
โครงสรางหลักสูตรวิชา  ประวัติพุทธศาสนา 
 

ช้ันตน ๑ ( ป. ๑ ) 

บทที่ ๑  พุทธประวัติ  กลาวถึง  ความหมายและความสำคัญของพระพุทธเจา  พระบิดามารดา  

พระชายา ,เสด็จออกบวช, ตรัสรู และปรินิพพาน   

บทที่ ๒  วัฒนธรรม  วัฒนธรรมแหงชาติ  และวัฒนธรรมสวนเอกชน 

บทที่ ๓  มารยาทที่ดี  มารยาททางกาย  วาจา  และการรับประทานอาหาร 

บทที่ ๔  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชา  และวันมาฆบูชา 

บทที่ ๕  ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ  ฝกหัดกราบแบบเบญจางคประดิษฐ,  ฝกหัดไหวพระ, ไหวผูใหญ, 

และวิธีประเคนของพระ 

 

ช้ันตน ๒ ( ป.๒ ) 

บทที่ ๑  พุทธประวัติ  กลาวถึง  การประสูติ  พระบิดามารดา  การศึกษา ,การอภิเษกสมรส, ตรัส

รู  ประกาศพระพุทธศาสนา  และปรินิพพาน   

บทที่ ๒  วัฒนธรรม  กลาวถึง  การแตงกาย  ความสะอาด การใชของสวนรวมและกิจวัตร

ประจำวัน 

บทที่ ๓  มารยาทที่ดี  กลาวคือ  มารยาททางกาย  วาจา  และการรับประทานอาหาร 

บทที่ ๔  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  และวันอาสาฬหบูชา 

บทที่ ๕  ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ  ฝกหัดกราบแบบเบญจางคประดิษฐ,  การไหวพระ, ไหวผูใหญ, 

และวิธีประเคนของพระ 

 

ช้ันตน ๓ ( ป.๓ ) 

บทที่ ๑  กำเนิดเจาชายสิทธัตถะ  กลาวถึง ชาติบานเมือง  พระบิดามารดา  ญาติผูใหญ , ประสูติ

และเหตุการณหลังประสูติ   

บทที่ ๒  ชีวิตในปฐมวัย  กลาวคือ  ชีวิตในเยาววัย  การศึกษาและการสมรส 

บทที่ ๓  การออกบวช  กลาวถึง  มูลเหตุการออกบวช,  การศึกษากอนการตรัสรู, การทรมานกาย 

บทที่ ๔  การตรัสรู  กลาวถึง  เหตุการณกอนตรัสรู  , การตรัสรู  และเหตุการณหลังตรัสรู 

บทที่ ๕  ปรินิพพาน  กลาวถึง  ปลงพระชนมายุสังขาร,  ปรินิพพาน,  การถวายพระเพลิง  และ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

บทที่ ๖  ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ   การไหว, การแสดงความเคารพและการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนต 



                                      ช้ันกลาง ๑ ( ป.๔ ) 

บทที่ ๑  กำเนิดเจาชายสิทธัตถะ  สอนเกี่ยวกับชาติบานเมือง  พระบิดามารดา   วัน เดือน ป  

สถานที่ประสูติ  เหตุการณหลังประสูติ   

บทที่ ๒  ชีวิตในปฐมวัย  สอนเกี่ยวกับ  การศึกษา,  พระบิดาทรงสรางเคร่ืองผูกมัด,  การแสดง

ศิลปวิทยา , ความกรุณาของพระองคในเยาววัย  และการอภิเษกสมรส 

บทที่ ๓  การสละโลก  สอนเกี่ยวกับ  การประพาสพระนคร  และการออกผนวช 

บทที่ ๔  ความพยายามกอนตรัสรู  สอนเกี่ยวกับ  เสด็จแควนมคธ  พบพระเจาพิมพิสาร  ความ

เมตตา  กรุณาตอสรรพสัตว,  การศึกษาหลังจากออกบวช , การทรมานกาย และปญจวัคคีย 

บทที่ ๕  ตรัสรู  และประกาศธรรม 

บทที่ ๖  ปรินิพพาน 

บทที่ ๗  การไหว ,  การกราบ 

 

ช้ันกลาง ๒ ( ป.๕ ) 

บทที่ ๑  ชาติภูมิ  สอนเกี่ยวกับ  ชมพูทวีป,  วรรณะ  ศากยวงศและโกลิยวงศ  

บทที่ ๒  การประสูติ สอนเกี่ยวกับ  วัน เดือน ป  ที่ประสูติ  มูลเหตุที่ประสูติ  ณ สวนลุมพินีวัน  

เหตุการณหลังจากประสูติแลว 

บทที่ ๓  ชีวิตในเยาววัย  ความสำราญในเยาววัย ,การศึกษา,  การอภิเษกสมรส 

บทที่ ๔  การเสด็จออกผนวช  สอนเกี่ยวกับ  มูลเหตุของการออกผนวช  และการศึกษากอนตรัสรู 

บทที่ ๕  ตรัสรู  กลาวถึง  การบำเพ็ญทุกกรกิริยา,  การับขาวมธุปายาสจากนางสุชาดา,  รับหญา

คาจากโสตถิยพราหมณ  และตรัสรูอริยสัจ 

บทที่ ๖  ประกาศศาสนา  สอนเกี่ยวกับ  การโปรดปญจวัคคีย โปรดชฎิล ๓ พี่นอง โปรดพระ

เจาพิมพิสาร 

บทที่ ๗  ปรินิพพาน  สอนเกี่ยวกับ  ปลงพระชนมายุสังขาร ,  ปรินิพพาน  การถวายพระเพลิง 

บทที่ ๘  ระเบียบปฏิบัติในการถวายทาน  มีการเตรียมงานเบ้ืองตน   

บทที่ ๙  การอาราธนาตาง ๆ กลาวคือ  ความหมาย  ของการอาราธนา,  อาราธนาศีล ๕ , 

อาราธนาพระปริตร  และอาราธนาธรรม 

 

ช้ันกลาง ๓ ( ป.๖ ) 

บทที่ ๑  ชมพูทวีป  กลาวถึง  อาณาเขต ,  ประชากร  และการศึกษาของวรรณะทั้ง ๔ 



บทที่ ๒  แควนและเมืองทีค่วรรู 

บทที่ ๓  กำเนิดเจาชายสิทธัตถะ  กลาวถึง  ลำดับวงศ,  การถือปฏิสนธิ ,  การประสูติและสาเหตุ

ที่ประสูติที่สวนลุมพินี 

บทที่ ๔  ชีวิตในเยาววัย 

บทที่ ๕  การออกผนวช  กลาวถึง  กอนออกผนวช,  มูลเหตุที่ออกบวช และแสวงหาโมกขธรรม 

บทที่ ๖  ตรัสรู  สอนเกี่ยวกับ  ปญจวัคคีย  รับขาวมธุปายาส  และรับหญาคาจากโสตถิพราหมณ 

บทที่ ๗  ประกาศศาสนา  กลาวคือ  ปฐมเทศนา  โปรดยสกุลบุตรและสหาย  โปรดชฎิล ๓ พี่นอง  

และโปรดพระเจาพิมพิสาร 

บทที่ ๘  เสด็จกรุงกบิลพัสดุโปรดพระพุทธบิดา 

บทที่ ๙  ปรินิพพาน  สอนเกี่ยวกับ  ปลงพระชนมายุสังขาร  ปจฉิมสาวก  ปรินิพพาน  การถวาย

พระเพลิง 

บทที่ ๑๐  การจัดที่บูชาพระรัตนตรัย  กลาวคือ  ความหมาย  การจัดโตะหมูบูชาในพิธีกรรม  

และจุดธูปเทียนในพิธีกรรมและจุดธูปเทียนในพิธี 

 

ช้ันปลาย ๑ (ม.๑) 

บทที่ ๑ ประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล  ชมพูทวีป และประชาชน 

บทที่ ๒ กำเนิดเจาชายสิทธัตถะกลาวถึงลำดับพระวงศและมูลเหตุที่ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน 

บทที่ ๓ ชีวิตในเยาววัย 

บทที่ ๔ เสด็จออกผนวช กลาวถึง เสด็จประพาสพระนครเห็นสมณะ  ทรงสดับคำสรรเสริญ  หนี

ออกบวช 

บทที่ ๕ ตรัสรู สอนเกี่ยวกับ การทรมานกาย การลอยถาด การอธิษฐาน และตรัสรูอริยสัจ ๔ 

บทที่ ๖  ประกาศพระศาสนา กลาวถึง ผูถึงรัตนะ ๒ โปรดยสกุลบุตรและสหาย โปรดภัททวัคคีย 

๓๐  คน  โปรดชฏิล ๓ พี่นอง โปรดพระเจาพิมพิสาร และทรงรับเวฬุวัน 

บทที่ ๗ พุทธจริยา กลาวคือ เสด็จสูกรุงกบิลพัสดุ และศากยกุมาร ออกบวชตามเสด็จ 

บทที่ ๘ ปรินิพพาน กลาวถึง ปลงพระชนมายุสังขาร พุทธกิจ และพุทธกิจหลังปลงพระชนมายุ

สังขาร 

บทที่ ๙ ประวัติพระสาวก  มี ประวัติพระสารีบุตร และประวัติพระมหาโมคคัลลานะ 

บทที่ ๑๐  ความหมายของวันสำคัญตางๆ   มี วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา และวัน      

อาสาฬหบูชา 



บทที่  ๑๑ ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ  กลาวถึง การแสดงตน  เชนพุทธมามกะ และจัด อาสนสงฆในพิธี

สำคัญ 

บทที่ ๑๒ วัฒนธรรม และประเพณี สอนเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมและมารยาท    ในการ 

เขาสังคม 

 

ช้ันปลาย ๒ (ม.๒) 

บทที่ ๑  ชมพูทวีป กลาวถึง เหตุที่ตองศึกษาเร่ืองราวของชมพูทวีป  ประชากร  วรรณะ 

การศึกษาและลัทธิศาสนา 

บทที่ ๒   ศากยวงศ และโกลิยวงศ 

บทที่ ๓ พุทธประวัติโดยสังเขป นับตั้งแต ประสูติ เหตุการณหลังประสูติ ชีวิตในเยาววัย  

การศึกษา  การอภิเษกสมรส ออกผนวช  การบำเพ็ญเพียร  การผจญมาร การตรัสรู  

และเสวยวิมุติสุข 

บทที่ ๔ ประกาศธรรม โปรดปญจวัคคีย และประดิษฐานพระพุทธศาสนา 

บทที่ ๕ พุทธจริยา ความไมมีขัตตยิมานะ และทิฐิมานะ ความสนใจในการศึกษา ความเมตตา

กรุณา ความสามารถพิเศษในวัยรุนและความเปนชางสังเกต 

บทที่ ๖ ประวัติพระสาวก มีประวัติพระอานนท พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนันทะ พระนาง

ประชาบดีโคตมี และพระนางรูปนันทา 

บทที่ ๗  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีวันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา  และวันอาสาฬหบูชา 

บทที่ ๘ วัฒนธรรม และประเพณีไทย กลาวถึง การทำบุญขึ้นบานใหม และการทำบุญอุทิศใหแก

ผูตาย 

บทที่ ๙ ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ สอนเกี่ยวกับ การถวายสังฆทาน ถวายผาปา ถวายผาจำนำพรรษา 

ถวายผากฐิน  ถวายผาอาบน้ำฝน  การลอยกระทง คำหล่ังน้ำสังข และรวมพิธีสวด

อภิธรรม 

 

ช้ันปลาย ๓ (ม.๓) 

บทที่ ๑ ชมพูทวีป ศากยวงศ และโกลิยวงศ การประสูติ เหตุการณหลังประสูติ  ชีวิตในเยาววัย 

 การอภิเษกสมรส และการเสด็จออกผนวช 

บทที่ ๒ การตรัสรู การบำเพ็ญทุกกรกิริยา เลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา การรับขาวมธุปายาสจากนาง

สุชาดา การอธิษฐานจิต  มารผจญ และทรงบรรลุญาณ ๓ 



บทที่ ๓ ประดิษฐานพระพุทธศาสนา  สอนเกี่ยวกับปฐมเทศนา อนัตตลักขณสูตร  สงพระสาวก

ไปประกาศพระพุทธศาสนา โปรดชฏิล ๓ พี่นอง และโปรดสิงคาลมาณพ 

บทที่ ๔ พุทธจริยาวัตร กลาวถึง ความเสียสละ ความเชื่อถือตามเหตุผล ความเพียร ความตั้งใจ

จริง ความมีนิสัยตอสู ความปรารถนาดีตอผูอื่น และกุสโลบายในการจูงใจคน ความ

กตัญูกตเวที  และมีน้ำใจหนักแนน อดทน เขมแขง็ 

บทที่ ๕ ประวัติพระสาวก กลาวถึง ประวัติพระมหากัสสปะ พระราธะ พระราหุล พระโสณโกิวิ

สะ    พระกุณฑลเกสีเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกีสาโคตมีเถรี พระเขมาเถรี  นางวิสาขา

มหาอุบาสิกา 

บทที่ ๖ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันธรรมสวนะ 

บทที่ ๗ วัฒนธรรม และประเพณีไทย ตรุษสงกรานต การเวียนเทียน การปฏิบัติตอพระสงฆ 

ประเพณีตักบาตร  การทอดกฐิน  การบวชนาค  การสมรส และเขาเฝาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ 

บทที่ ๘ การอาราธนาตางๆ   การอาราธนาศีล ๕  อาราธนาพระปริตร และคำอาราธนาธรรม 

 

ช้ันสูง ๑ (ม.๑) 

บทที่ ๑  ทบทวนพุทธประวัต ิ

บทที่ ๒ การบำเพ็ญพุทธกิจ ในปฐมโพธิกาล ในมัชฌิมกาลและปจฉิมกาล 

บทที่ ๓ พุทธประวัติแนววิจารณ อภินิหารของเจาชายสิทธัตถะ ในวันประสูติ  มูลเหตุที่พระบิดา

ไมตองการใหเจาชายออกผนวช วิธีการออกผนวชและโปรดเบญจวัคคีย 

บทที่ ๔ ประวัติพระสาวก พระสารีบุตรเถระ พระโมคคัลลานะเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระ

รัฐบาลเถระ พระอุบาลีเถระ    พระเทวทัต พระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี และพระ

นางวิสาขามหาอุบาสิกา 

บทที่ ๕  ปกิณกะ จตุสังเวชนียสถาน ถูปารหบุคคล  และเจดีย ๔ ประการ 

บทที่ ๖   ประเพณีไทย การบรรพชาอุปสมบท การทอดกฐิน ลอยกระทง และประเพณีขึ้นป

ใหม 

 

ช้ันสูง ๒ (ม.๒) 

บทที่ ๑  พุทธประวัติโดยสังเขป ชมพูทวีป ประชากร ศากยวงศ ลำดับพระวงศ ชีวิตในปฐมวัย 

เสด็จออกผนวช  การบำเพ็ญทุกกรกิริยา ตรัสรู  เสวยวิมุติสุข ทรงพิจารณาสัตวโลก 



แสดงปฐมเทศนา โปรดยสกุลบุตร โปรดชฏิล ๓ พี่นอง โปรดพระเจาพิมพิสาร ไดอัคร

สาวก พระเจาสุทโธทนะสงทูต  ทรงมอบความเปนใหญในสาวก โปรดสิงคาลมาณพ ปลง

อายุสังขาร เสด็จเมืองกุสินารา โปรดสุภัททปจฉิมสาวก พุทธปรินิพพาน ถวายพระเพลิง  

แจกพระบรมสาริกธาตุ และการสังคายนา คร้ังที่หนึ่ง 

บทที่ ๒ พุทธประวัติแนววิจารณ วิวัฒนาการทางความคิดของชาวอินเดียสมัยพุทธกาล มูลเหตุตั้ง

ศากยวงศ การปกครองของอินเดียโบราณ  อาชีพสำคัญของชมพูทวีป เร่ืองตัดพระเมาลี 

ดวยพระขรรค เหตุที่ประกาศศาสนา และเหตุที่ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา 

บทที่ ๓ ความเปนมาแหงพระธรรมวินัย หลักสำคัญแหงพระพุทธศาสนา เร่ืองสังคีติสุการ ทรงตั้ง

พระธรรมวินัยแทนพระองค มหาประเทศ ๔  เหตุแหงการแตกแยกเปนลัทธิกายตางๆ 

หลักการตัดสินพระธรรมวินัย และพระคัมภีรวรรณคดี 

บทที่ ๔ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ศึกษาเกี่ยวกับคำอาราธนาศีล ๕ - ๘ คำอาราธนาพระ

ปริตร คำกรวดน้ำ  พิธีทำบุญประจำป และการทำบุญตักบาตร 

 

ช้ันสูง ๓ (ม.๖) 

บทที่๑ ประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย ศึกษาสมัยกอนพุทธกาล สมัยหลังพุทธกาล และสมัย

ปจจุบัน 

บทที่ ๒ พระพุทธศาสนาในไทย  ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ๔ ยุค สมัย

สุโขทัย   สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร 

บทที่ ๓   บุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนา ศึกษาถึงพระเจาอโศกมหาราช พระยามิลินท พระพุทธ

โฆษาจารย 

บทที่ ๔ พิธีกรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตในสังคมปจจุบัน ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ

พิธีกรรมและประเพณีเกี่ยวกับชีวิตในสังคมไทยในปจจุบัน พิธีกรรมและประเพณีที่

เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน 
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