึงดูดความสนใจ 
และเนื้อหาสาระขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ข้อแสนอแนะ ได้แก่ ปรับ
เนื้อหาให้ทันสมัยมากข้ึน ควรสอนเพิ่มและขยายเวลาให้มากข้ึน ควรก าหนดหรือออกแบบวิธีสอนให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์มากขึ้น และควรจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย’ 
 ๑. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ส่วนหัวข้อธรรมที่สอดคล้องจะมีเนื้อหารายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาทั้งหัวข้อธรรมและเนื้อหาสาระควบคู่กัน เพื่อการสอนเสริมธรรมศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                                                

 
๒ ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,” การศึกษารูปแบบและแนว

ทางการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย : ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของ
ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น ปีงบประมาณ ๒๕๔๙”, รายงานวิจัย , (ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖๗. 
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 ๒. จากผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างของหลักสูตรทั้ง ๒ มีความแตกต่างกัน โดยเนื้อหา
สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาจะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้และตัวช้ีวัดอย่างชัดเจนและมีเนื้อหา
ค่อนข้างละเอียด มีการวัดประเมินผลชัดเจน ดังนั้น การน าหลักสูตรธรรมศึกษาไปบูรณาการในช้ัน
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ที่มีโครงสร้างการเรียน ๑ คาบ ต่อ ๑ สัปดาห์ จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อจ ากัด
ด้านเวลา เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษาค่อนข้างยากต่อความเข้าใจ และเนื้อหาวิชา
พระพุทธศาสนา มีเนื้อหาค่อนข้างมากเช่นกัน  
 ๓ .จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรธรรมศึกษามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในระดับที่แตกต่างกัน โดยหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้ก าหนดการเรียนรู้
ตามช่วงช้ันอย่างชัดเจน แต่หลักสูตรธรรมศึกษาไม่ได้ก าหนดช่วงอายุในการศึกษา จากผลการศึกษา
ยังพบว่า หลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาค่อนข้างน้อยมาก 
ในระดับช่วงช้ันที่ ๑ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา จ าเป็นต้องค านึงถึงความพร้อมและ
ระดับอายุของนักเรียน  
 ๔. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา
ได้มาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรณรงค์และส่งเสริมให้สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้บริหาร
และบุคลากรสถาบันศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ให้เห็นความส าคัญของ
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน
และน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประวันได้ 
 ๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักแม่กอง
ธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ  และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนธรรมศึกษาควร
สนับสนุนและวางนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนา
หลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียน ความพร้อมของนักเรียน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของการ
เรียนมากกว่าจ านวนปริมาณของการสอบได้ และสร้างตัวช้ีวัดการศึกษาที่ชัดเจน การพัฒนาบุคลากร 
และสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถาบันศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ๑. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรธรรมศึกษาค่อนข้างยากต่อ
การท าความเข้าใจในเนื้อหา จึงควรเพิ่มเวลาเรียน ดังนั้น การจัดตารางเวลาสอนเสริมที่เหมาะสม 
สามารถท าให้นักเรียนมีเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๒. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนรับรู้ถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนธรรมศึกษา และ
ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หลักธรรมที่น าไปใช้มากที่สุด คือ ศีล ๕ อริยสัจ ๔ ความกตัญญู
กตเวที ส่วนหลักธรรมอื่นๆ เป็นหลักธรรมที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ยาก ดังนั้น การปรับ
กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน สามารถน า
หลักธรรมไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได้ 



๒๒๖ 

 ๓. จากผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนศึกษามุ่งเน้นการสอบอย่างเดียว มีการเรียน
การสอนในช้ันเรียนค่อนข้างน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นก่อนสอนติวข้อสอบ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มี
การจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา โดยจัดตารางเวลาเรียนที่ชัดเจน จัดช้ันเรียนที่เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา มากกว่าการวัดผลลัพธ์จากการสอบอย่างเดียว โดยปัจจุบัน
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยการท่องจ าเพื่อสอบในช่วงเวลาระยะสั้นๆก่อนสอบ ขาดการคิดวิเคราะห์หรือ
สร้างกระบวนการคิด รวมทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาจะเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ 
ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาธรรมอย่างถูกต้องค่อนข้างยาก 
 ๔. จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมธรรมะและธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา
ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วน คือ ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม และนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมมี
ความศรัทธาในพระรัตนตรัย และสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม
ได ้
 ๕. จากผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสาระในหลักสูตรธรรมศึกษาค่อนข้างยากต่อความเข้าใจ
ของนักเรียน และการท่องจ าเพื่อน าไปสอบวัดผลสอบ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดท าข้อสอบที่สอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยหัวข้อธรรมที่ซ้ ากันควร
ออกข้อสอบเพื่อวัดผลที่สอดคล้องกันหรือใช้ข้อสอบที่เหมือนกัน  
  
 ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเนื้อหาของหลักสูตรธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรศึกษาแนวทางการ  
บูรณาการทั้ง ๒ หลักสูตร ในสถานศึกษาในช่วงช้ันต่างๆ เป็นการต่อยอดผลการวิจัยครั้งนี้ 
 ๒. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ควรมีรูปแบบ
อย่างไร เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 ๓. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาที่เหมาะสมกับ
นักเรียนในแต่ละช่วงอายุ และสร้างตัวช้ีวัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้หลักธรรมและน าหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนได้ 
 ๔. ควรท าการวิจัยเชิงทดลองในช้ันเรยีน ด้วยวิธีการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบูรณา
การเนื้อหาสาระของทั้งสองหลักสูตร ไปทดลองใช้ในโรงเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา น าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันได้ 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 

 

(1) หนังสือ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดการสาระการเรยีนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๔. 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย, ๒๕๕๑ 

จ านงค์ อดิวัฒนสทิธ์ิ. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๗. 
พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล. รายงานผลการประเมินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: เชนปริ้นต้ิง, ๒๕๕๕.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร: 

โรงพมิพ์สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาต.ิ 

พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพส์หธรรมิก จ ากดั, ๒๕๕๗.  
______. ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ, พิมพ์ครัง้ที่ ๒๑. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพส์หธรรมกิ จ ากัด, ๒๕๕๗.  
พระพรหมบัณฑิต (ประยรู ธมฺมจิตฺโต). สนามหลวงแผนกธรรม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. ในหนังสือ

สรุปการสัมมนาวิชาการและการบ าเพ็ญกุศลเน่ืองในมงคลสมัย “๑ ทศวรรษสนามหลวง
แผนกธรรม”. ส านักแม่กองธรรมสนามหลวง: โรงพิมพ์มลูนธิิมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานผลการประเมินโครงการ งานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คลงันานาวิทยา, ๒๕๕๗. 

______. สรุปงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: หจก.เชน ปริ้นต้ิง, ๒๕๕๖.  

แม่กองธรรมสนามหลวง. ประวัตินักธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นครปฐม: โรงพมิพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. 

ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติและส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ
คุณส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗.  
กรุงเทพมหานคร: ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘. 

ส านักงานแมก่องธรรมสนามหลวง. เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๗. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพส์ านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ, ๒๕๕๘. 

______. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร:  
อาทรการพิมพ,์ ๒๕๔๘. 



๒๒๘ 

 
______. สถิติผลการสอบธรรมสนามหลวงของสนามหลวงแผนกธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗, 

(เอกสารอัดส าเนา). 
______. เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๖. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๕๒. 

______. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๕. 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยปัญหา
ปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สามลดา, ๒๕๕๑. 

โสภา สิทธิสรวง. “ความคิดเห็นของครสูังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาพระพุทธศาสนาในวิทยาลัยเทคนิค  
สังกัดกรมอาชีวศึกษา.” ในคู่มือพัฒนาจริยศึกษา. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 
๒๕๓๙. 

สนามหลวงแผนกธรรม. หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2558. 

______. หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 2558. 

______. หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557. กรงุเทพมหานคร:  
โรงพมิพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 2558. 

 
(2) งานวิจัย 
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ. “การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

กับวิชาท่ีเกี่ยวข้องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”. รายงานวิจัย. ศูนย์พุทธศาสน์
ศึกษา: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

______. “หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย”. รายงานวิจัย. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ส านักพฒันาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. “การศึกษารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย: ศึกษาสภาพความเป็นจริงและ
ความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น”. การศึกษาวิจัย. ส านักงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๙. 

 
 



๒๒๙ 

 
(3) วารสาร 
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ. “หลกัสูตรการศึกษาพระพทุธศาสนาในโรงเรียนไทย: รุ่งเรืองหรอืร่วงโรย” 

วารสารศิลปะศาสตร.์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๔๙): ๑๕๔-๑๕๕. 
 
(๔) บทสัมภาษณ ์
สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ พันธ์ุชาตรี. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชด าเนินจงัหวัด

กรุงเทพมหานคร, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายวิสิทธ์ิ ใจเถิง. ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรงุเทพมหานคร,  

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายวิโรฒ ส ารวล. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร,  

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายเรวัช ส าลีอ่อน. รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล โรงเรียนดอนเมืองจตรุจินดา  
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การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศกึษาและ
หลักสตูรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

The Analytical study of Relation of the Curriculum of Dhamma 
Studies and the School Curriculum in the Subject of Buddhist Studies  

 
ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์๑ 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษา 
๒) เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ๓) วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
สอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ๔) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก ๓  กลุ่ม ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น จ านวน ๕ คน ๒) พระสอนศีลธรรม สังกัดส านักเรียนดีเด่น จ านวน ๕ คน ๓) 
นักเรียนธรรมศึกษาจากสถาบันศึกษาดีเด่น จ านวน ๓๐ คน ด้วยวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 ๑. การเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษา มีเนื้อหาสาระของโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 
๔ วิชาหลัก ธรรมศึกษาช้ันตรี ได้แก่ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติและ  
ศาสนพิธี วิชาวินัย (เบญจศีล เบญจธรรม) ธรรมศึกษาช้ันโทเพิ่มวิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี  
วิชาวินัย (อุโบสถศีล) และธรรมศึกษาช้ันเอกเพิ่มหัวข้อ วิชาพุทธานุประวัติ วิชาวินัย (กรรมบถ) ในแต่
ละระดับช้ันจะมีเนื้อหารายละเอียดมากข้ึนตามล าดับ เป็นเนื้อหาที่เน้นภาคทฤษฎี จัดการเรียนการ
สอนภายใต้สังกัดส านักเรียน การวัดประเมินผลด้วยวิธีการสอบจัดโดยส านักแม่กองธรรมสนามหลวง 
 ๒. วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน มีโครงสร้างหลักสูตรสังเคราะห์อยู่ในหมวดพระ
รัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในแต่ละหัวข้อ จะมีการสังเคราะห์หลักธรรมอื่นๆ เป็น
โครงสร้างรอง โดยระดับประถมศึกษาสังเคราะห์ในหลักโอวาท ๓ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาสังเคราะห์
หลักอริยสัจ ๔ มีรายละเอียดเนื้อหาแตกต่างกนัตามระดับช้ัน หลักธรรมในวิชาพระพุทธศาสนาจะเนน้
การเช่ือมโยงหลักธรรมอื่นๆที่สัมพันธ์กัน เนื้อหาสาระจะเน้นให้นักเรียนมีความเสื่อมใสศรัทธาในพระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเน้นการปฏิบัติ ศาสนพิธี หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาว
พุทธ เพื่อให้นักเรียนน าปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน วิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในหมวดสังคมศึกษา มีการ
สร้างตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
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 ๓. หลักสูตรธรรมศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างกัน โดยบางหลักธรรมมีหัวข้อธรรมที่ตรงกัน แต่เนื้อหา
สาระแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายวิชาพบว่า วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนพิธี และวิชาพุทธานุประวัติ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ช่วงช้ันมากที่สุด 
 ๔ หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยภาพรวมในแต่ละช่วงช้ันที่แตกต่างกัน โดยหลักสูตร
ธรรมศึกษามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ ค่อนข้างน้อยมาก เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายวิชาพบว่า วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และวิชา
พุทธานุประวัติ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกว่าวิชาอื่น 
และวิชาเรียงความกระทู้ธรรมไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ทุกช่วงช้ันการศึกษา 
 แนวทางการส่งเสริมธรรมะและหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ 
๓ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม นักเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีบทบาท
ในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา พระสอนศีลธรรม
เป็นผู้มีบทบาทในการประสานกับโรงเรียน ท ากิจกรรมส่งเสริมวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกับโรงเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมค าสอน สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน นักเรียนส่วนใหญ่ได้แสดงความ
คิดเห็นโดยรวมพบว่า หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาค่อนข้างยากต่อการเข้าใจในระยะเวลาที่มีจ ากัด 
ท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดเวลาเรียนเพิ่มข้ึน 
และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ง่ายต่อการเข้าใจ และใช้เทคนิคการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มข้ึน 
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Abstract 
  This objectives of this research were: 1) to study the essential 
contents of the curriculum of Dhamma Studies; 2) to study the essential 
contents of the school curriculum in the subject of Buddhist Studies; 3) to 
analytically compare the accordance and difference of the essential contents 
between the Curriculum of Dhamma Studies and the Curriculum of Buddhist Studies 
in Thai schools; and 4) to analyze the relation of the essential contents of Curricula 
of Dhamma Studies and Buddhist Studies in Thai schools.  
  This research is qualitative with specific choosing of 3 sample groups, i.e.1) 
5 outstanding administrators of educational institutions; 2) 5 monks teaching morals; 
and 3) 30 students of Dhamma Studies from the outstanding educational institutions.  
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The collective information is made by in-depth interviews; and the tools used in the 
research are: the interviewing form, the analysis of the contents from related 
documents, and the Empirical Investigation. 
  From the research, it is found that: 
  1) The essential contents of teaching-study curriculum of Dhamma Studies 
consist of the structure of 4 key subjects, i.e. for Elementary Level: Dhamma Solving 
Essay, Dhammas, Buddha’s Background and Religious Ceremonies, and Vinayas (the 
Five Sila and the Five Dhammas); for Secondary Level, the added-up are the subjects 
of Buddha’s Disciples’ Background and Religious Ceremonies, and Vinaya 
(Uposathasīla); and for the Advanced Level, the added-up are the subjects of 
Buddha’s Boundary Background, and Vinaya (Kammapatha).  In each level, there will 
be more details of the contents, respectively, and emphasizing on theories.  The 
management of teachings and studies is under study institutes, evaluations under the 
examination arrangement of the Central Dharma Testing Service Headquarters of 
Thailand.   
  2) The subject of Buddhist Studies in Thai schools has its curriculum 
structure synthesized in the group of the Triple Gems of the Buddha, the Buddha’s 
Dhamma teachings and the Monks of which each item consists of the other 
synthesized Dhamma principles as the minor structure, i.e. the Three Teachings for 
Primary School Level, the Four Noble Truths for High School Level, with different 
content details according to each school grade.  The connection of Dhamma 
principles and other related ones in the subject of Buddhist Studies are emphasized; 
the essential contents are to bring faith towards the Triple Gems to students and to 
emphasize the practices, religious ceremonies, Buddhists’ duties and manners that 
they can apply to their daily lives.  The subject of Buddhist Studies is in the group of 
Social Studies, with the index making according to the objectives of learning, and the 
clear measurement of learning evaluation.      
  3) The curriculum of Dhamma Studies is mostly not in accordance with the 
curriculum of Buddhist Studies in Thai schools because of the difference of each 
curriculum; for instance, in some Dhamma principles, there are matching Dhammas 
but the essential contents are different.  Analyzing according to each subject, it is 
found that the subjects of the Buddha’s Background and Religious Ceremonies, the 
Buddha’s Disciples’ Background and Religious Ceremonies and Buddha’s Boundary 
Background have the most conformity with the curriculum of Buddhist Studies in 
each range.   
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  4) In conclusion, the Curriculum of Dhamma Studies in Elementary Level, 
Secondary Level and Advanced Level is differently related to the subject of Buddhist 
Studies in schools in each range.  It can be seen that the curriculum of Dhamma 
Studies is very least related to the subject of Buddhist Studies in the first range.   In 
the subject by subject analysis, it is found that the subjects of Buddha’s Background 
and Religious Ceremonies, Buddha’s Disciples’ Background and Religious Ceremonies 
and Buddha’s Boundary Background are mostly related to the curriculum of the 
subject of Buddhist Studies in schools more than other subjects; and the subject of 
Dhamma Solving Essay has no connected relation with the curriculum of Buddhist 
Studies in schools in every educational range.  
 The way to promote Dhammas and Dhamma Studies in educational 
institutes consists of 3 important factors, i.e. administrators, monks teaching morals 
and students in that the administrators are the ones who set up policies and have 
such the roles to initiate and give opportunities for studying and teaching Dhamma 
Studies in the educational institutes; monks teaching morals are the ones whose 
roles are to coordinate with schools, perform activities to enhance the means of 
Buddhist practices together with schools, arrange the curriculum of studying and 
teaching Dhamma Studies for students to gain knowledge and understanding of 
Dhamma principles of teachings in order to be able in bringing them to really use in 
their daily lives.  All in all, most students share their opinions that the curriculum of 
Dhamma Studies has too difficult contents to understand in the limited period of 
time; this causes students not able to correctly understand Dhammas. Suggests are 
to arrange more study time and to adjust curriculum contents to be easily 
understood, including to use techniques that the students can increasingly learn.         
 
Key Words: the curriculum of Dhamma Studies , the School Curriculum in the 
Subject of Buddhist Studies 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 

๑. บทน า 
 สถาบันพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสถาบันสังคมสถาบันหนึ่ง มีบทบาทอย่างยิ่งต่อ

สังคมไทยที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด และพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาหนึ่งของโลกที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมหรือขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของบุคคลให้
ละเอียดอ่อน สวยงาม มีความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทรต่อกันและกัน  มีหลักค าสอนที่มี
ลักษณะเป็นสากล ประกอบด้วยหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถให้พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการที่วางไว้
อย่างเป็นระบบ มิได้เป็นค าสอนที่บังคับให้ต้องเช่ือ ต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อพิสูจน์ ผู้ที่ปฏิบัติตาม
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจะมีบุคลิกภาพสง่างาม มีจิตใจเยือกเย็น
และเป็นสุข และเป็นบุคคลที่สังคมปรารถนามากที่สุด๒ ในการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ถือเปน 
ภาระกิจหลักในทางสรางสรรคของสังคม ที่มีผลลึกซึ้งและยาวไกล พรอมกันนั้นก็เปนเรื่องของการสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเปนพื้นฐานและเปนรากเหงาที่ยึดเหนี่ยวสังคมไว และท าให
สังคมไทยมีลักษณะที่เปนแบบฉบับของตัวเอง เมื่อมองโดยภาพรวมพระพุทธศาสนาถูกจัดเปนวิชา
ส าหรับเรียนรู โดยสถานะหลัก ๒ อย่าง คือ ๑) ในฐานะที่เปนระบบจริยธรรมส าหรับประชาชนสวน
ใหญหรือเปนแหลงค าสอน จริยธรรมของประเทศ และ ๒) ในฐานะที่เปนสวนประกอบส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งในดานวัตถุธรรมและในดานนามธรรม ซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมมากที่สุดอยางหนึ่งใน
วิถีชีวิตของสังคม มาตรฐานการด าเนินชีวิตส าหรับผูนับถือ และเปนสภาพแวดลอมอันกวางใหญทาง
สังคมส าหรับผูมิไดนับถือ๓ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิชาพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทย เป็น
แหล่งค าสอนคุณธรรมจริยธรรม ที่พุทธศาสนิกชนคนไทยควรจะมีความรู้ความเข้าใจ น าไปปฏิบัติ ให้
กลมกลืนกับวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 

 ท่ามกลางบริบทแห่งสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะที่
ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน แม้สังคมไทยจะตระหนักถึงปัญหาน้ีกัน
อย่างกว้างขวางและค านึงวิชาพระพุทธศาสนาว่ามีความส าคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่พื้นฐาน
การศึกษาของสังคมไทยที่เป็นสิ่งบ่มเพาะความดีและศีลธรรมของพลเมืองในชาติไทยนั้น กลับมีอัตรา
เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาในจ านวนอัตราส่วนที่
ลดลงมาเกือบตลอด แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการศึกษาหรือการวิจัยอย่างจริงจังว่าอัตราการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนานั้น ควรจะมีความสัมพันธ์กับคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทยมากน้อย
เพียงใด แต่วิชาพระพุทธศาสนาย่อมมีผลต่อความสงบสุข ๔ โดยจะกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยัง
ประสบความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิธีสอนส่วนใหญ่มุ่งสอน
เนื้อหาสาระตามแบบเรียนมากกว่าการสอนให้รู้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนา นักเรียนไม่สามารถจดจ า
เนื้อหาสาระได้ทั้งหมด ขาดการคิดวิเคราะห์ และไม่สามารถน าหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนี้ 
                                                

 ๒ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๗), หน้า ๕๑. 
๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ทางสายอิสระภาพทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๓-๔.   
 ๔ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ , “หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย: รุ่งเรืองหรือร่วง

โรย”, วารสารศิลปะศาสตร์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๔๙): ๑๕๔-๑๕๕. 



๒๓๗ 

ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ได้แก่ ความไม่เข้าใจเนื้อหาสาระที่
ปรากฏในหลักสูตร ปัญหาเกี่ยวกับวิธีสอน โดยเฉพาะแนวทางการน าพุทธวิธีและวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนที่ไม่สนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร 
โดยครูสังคมศึกษาที่สอนวิชาพระพุทธศาสนามีความต้องการสื่อการสอน ได้แก่ ชุดฝึกอบรมทางไกล 
เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการสอนต่อไป๕ จากสถานการณ์ปัญหาการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญหนึ่งที่ทุกฝ่ายควรหันมาหาปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาหรือการสอนเสรมิศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้เป็น
คนดีในแนวทางอื่นและร่วมกันหาทางออกของปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

 การศึกษานักธรรมเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือธรรมวินัยในภาษาไทย ซึ่งสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ นั้น ได้พัฒนามา
โดยล าดับ ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ในธรรมวินัย และ
เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ สามารถด ารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี การศึกษานักธรรมได้เป็นที่นิยม
และเป็นการจัดให้เป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานของภิกษุสามเณรในประเทศไทยควบคู่ไปกับการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีนับแต่เริ่มต้นมาจนปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับฆราวาส 
เรียกว่า ธรรมศึกษา มี ๓ ช้ัน คือ ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก เพื่อเปิดโอกาสให้ฆราวาสได้ประโยชน์จาก
การศึกษาธรรมมากยิ่งขึ้น๖ โดยในปัจจุบันมีการน าหลักสูตรธรรมศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกระดับ ทุกสังกัด ตั้งแต่พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะแสดงผลใน
แบบแสดงผลการเรียนด้วย เพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ 
แต่ยังพบปัญหาผู้เรียนธรรมศึกษายังสอบไม่ผ่านถึงร้อยละ ๔๐ ซึ่งสมเด็จพระวันรัต ในฐานะแม่กอง
ธรรมสนามหลวงได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รวม ๗ หน่วยงาน ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรม
ศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนในทุกระดับที่นับถือพุทธศาสนาได้เรียนรู้และเข้าใจหลัก
พุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อันมีผลต่อความเจริญ
มั่นคง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรม เป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และน าไปสู่
ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งจะขยายไปสู่ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ รวมทั้งผู้ปกครองด้วย 

                                                
๕ สิริวรรณ ศรีพหล, “การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศึกษาเรื่อง  

วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา”, รายงานวิจัย, มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔, หน้า ๒. 
๖ ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, ประวัตินักธรรม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.gongtham.net/my_data/history_gongtham/index.php#01 [๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘].  

http://www.gongtham.net/my_data/history_gongtham/index.php#01


๒๓๘ 

จากสถิติย้อนหลัง ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ มีผู้เรียนธรรมศึกษาและขอสอบนักธรรมช้ันต่าง ๆ รวม ๑.๖-๑.๘ 
ล้าน๗ 

 อย่างไรก็ตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ยังไม่สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมี
การมุ่งเน้นในการจัดการสอบวัดผลเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยการจัดการสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ 
ทุกปี ไม่มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นระบบในสถาบันการศึกษา จากการศึกษางานวิจัยที่
ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษายังพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ เนื้อหา
สาระของหลักสูตรไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวุฒิภาวะผู้เรียน ภาษาที่ใช้ในหนังสือ แบบเรียน 
ต าราเรียน ยากต่อการท าความเข้าใจ ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ งบประมาณ
ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ขาดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ขาดการ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์
ของธรรมศึกษา โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการส่งเสริ มการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา และการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรเน้นคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนธรรมธรรม ให้สอดคล้องกับการน าปรับใช้ในชีวิตได้๘ 

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นและบริบทที่
เกี่ยวข้องทุกด้านแล้ว จึงได้มีแนวคิดว่าจะขยายพระสอนศีลธรรมให้เข้าไปสอนโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ด าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๐๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในก ากับของรัฐบาล ได้ร่ วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาตามความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปัจจุบันรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งมีพระสงฆ์ในแต่ละ
ท้องถ่ินเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ จ านวน ๑๘,๐๐๐ รูป ๑๐ โดยมอบหมายให้
ส านักงานพระสอนศีลธรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสอนศีลธรรมในสถานศึกษา มีหน้าที่

                                                

 ๗ ส านักแม่กองธรรมสนามหลวง,เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๑-๒., กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.ลง
นามข้อตกลงจัดการเรียน “ธรรมศึกษา” ในสถานศกึษา, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php [๓๑ พ.ค.๒๕๕๘]. 

๘ ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “การศึกษารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย : ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของ
ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น”, การศึกษาวิจัย , ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๔๙,หน้า ๗๑-๗๙. 

 ๙ ส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.krupra.net/new/index.php?url=newmonk_lst 
[๒๘ พ.ค.๒๕๕๘]. 

 ๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , รายงานผลการประเมินโครงการ งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒-๑๓. 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php


๒๓๙ 

ในการวางแผน ผลิต ก ากับดูแลพัฒนาและประเมินพระสอนศีลธรรม อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการวางแผน
และประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ๑๑ จากการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนพบว่า พระสอนศีลธรรมสามารถสอนให้นักเรียนได้น าหลักธรรมค าสอนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีสมาธิในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาอื่นๆ ท าให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในเรื่องต่างๆได้ดี นับได้ว่าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง๑๒ 

 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการสอนศีลธรรมให้กับ
นักเรียน และสภาพปัญหาอุปสรรคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียน ฉะนั้น การศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตร และการส่งเสริมการสอน
เสริมเนื้อหาสาระธรรมศึกษาในโรงเรียน น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน ดังนั้นในการวิจัยครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
เนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาและเนื้อหาสาระวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
และสามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาได้  

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย       
 ๒.๑ เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษา  
 ๒.๒ เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตร
ธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
๓. ขอบเขตในการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรูห้ลกัสตูรธรรมศึกษาและ

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรธรรม
ศึกษา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก และ

                                                

 ๑๑ ส านักงานพระสอนศีลธรรม ส านักงานอธิการบดี, รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗,มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๗ , หน้า ๒๑.  
(เอกสารอัดส าเนา). 

 ๑๒ พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล,รายงานผลการประเมินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน กรุงเทพฯ: เชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๕ หน้า ๑๖๓-๑๗๘.  



๒๔๐ 

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา  

๓.๒ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง เดือนสิงหาคม  

พ.ศ.๒๕๕๘  รวมเป็นระยะเวลา ๓ เดือน 
 
๕. วิธีด าเนินการวิจัย 

 ๕.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลเชิง

เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา น าข้อมูล
ทั้งหมดมาสังเคราะห์เนื้อหา และการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูล (Empirical Investigation) 
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

๕.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) 
  ผู้ วิจัย คัดเลื อกกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) แบบ เจาะจง (Purposive 
sampling) มี ๓ กลุ่มได้แก่ ๑) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาดีเด่น จ านวน ๕ คน  ๒) ครูพระสอน
ศีลธรรม สังกัดส านักเรียนดีเด่น ๕ รูป  ๓) นักเรียนธรรมศึกษาตรี ๑๐ คน นักเรียนธรรมศึกษาช้ันโท 
๑๐ คน นักเรียนธรรมศึกษาช้ันเอก ๑๐ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๓๐ คน จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณา
ลัยและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ คือ บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสอบธรรมศึกษา ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาทุกช้ันมากที่สุด จากการจัดอันดับผลการสอบธรรม
สนามหลวง ส่วนกลาง อันดับ ๑ ถึง ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ดูรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภาคผนวก) 
   ๕.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ๒ ประเภท คือ  
   ๑) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or Structured Interview) เป็นการ
ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประกอบด้วยค าถามมีประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ของการเรียน
ธรรมศึกษา การน าหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด เนื้อหาสาระธรรม
ศึกษามีความยากง่ายมากน้อยเพียงใด เป็นต้น  
  ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structure Interview or Unstructured 
Inteview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าถามที่
เหมือนกันหมดกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน การสัมภาษณ์โดยวิธีนี้อาจใช้วิธีให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นออกมาโดยอิสระ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก in depth interview ได้แก่ นโยบาย
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน เป็นต้น 
  ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นน าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  



๒๔๑ 

๕.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ธรรมศึกษาและเนื้อหาสาระการเรียนรูวิ้ชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ใช้เป็นกรอบมโนทัศน์ใน
การศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก หลังจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงเชิงเนื้อหา ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการตอบแบบสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งใช้แนวทางการสัมภาษณ์ที่เน้นความคิดของคน โดยเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลบอกเล่าให้ฟัง เป็นหลักการสนทนาในลักษณะบรรยากาศอิสระในการถาม 
โดยลักษณะค าถามเชิงลึกแบ่งเป็น ๑) ค าถามหลัก (main question) ๒) ค าถามเพื่อขอรายละเอียด
และความชัดเจนหรือค าถามไล่เรียง (probes) เพื่อให้เกิดความชัดเจน ๓) ค าถามเพื่อตามประเด็น
หรือค าถามติดตาม (Follow-up question) เพื่อขยายสิ่งที่พูดไปแล้ว (Rubin and Rubin,1995 
อ้างถึงในสุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ุและกรรณิการ์ สุขเกษม, ๒๕๕๑) ๑๓ 

๕.๕ การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผู้วิจัยได้น า

ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสารด้วยวิธีการน าข้อมูลหลกัทัง้หมดมาวิเคราะหเ์นื้อหา ในลักษณะจัดข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ จัดล าดับความส าคัญของข้อมูล การเช่ือมโยงความส าคัญของข้อมูล วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพื่อประมวลประเด็นส าคัญ
ของข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปในการ
น าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา แบบตาราง โครงสร้าง แผนภาพ และภาพประกอบเอกสาร 

 
๖. สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  ๖.๑. การศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการเผยแพร่หลักธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรง
ปรารถนาให้พระสงฆ์ออกไปช่วยสอนหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเป็น
หลักประกันในชีวิตไปสู่ความเจริญ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส ทรงรับ
สนองพระราชประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส าหรับการศึกษาธรรมทรงพระ
ด าริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึน ส าหรับพระสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นครั้งแรก ท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางข้ึน เพราะได้เรียนรู้ได้สะดวกมากข้ึน และเอื้อต่อ
การปกครองและการแนะน าสั่งสอนประชาชน ทรงปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มหลักธรรมหมวดคิหิ
ปฏิบัติเข้าในส่วนธรรมวิภาคด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส การศึกษาธรรมศึกษา
เกิดจากการด าริของคณะสงฆ์ที่จะจัดการศึกษาธรรมให้กับฆราวาส ให้ช่ือว่า ธรรมศึกษา โดยพระเจ้า 

                                                

 ๑๓ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม , วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหา
ปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สามลดา, ๒๕๕๑). 
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วรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิธฯ ทรงพิจารณาเห็นว่า 
การศึกษานักธรรมไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้ที่ยังครองฆราวาสก็จะได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วยโดยเฉพาะส าหรบัเหลา่ข้าราชการคร ูจึงทรงตั้งหลกัสูตรนักธรรม
ส าหรับฆราวาสข้ึนเรียกว่า “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ ง ๓ ช้ัน คือ ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลักสูตรธรรมศึกษา คือ ๑) เพื่อน าธรรมไปประพฤติให้เกิดความสงบสุข 
เพื่อความมั่นคงในการด ารงชีวิต ๒) เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต ๓) เพื่อได้เรียนรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจแล้วน าไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับภาวะของตน เป็นการสร้าง
ความเจริญต่อชีวิตตน และอ านวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  หลักสูตรธรรมศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหามาจนถึงปัจจุบันฉบับล่าสุด คือ หลักสูตรธรรม
ศึกษาฉบับปรุง พุทธศึกราช ๒๕๕๗ มีโครงสร้างหลักสูตร ๓ ระดับช้ัน ได้แก่ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรม
ศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก มีโครงสร้างวิชา ๔ วิชา ตามระดับช้ันได้ ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษา
ช้ันตรี มี ๔ วิขา คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย 
(เบญจศีล เบญจธรรม) หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโท คือ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาอนุ
พุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาวินัย (อุโบสถศีล) หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก คือ วิชาเรียงความกระทู้
ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธานุพุทธประวัติ  วิชาวินัย (กรรมบถ)  
  การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ได้พัฒนามาถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญครั้งหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์การศึกษา ด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ที่จะจัดให้มี
การศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าถึงแนวโน้มของการพัฒนาหลกัสตูรธรรมศึกษาเข้า
ไปสู่ระบบสถาบันการศึกษาและเปิดให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
มากยิ่งข้ึนในอนาคต 
  ๖.๒ วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ จัดอยู่ในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม การปรับตัวตนการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ ปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น 
ยอมรับในความแตกต่างและมี คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก โดยมีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และ
เข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธา
ที่ถูกต้อง  หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
  จากวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เนื้อหาสาระหลักสูตรพระพุทธศาสนาพบว่า วิชา
พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ ช่วงช้ันที่ ๑ คือ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ช่วงช้ันที่  ๒ คือ ประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ ช่วงช้ันที่  ๓ คือ มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ ช่วงช้ันที่  ๔ คือ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีการสร้างตัวช้ีวัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินในแต่ละระดับช้ันตั้งแต่ช้ัน



๒๔๓ 

ประถมศึกษาที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใต้โครงสร้างของกรอบแนวคิดของเนื้อหา พระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ลักษณะของเนื้อหาสาระเรียนรู้จะสังเคราะห์หมวดธรรม
ต่างๆเข้ากับพระรัตนตรัย โดยมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกัน แต่แตกต่างที่รายละเอียดที่ของเนื้อ
หลักธรรมแต่ละช่วงช้ัน ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ หมวดพระพุทธ จะแสดง
เนื้อหาเพื่อรู้และเข้าใจ ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ขาดก วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา หมวดพระธรรม จะแสดงเนื้อหา เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสน
สุภาษิต พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและปัญญา 
หมวดพระสงฆ์  เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาว
พุทธ ศาสนพิธี และในระดับมัธยมศึกษาจะเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สัมมนาพระพุทธศาสนา 
นอกจากนี้เนื้อหาสาระหลกัสตูรในระดับมธัยมศึกษาจะเน้นการวิเคราะห์และการเช่ือมโยงหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาสาระการเรยีนรู้แต่ละหมวดธรรม และเนื้อหาสาระในแต่ละช่วงช้ันจะมีรายละเอียด
เพิ่มข้ึนตามล าดับช้ัน โดยการจัดการเรียนรู้มีเป้าหมายส าคัญ เพื่อให้เกิดความศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระ
รัตนตรัย และเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน า
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี  
  ๖.๓  ผลการเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตร
ธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน พบว่า เนื้อหาสาระรายวิชาส่วนใหญ่ใน
หลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความไม่สอดคล้องกันกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกระดับช้ัน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมธัยมศึกษา เมื่อวิเคราะห์รายวิชาพบว่า วิชาเรียงความกระทู้ธรรม
มีเนื้อหาไม่ความสอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนามากที่สุด แม้จะมีหมวดศาสนาสุภาษิตตรงกัน แต่
มศีาสนสุภาษิตแตกต่างกัน นอกจากนี้ในหลักสูตรธรรมศึกษาจะเน้นการเขียนเรียงความกระทู้ธรรม 
วิชาที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากที่สุด ได้แก่ วิชาพุทธ
ประวัติและ ศาสนพิธีในหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธีในหลักสูตรธรรม
ศึกษาช้ันโท และวิชาพุทธานุประวัติในหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก ส่วนวิชาธรรมและวิชาวินัยใน
หลักสูตรธรรมศึกษามีความสอดคลอ้งบางหวัข้อและไม่สอดคล้องบางหวัข้อในระดับที่แตกต่างกนั โดย
เนื้ อหาสาระในหลักสูตรธรรมศึกษาจะเน้นทฤษฎี ส่วนเนื้ อหาสาระการเรียนรู้หลักสูตร
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน จะเน้นเนื้อหาเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาศาสนพิธี ในหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนา จะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตน
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
  เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องของหลักสูตรธรรมศึกษากับช่วงช้ันการศึกษาในโรงเรียน 
พบว่า เนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันมีความสอดคล้องกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาช่วงช้ันที่ ๑ 
ค่อนข้างน้อยมาก แม้จะมีหัวข้อธรรมที่ตรงกัน แต่มีอธิบายเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน และหลักสูตร
ธรรมศึกษาทุกช้ันจะมีความสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในระดับที่แตกต่าง
กัน ส่วนหัวข้อธรรมที่สอดคล้องกัน จะอธิบายความหมายของหลักธรรมที่สอดคล้องกันบ้าง และไม่
สอดคล้องกันบ้าง และวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และวิชาอนุ
พุทธานุประวัติมีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องในบางหัวข้อ ส่วนวิชาวินัยในหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันโทและ
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ธรรมศึกษาช้ันเอกจะไม่มีความสอดคล้องโดยตรงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาช้ัน ม ๑ – ม.๖ 
  ๖.๔  ผลศึกษาความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุก ช่วงช้ัน พบว่า ๑) หลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันกับวิชา
พระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ คือ ประถมศึกษาช้ันปีที่ ๑ – ๓ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อยทุกวิชา ๒) หลักสูตรธรรมศึกษาทุกช้ันกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๒ คือ 
ประถมศึกษาช้ันปีที่ ๔ – ๖ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยภาพรวมระดับน้อย โดยธรรมศึกษาช้ันตรี
มีความเช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกว่าธรรมศึกษาโทและธรรมศึกษาเอก แม้จะ
ปรากฏหัวข้อธรรมที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน แต่เนื้อหาสาระจะแตกต่างกัน โดยหลักสูตรธรรม
ศึกษาจะอธิบายหลักธรรมตามคัมภีร์อรรถกถามากกว่าอธิบายความหมายในเชิงปฏิบัติ ๓) หลักสูตร
ธรรมศึกษาทุกช้ันกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่  ๓ คือ มัธยมศึกษาช้ันปีที่  ๑ – ๓ มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับช่วงช้ันที่ ๑ และ ช่วงช้ัน
ที่ ๒ เนื่องจากเนื้อหาสาระในช่วงช้ันน้ีได้อธิบายหลักธรรมได้ละเอียดมากยิ่งข้ึน ๔) ธรรมศึกษาทุกช้ัน
กับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๔ คือ มัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๔-๖  มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดย
ภาพรวมในระดับมากทุกระดับช้ัน  
  เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงรายวิชาในหลักสูตรธรรมศึกษา พบว่า ๑) วิชา
เรียงความกระทู้ธรรม ไม่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรยีน ซึ่งหลักสูตรธรรม
ศึกษาสอนวิธีการเขียนเรียงความกระทูธ้รรมและมหีัวข้อธรรมที่แตกต่างกนักับวิชาพระพุทธศาสนาทกุ
ช่วงช้ัน ๒) วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธีจะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนช่วงช้ันที่ ๒ ช่วงช้ันที่ ๓ และช่วงช้ันที่ ๔ ค่อนข้างมาก ๓) วิชาธรรม มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ค่อนข้างน้อยมากในช่วงช้ันที่ ๑ – ๓ และพบความสัมพันธ์เช่ือมโยงมากที่สุดในช่วงช้ันที่ ๔  ๔) วิชา
วินัย มีความไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในช่วงช้ันที่ ๓ และช่วงช้ัน 
ที่ ๔   
  แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาอันน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษา พบว่า การพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาจ าเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม นักเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและบทบาทในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถาบันการศึกษา เห็นคุณค่าของในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน พระสอน
ศีลธรรมเป็นผู้มีบทบาทในการประสานกับโรงเรียน ท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนธรรมศึกษา เทคนิคการสอน การจัดหาสื่อการสอน และงบประมาณ เข้าไปสอนในโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมค าสอน สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งความคาดหวังและปัญหา อุปสรรคในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักเรียนส่วน
ใหญ่พบว่า หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาค่อนข้างยากต่อการเข้าใจในระยะเวลาที่มีจ ากัด เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ นักเรียนจะได้รับการสอนติวเพิ่มเติมในช่วงก่อนสอบธรรมศึกษาประจ าปีเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 
ท าให้ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ส านักพัฒนาจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม๑๔ที่พบว่า ปัญหาด้านหลักสูตร ได้แก่ การ
จัดระบบเนื้อหาธรรมศึกษาค่อนข้างยากต่อความเข้าใจและไม่มีค าอธิบายชัดเจน ภาษาที่ใช้ในหนังสือ 
แบบเรียนยากต่อความเข้าใจ และเนื้อหาสาระขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ข้อแสนอแนะ ได้แก่ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยมากข้ึน ควรสอนเพิ่มและขยายเวลาให้มากขึ้น 
ควรก าหนดหรือออกแบบวิธีสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์มากขึ้น และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย’ 
  จากผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างของหลักสูตรทั้ง ๒ มีความแตกต่างกัน โดยเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาจะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้และตัวช้ีวัดอย่างชัดเจนและมีเนื้อหา
ค่อนข้างละเอียด มีการวัดประเมินผลชัดเจน ดังนั้น การน าหลักสูตรธรรมศึกษาไปบูรณาการในช้ัน
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ที่มีโครงสร้างการเรียน ๑ คาบ ต่อ ๑ สัปดาห์ จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อจ ากัด
ด้านเวลา เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษาค่อนข้างยากต่อความเข้าใจ และเนื้อหาวิชา
พระพุทธศาสนา มีเนื้อหาค่อนข้างมากเช่นกัน  
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนศึกษามุ่งเน้นการสอบอย่างเดียว มีการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนค่อนข้างน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นก่อนสอนติวข้อสอบ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา โดยจัดตารางเวลาเรียนที่ชัดเจน จัดช้ันเรียนที่เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา มากกว่าการวัดผลลัพธ์จากการสอบอย่างเดียว โดยปัจจุบัน
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยการท่องจ าเพื่อสอบในช่วงเวลาระยะสั้นๆก่อนสอบ ขาดการคิดวิเคราะห์หรือ
สร้างกระบวนการคิด รวมทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ในหลักสูตรธรรมศึกษาจะเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ 
ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาธรรมอย่างถูกต้องค่อนข้างยาก 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเนื้อหาของหลักสูตรธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรศึกษาแนวทางการบูรณา
การทั้ง ๒ หลักสูตร ในสถานศึกษาในช่วงช้ันต่างๆ เป็นการต่อยอดผลการวิจัยครั้งนี้ 
 ๒) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ควรมีรูปแบบ
อย่างไร เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น”, การศึกษาวิจัย , ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๔๙,หน้า ๖๗. 



๒๔๖ 

บรรณานกุรม 
๑. ภาษาไทย  

(๑) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๗. 
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต). ทางสายอิสรภาพทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.   
พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล.รายงานผลการประเมินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอน 
 ศีลธรรมในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: เชนปริ้นต้ิง, ๒๕๕๕ . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. รายงานผลการประเมินโครงการ งานมหกรรมส่งเสริม 

ศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คลังนานา
วิทยา, ๒๕๕๗. 

ส านักแม่กองธรรมสนามหลวง. เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ . 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพส์ านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ, ๒๕๕๗.  
ส านักงานพระสอนศีลธรรม ส านักงานอธิการบดี. รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. (เอกสารอัดส าเนา). 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยปัญหา 
  ปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรงุเทพมหานคร: สามลดา, ๒๕๕๑. 

 
(๒) งานวิจัย/บทความ 

สิริวรรณ ศรีพหล, “การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรบัครูสังคมศกึษาเรือ่ง วิชาพระพุทธศาสนา 
 ในสถานศึกษา”, รายงานวิจัย, มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 
ส านักพฒันาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “การศึกษารูปแบบและแนว 

ทางการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย : ศึกษาสภาพความเป็นจริงและ
ความคาดหวังของผูเ้รียนธรรมศึกษาทกุระดบัช่วงช้ัน”, การศึกษาวิจัย, ส านักงานพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๙. 

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, “หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย: รุ่งเรืองหรือ 
ร่วงโรย” , วารสารศิลปะศาสตร์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๔๙):  
๑๕๔-๑๕๕. 

  
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เว๊ปไซต ์

ส านักงานแมก่องบาลสีนามหลวง, ประวัตินักธรรม, [ออนไลน์]. แหลง่ที่มา : 
http://www.gongtham.net/my_data/history_gongtham/index.php#01  
[๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘]. 



๒๔๗ 

กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.ลงนามข้อตกลงจัดการเรียน “ธรรมศึกษา” ในสถานศึกษา, [ออนไลน์].  
แหล่งที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php [๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘]. 

ส านักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โครงการครพูระสอน 
ศีลธรรมในโรงเรียน, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.krupra.net/new/index. 
[๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
 

- กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



249 

๑. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา 
 - สามารถน าผลวิจัยด้านวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สามารถน าไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาธรรมศึกษาใน
สถาบันการศึกษาได้ โดยวิธีการสอนเสริมหัวข้อธรรมที่ไม่มีความสอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระสอนศีลธรรม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ศีลธรรมในสถาบันการศึกษา 
 - สามารถผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของสถาบันศึกษา เพื่อการวาง
รูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การสอน
ศีลธรรมในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
 

๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - น าผล วิจัย เสนอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง คือ ส านักพระสอนศีลธรรม  จัด
ประชุมสัมมนา เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เปน็แนวทางในการปรับปรุงคู่มือพระสอนศีลธรรม ในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาและธรรมศึกษาในสถาบันศึกษา รวมทั้งเพื่อพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง และสามารถน า
หลักธรรมไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 - น าผลการวิจัยไปศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเนื้อหา
สาระหลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับช้ัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจสมัครเรียน
ธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน้อมน าหลักธรรมไปพัฒนาตนเป็นคนดีในสังคมได้ 
 - น าผลวิจัยไปจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกวดเรียงความกระทู้ธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ เกิดกระบวนการคิด ผ่านกิจกรรม เป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรม 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 - แบบสัมภาษณ์ 

- รายช่ือผู้ทรงวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
- รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 เรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสตูรธรรมศึกษาและ 
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ี เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยเท่าน้ัน 
โดยข้อมูลท่ีได้จะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอเป็นภาพรวม ค าตอบของท่านเป็นความลับ 
ดังน้ันจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบค าถามทุกข้อความทุกข้อ ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด 
 
ช่ือนักเรียน        
 
ช่ือโรงเรียน        
 
อายุ…………………ป ี
 
เพศ  ชาย  หญิง 
 
ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน  ม.๑  ม.๒  ม.๓ 
 

   ม.๔  ม.๕  ม.๖ 
 
นักเรียนเริม่เรียนธรรมศึกษาต้ังแต่             ประถมศึกษา ช้ันปีที่………………… 

มัธยมศึกษา  ช้ันปีที่ …………………. 
 

ปัจจุบันก าลังศึกษาวิชาธรรมศึกษา  ธรรมศึกษาช้ันตรี      ธรรมศึกษาช้ันโท 
 

ธรรมศึกษาช้ันเอก 
 

ผู้ที่ชักชวนสมัครให้เรียนธรรมศึกษา   พ่อแม ่  ครู  พระอาจารย ์  
     เพื่อน  อื่นๆ………………………….. 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

 

 ค าถามต่อไปน้ี ไม่มีค าตอบถูกหรือผิด ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีตรงกับความรู้สึก
ของนักเรียนมากท่ีสุด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน
ต่อไป  
๑.ให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการสมัครเรียนธรรมศึกษา มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๒ นักเรียนได้น าหลักธรรมจากการเรียนธรรมศึกษาไปปฏิบตัิใช้ในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด ให้
อธิบายตามความคิดเห็นของนกัเรียนมากที่สุด พรอ้มยกตัวอย่างหลักธรรมที่นกัเรียนเอาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๓.นักเรียนคิดว่าหลักสูตรธรรมศกึษามีเนื้อหาสาระที่ยากต่อการเข้าใจหรอืไม่ อย่างไร ให้แสดงความ
คิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



๒๕๓ 
 

 

๔.นักเรียนคิดว่าปัญหา อปุสรรคในการเรียนธรรมศึกษาเป็นอย่างไร (เช่น เวลาเรียนไมเ่พียงพอ 
เนื้อหาหลกัสูตรยากต่อการเข้าใจ อปุกรณ์ไมพ่ร้อม วิธีการสอน ฯลฯ ) ให้แสดงความคิดเห็นตาม
ความรู้สึกที่ตรงกับนักเรียนมากทีสุ่ด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณอย่างยิ่งส าหรับการแบง่ปันเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

 

รายช่ือผูท้รงวุฒติรวจเครือ่งมือวิจัย 
 

ว่าที่ ร้อยตรี ดร. มนัส บุญประกอบ ข้าราชการบ านาญ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดร.อ านาจ บัวศิริ อาจารย์พเิศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดร.พรรณี บุญประกอบ ข้าราชการบ านาญ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

 

- รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลหลัก (key informants) ในการวิจัย 
 

นายไพฑูรย์ พันธ์ุชาตรี, ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยพีาณิชยการราชด าเนิน จังหวัด 
นายวิสิทธ์ิ ใจเถิง, ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
นายวิโรฒ ส ารวล, ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพทิยากร  
นายเรวัช ส าลีอ่อน ,รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา  
นายวีระวงศ์ สอนศิลป,์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสน)ี ๒  
 
พระครูวิสุทธินพคุณ, วัดนพคุณ  สังกัดส านักเรียนวัดยานนาวา 
พระครูวิวิธธรรมานสุิฐ์ ,ดร.พระสอนศีลธรรม วัดไผ่เขียว สังกัดส านักเรียนคณะเขตดอนเมือง  
พระมหาพงษ์พสิิฎฐ์ (ฐานวโร) วัดบวรมงคล, สังกัดส านักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร 
พระมหาส ารวย กิจสาโร , วัดเจริญธรรมาราม สังกัดส านักเรียนคณะเขตสายไหม 
พระสมุหพ์รเทพ ภวธมฺโม, วัดบางเตย สังกัดส านักเรียนเขตลาดพร้าว บึงกุ่ม  
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

 

 
 
 

     ๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลประกอบการวิจัย 
 
เจริญพร  ดร.รังสรรค์  นกสกุล  

 ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสัมภาษณ์ ๑๕ ชุด 
  
 ด้วย ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ นักวิจัยประจ าโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันการศึกษาของ
ท่านเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาและได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น
สถาบันดีเด่น ส่วนกลาง ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาติดอันดับ ๑ ถึง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้นทาง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักวิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้ว 
 จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อมา ณ โอกาส นี้ 
 
      ขอเจริญพร 

 

 

              (พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,ดร.) 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕/ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: Budrsin@mcu.ac.th 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ที่ ศธ. ๖๑๐๗/๒๕ 



๒๕๗ 
 

 

 
 
 

     ๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลประกอบการวิจัย 
 
เจริญพร  นายสหชัย สาสวน  

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสัมภาษณ์ ๑๕ ชุด 
  
 ด้วย ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ นักวิจัยประจ าโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนของท่านเป็น
สถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาและได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบัน
ดีเด่น ส่วนกลาง ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาติดอันดับ ๑ ถึง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้นทาง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักวิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้ว 
 จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อมา ณ โอกาส นี้ 
 
      ขอเจริญพร 

  

 

              (พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,ดร.) 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕/ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: Budrsin@mcu.ac.th 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ที่ ศธ. ๖๑๐๗/๒๕ 



๒๕๘ 
 

 

 
 
 

     ๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลประกอบการวิจัย 
 
เจริญพร  นายไพฑูรย์  พันธ์ุชาตรี  

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชด าเนิน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสัมภาษณ์ ๑๕ ชุด 
  
 ด้วย ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ นักวิจัยประจ าโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันการศึกษาของ
ท่านเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาและได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น
สถาบันดีเด่น ส่วนกลาง ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาติดอันดับ ๑ ถึง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้นทาง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักวิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้ว 
 จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อมา ณ โอกาส นี้ 
 
      ขอเจริญพร 

 

 

              (พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,ดร.) 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕/ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: Budrsin@mcu.ac.th 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ที่ ศธ. ๖๑๐๗/๒๕ 



๒๕๙ 
 

 

 
 
 
 

     ๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลประกอบการวิจัย 
 
เจริญพร  นายวิสิทธ์ิ ใจเถิง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสัมภาษณ์ ๑๕ ชุด 
  
 ด้วย ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ นักวิจัยประจ าโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนของท่านเป็น
สถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาและได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบัน
ดีเด่น ส่วนกลาง ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาติดอันดับ ๑ ถึง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้นทาง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักวิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้ว 
 จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อมา ณ โอกาส นี้ 
 
      ขอเจริญพร 

 

 

              (พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,ดร.) 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕/ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: Budrsin@mcu.ac.th 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ที่ ศธ. ๖๑๐๗/๒๕ 



๒๖๐ 
 

 

 
 
 
 

     ๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลประกอบการวิจัย 
 
เจริญพร  นายวิโรฒ  ส ารวล  

ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสัมภาษณ์ ๑๕ ชุด 
  
 ด้วย ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ นักวิจัยประจ าโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนของท่านเป็น
สถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาและได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบัน
ดีเด่น ส่วนกลาง ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาติดอันดับ ๑ ถึง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้นทาง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักวิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมแล้ว 
 จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อมา ณ โอกาส นี้ 
 
          ขอเจริญพร 
 

 

              (พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,ดร.) 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕/ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: Budrsin@mcu.ac.th 

 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ที่ ศธ. ๖๑๐๗/๒๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
 

- ประวัติผู้วิจัย 
- แบบสรุปโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 


ประวัติผู้วิจัย 
 

ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
พระมหาสทุิตย์  อาภากโร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพทุธศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้วิจัย    ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์   
การศึกษา 
ปริญญาตร ี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาเอก   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ประสบการณ์ท างาน 
๒๕๓๗-๒๕๓๘  บริษัททปิโก้แอลฟลัท์ จ ากัด (มหาชน) 
๒๕๓๗-๒๕๓๙  บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
๒๕๓๙-๒๕๔๐  บริษัท สหวิริยา จ ากัด (มหาชน)  
๒๕๔๓-๒๕๔๗  บริษัท นีโอคิดส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
๒๕๕๓-๒๕๕๔  Chinese aboard study center co.,ltd. 
๒๕๕๓-ปัจจบุัน  Punna season co.ltd. 
ปัจจุบัน    Misk International co.Ltd. 
 
ผลงานวิจัย  การสร้างและพฒันาแบบวัดความสุขของประชาชนตามหลกั 
   พระพุทธศาสนา  (ผู้ร่วมวิจัย) 
   การออกแบบเลขนศิลปส์ิ่งแวดล้อมเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์วัดไทย 
   (ก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย) 
  

ท่ีอยู่ปัจจุบัน :    ๓๐/๒๐๖ หมู่ ๑ ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 
Email  kamalas2013@gmail.com , kamalas.kat@hotmail.com เบอร์โทร 095 5968864 

mailto:kamalas2013@gmail.com
mailto:kamalas.kat@hotmail.com


๒๖๓ 


แบบสรุปโครงการวิจัย 
สัญญาเลขที่    ว.๑๕๙/๒๕๕๘        
ชื่อโครงการ     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรยีนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
หัวหน้าโครงการ  ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์  
                     สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                     โทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๙๖ ๘๘๖๔ E mail : kamalas.kat@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
              การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” ความส าคัญของการสอนศีลธรรมให้กบันักเรียน และสภาพ
ปัญหาอุปสรรคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ซึ่ง
การศึกษาเนื้อหาสาระหลักสตูรทัง้ ๒ หลักสูตร และการส่งเสริมการสอนเสริมเนื้อหาสาระธรรมศึกษา
ในโรงเรียน น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสง่เสรมิให้นักเรยีนได้เรียนรูห้ลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา
มากยิ่งข้ึน ซึ่งบทบาทพระสอนศีลธรรมมีความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เนื้อหาสาระหลกัสูตรธรรมศึกษาและเนื้อหา
สาระวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทั้ งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาอีกทาง
หนึ่ง โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการช้ีให้เห็นถึงแนวความคิด วิธีการสอน
ศีลธรรม และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถาบันศึกษาได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้ด าเนินชีวิตประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษา
ตามหลักพระพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 
             ๑) เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรธรรมศึกษา  
       ๒). เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
       ๓) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของเนื้อหาสาระหลักสูตร
ธรรมศึกษากับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
       ๔) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรธรรมศึกษากับหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
ผลการวิจัย 

  ๑) การเรียนการสอนหลกัสูตรธรรมศึกษา มีเนื้อหาสาระของโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น ๔ 
วิชาหลัก ธรรมศึกษาช้ันตรี ได้แก่ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติและ ศาสนพิธี 
วิชาวินัย (เบญจศีล เบญจธรรม) ธรรมศึกษาช้ันโทเพิม่วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี  วิชาวินัย 
(อุโบสถศีล) และธรรมศึกษาช้ันเอกเพิ่มหัวข้อ วิชาพุทธานุประวัติ วิชาวินัย (กรรมบถ) ในแต่ละ



๒๖๔ 


ระดับช้ันจะมีเนือ้หารายละเอียดมากขึ้นตามล าดับ เป็นเนื้อหาที่เน้นภาคทฤษฎี จัดการเรียนการสอน
ภายใต้สังกัดส านักเรียน การวัดประเมินผลด้วยวิธีการสอบจดัโดยส านักแม่กองธรรมสนามหลวง 
 ๒) วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน มีโครงสร้างหลักสูตรสังเคราะห์อยู่ในหมวดพระ
รัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในแต่ละหัวข้อ จะมีการสังเคราะห์หลักธรรมอื่นๆ เป็น
โครงสร้างรอง โดยระดับประถมศึกษาสังเคราะห์ในหลักโอวาท ๓ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาสังเคราะห์
หลักอริยสัจ ๔ มีรายละเอียดเนื้อหาแตกต่างกนัตามระดับช้ัน หลักธรรมในวิชาพระพุทธศาสนาจะเนน้
การเช่ือมโยงหลักธรรมอื่นๆที่สัมพันธ์กัน เนื้อหาสาระจะเน้นให้นักเรียนมีความเสื่อมใสศรัทธาในพระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเน้นการปฏิบัติ ศาสนพิธี หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาว
พุทธ เพื่อให้นักเรียนน าปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน วิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในหมวดสังคมศึกษา มีการ
สร้างตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน 

 ๓) หลักสูตรธรรมศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างกัน โดยบางหลักธรรมมีหัวข้อธรรมที่ตรงกัน แต่เนื้อหา
สาระแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายวิชาพบว่า วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติ
และศาสนพิธี และวิชาพุทธานุประวัติ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ช่วงช้ันมากที่สุด 
 ๔) หลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยภาพรวมในแต่ละช่วงช้ันที่แตกต่างกัน โดยหลักสูตร
ธรรมศึกษามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในช่วงช้ันที่ ๑ ค่อนข้างน้อยมาก เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายวิชาพบว่า วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และวิชา
พุทธานุประวัติ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกว่าวิชาอื่น 
และวิชาเรียงความกระทู้ธรรมไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ทุกช่วงช้ันการศึกษา 
 แนวทางการส่งเสริมธรรมะและหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ 
๓ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร พระสอนศีลธรรม นักเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีบทบาท
ในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาบันการศึกษา พระสอนศีลธรรม
เป็นผู้มีบทบาทในการประสานกับโรงเรียน ท ากิจกรรมส่งเสริมวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกับโรงเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมค าสอน สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  ผลวิจัยยังพบว่า หลักสูตรธรรม
ศึกษามีเนื้อหาค่อนข้างยากต่อการเข้าใจในระยะเวลาที่มีจ ากัด ท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจ
หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดเวลาเรียนเพิ่มข้ึน และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้
ง่ายต่อการเข้าใจ และใช้เทคนิคการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
            ๑) มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา การสอนธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริการวิชาการ 
และพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม 
             ๒) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้บริหาร ระดับผู้น าทั้งภาครัฐและภาคเอกขน ได้ข้อมูลไป



๒๖๕ 


เพื่อเป็นการปรับปรุงการพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาในกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
            ๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักแม่กอง
ธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ  และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนธรรมศึกษา น า
ผลวิจัยไปวางนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนา
หลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียน ความพร้อมของนักเรียน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของการ
เรียนมากกว่าจ านวนปริมาณของการสอบได้ และสร้างตัวช้ีวัดการศึกษาที่ชัดเจน การพัฒนาบุคลากร 
และสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถาบันศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
การประชาสัมพันธ์ 
           อยู่ในระหว่างการด าเนินการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน๊ต  
http//www.mcu.ac.th.และประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์ 
 
 
 


