
 
โครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑. ช้ัน อนุบาล ๑-๒-๓ (อนุบาล ๑-๒-๓) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑. คําบูชาพระรัตนตรัย (อะระหัง ฯ) 
๒. คํานมัสการพระพุทธเจา (นะโมฯ) 
๓. กราบเบญจางคประดิษฐ 
๔. การไหวพระ / การไหวพอแมครูอาจารย 
๕. นั่งสมาธ ิ

๑. กราบเบญจางคประดิษฐ/นั่งพับเพียบ 
๒. การบูชาพระรัตนตรัย (อะระหัง ฯ ) 
๓. นมัสการพระพุทธเจา (นะโม ฯ) 
๔. การไหวพระ/ไหวพอแมครูอาจารย 
๕. นั่งสมาธ/ิเดินจงกรม  (ระยะ ๑) 

 
๒. ช้ันตน ๑, ๒, ๓. (ป.๑, ๒, ๓,)    

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑.คําบูชาพระรัตนตรัย(อะระหัง ฯ) 
๒. คํานมัสการพระพุทธเจา (นะโมฯ) 
๓. กราบเบญจางคประดิษฐ 
๔. การไหวพระ / การไหวพอแมครูอาจารย 
๕. นั่งสมาธ ิ

๑. กราบเบญจางคประดิษฐ/นั่งพับเพียบ 
๒. การบูชาพระรัตนตรัย(อะระหัง ฯ ) 
๓. นมัสการพระพุทธเจา (นะโม ฯ) 
๔. การไหวพระ/ไหวพอแมครูอาจารย 
๕. นั่งสมาธ/ิเดินจงกรม (ระยะ ๑) 

 
๓. ช้ันกลาง ๑, ๒, ๓, (ป.๔, ๕, ๖,)  

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑. คําปฏิญาณตน (พระพุทธเจาเปนสรณะสูงสุด ฯ) 
๒. เพลงมารช พอ.มจร (เรานักเรียน) 
๓. คําอาราธนาพระปริตร/อาราธนาธรรม 
๔. คําถวายสังฆทาน พรอมคําแปล 
๕. นั่งสมาธ/ิเดินจงกรม (ระยะ ๑ – ๒-๓) 

๑. อาราธนาศีล ๕ / สมาทานศีล ๕  
๒. คําปฏิญาณตนรักษาศีล ๕ (ขาขอตั้งสัตย ฯ) 
๓. คําถวายขาวพระพุทธ / คําลาขาวพระพุทธ 
๔. เพลงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕. นั่งสมาธิ / เดินจงกรม (ระยะ๑-๒-๓ ) 

 
๔. ช้ันปลาย ๑, ๒, ๓, ( ม.๑, ๒, ๓, ) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑. การกราบเบญจางคประดิษฐ/รับของ-สงของ 
๒. คําอาราธนาศีล ๕/คําสมาทานศีล ๕ 
๓. คําอาราธนาพระปริตร/อาราธนาธรรม 
๔. คําถวายภัตตาหาร  พรอมคําแปล 
๕. การถวายความเคารพพระมหากษัตริย 

๑. กราบเบญจางคประดิษฐ / รับของ - สงของ 
๒. เพลงมารช พอ.มจร / เพลงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. คําอาราธนาศีล ๕/สมาทาน ศีล ๕ /ปฏิญาณตนรักษาศีล ๕ 
๔. คําอาราธนาพระปริตร/อาราธนาธรรม 
๕. นั่งสมาธิ / เดินจงกรม (ระยะ ๑-๒-๓-๔) 

 
 

ตอหนา ๒ 



หนา ๒ 
๕. ช้ัน สูง ๑-๒-๓ (ม. ๔-๕-๖) 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
๑. คําอาราธนาศีล- สมาทาน ๕ คําอาราธนาพระปริตร - อาราธนาธรรม 
๒. คําถวายสังฆทาน พรอมคําแปล/คําถวายผาปา พรอมคําแปล 
๓. การถวายความเคารพพระมหากษัตริย/การประเคนของพระสงฆ  
๔. เพลงมารชพอ.มจร.(เรานักเรียน)/เพลงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. นังสมาธิ / เดินจงกรม (ระยะ ๑-๒-๓-๔-๕) 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑. คําแสดงตนเปนพุทธมามกะ พรอมคําแปล 
๒. คําถวายเทียนพรรษา /คําถวายผาอาบน้ําฝน พรอมคําแปล 
๓. คําอธิฐานกอนทําบุญ/คํากรวดน้ําแบบยอ/คําแผเมตตา 
๔. เพลงสดุดีมหาราชา / เพลงสรรเสริญพระบารมี 
๕. คําสมาทานกรรมฐาน นั่งสมาธ/ิเดินจงกรม ( ระยะ ๑-๒-๓-๔-๕-๖) 

 
๖. ช้ัน สูงพิเศษ ๑-๒-๓ (อุดมศึกษา) 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
๑. คําแสดงตนเปนพุทธมามกะ/คําบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
๒. คําอาราธนาศีล- สมาทาน ๕ คําอาราธนาพระปริตร - อาราธนาธรรม 
๓. คําถวายสังฆทาน พรอมคําแปล/คําถวายผาปา พรอมคําแปล 
๔. การประเคนของพระสงฆ/คําอธิษฐานกอนทําบุญ/กรวดน้ําแบบยอ 
๕. คําสมาทานกรรมฐาน นั่งสมาธ/ิเดินจงกรม ( ระยะ ๑-๒-๓-๔-๕-๖) 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑. คําบูชาพระรัตนตรัย(อิมินา สักกาเรนะฯแปล)/คํานมัสการพระรัตนตรัย(อะระหัง)  
๒. คําถวายขาวพระพุทธ/คําลาขาวพระพุทธ/คําถวายผากฐิน พรอมคําแปล 
๓. คําแผเมตตาใหแกตนเอง/คําแผเมตตาใหกับเหลาสรรพสัตว/อุทิศสวนกุศล 
๔. คําถวายความเคารพพระมหากษัตริย/การประเคนของพระสงฆ 
๕. คําสมาทานกรรมฐาน นั่งสมาธ/ิเดินจงกรม ( ระยะ ๑-๒-๓-๔-๕-๖) 

 

ภาคปฏิบัติกรรมฐาน  
 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ  
  ๑. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  ๒. บูชาพระรัตนตรัย (อะระหัง)  
  ๓. สมาทานพระกรรมฐาน (อิมาหังภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจจาชามิ)  
  ๔. ฝกนั่งสมาธิ / กําหนดลมหายใจ เขา – ออก  
  

 ฝกเดินจงกรม ๖ ระยะ   
  ๑.  ซายยางหนอ – ขวายางหนอ  
  ๒. ยกหนอ – เหยียบหนอ  
  ๓. ยกหนอ – ยางหนอ – เหยียบหนอ  
  ๔. ยกสนหนอ – ยกหนอ – ยางหนอ – เหยียบหนอ  
  ๕. ยกสนหนอ – ยกหนอ – ยางหนอ – ลงหนอ – ถูกหนอ  
  ๖. ยกสนหนอ – ยกหนอ – ยางหนอ – ลงหนอ – ถูกหนอ – กดหนอ  
 


