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แผนการสอนเนื้อหาปาฬิสิกฺขาและขุททกปาฐะ 

ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ๒ ก.ค. - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ป ี

เนื้อหาการเรียน 

ภาคเช้า-ปาฬิสิกฺขา  ภาคบ่าย-ขุททกปาฐะ 
กรกฎาคม ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 

๑ ๒/๗/๖๓ ปฐมนิเทศ นโม แบบฝึกหัด (เล่ม ๒ ฝึกอ่าน สวด พูด และเขียน) 
๒ ๓/๗/๖๓ อักษร+การออกเสียง ไตรสรณคมน์ พระบาฬี แปล จำแนกบท + ความหมายฯ 

 ๖/๗/๖๓ วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ 

๓ ๗/๗/๖๓ บท ๔ ไตรสรณคมน์ ทวนมนต์ + ปุจฺฉา-วิสชชฺนา ผนัและพูด + 
เขียนคัด หน้า ๑๒ 

๔ ๙/๗/๖๓ โครงสร้างบาลไีวยากรณ์ ทสสิกขาบท พระบาฬี แปล จำแนกบท + ปุจฺฉา-วิสชฺชนา 

๕ ๑๐/๗/๖๓ นาม + กิริยา = ประโยค ทสสิกขาบท ทวนมนต์ + ปุจฺฉา-วิสชฺชนา + คัด 

๖ ๑๓/๗/๖๓ ผัน คำนาม + คำกิริยา ทวัตติงสาการ พระบาฬี แปล จำแนกบท ความหมาย
และสาระสำคัญ + คัด 

๗ ๑๔/๗/๖๓ ปาฬิสิกฺขา หน้า ๑-๓ อรรถของ 
ปฐมาวิภัตต ิ

ทวัตติงสาการ ทวนมนต์ + วิธีสาธยาย ปุจฺฉา- 
วิสชฺชนา + คัด 

๘ ๑๖/๗/๖๓ ๔-๗ กัตตา-กิริยา กุมารปัญหา พระบาฬี แปล + จำแนกบท ความหมาย
และสาระสำคัญ + อ่าน สวด คดั 

๙ ๑๗/๗/๖๓ ๗ กตฺตา-กมฺม-กิริยา กุมารปัญหา ทวนมนต์ ผันและพูด + เขียน-คัด 

 ๒๐/๗/๖๓ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ 
๑๐ ๒๑/๗/๖๓ ๘-๙ ประโยคคำถาม กึ ศัพท ์ มงคลสูตร พระบาฬี แปล ข้อ ๑-๔ + จำแนกบท  

ข้อ ๑-๔ + คัด ข้อ ๑ เอวํ เม สุตํ – ข้อ ๔ (เรียน ๔ วัน) 
๑๑ ๒๓/๗/๖๓ ๙-๑๐ ตติยาวิภัตติ “ด้วย, 

เพราะ” 
มงคลสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล ข้อ ๕-๙ +  
จำแนกบท ข้อ ๕-๙ + คัด ข้อ ๕-๙ 

๑๒ ๒๔/๗/๖๓ ๑๑-๑๒ ตติยาวิภัตติ “กับ 
ด้วย” + จตุตถีวิภัตติ “แก่” 

มงคลสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล ข้อ ๑๐-๑๓ + 
จำแนกบท ข้อ ๑๐-๑๓ ความหมายและสาระสำคัญฯ 

๑๓ ๒๗/๗/๖๓ ๑๒-๑๓ ลงจตุตถีวิภัตติ  มงคลสูตร ทวนมนต์ ปุจฺฉา-วสิชฺชนา (เล่ม ๒ หนา้ ๔๑) + 
คัด ข้อ ๑๐-๑๓ และ โก เอกมนฺตํ อฏฺ าสิฯ  

 ๒๘/๗/๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 

๑๔ ๓๐/๗/๖๓ ๑๔-๑๕ ปัญจมีวิภัตติ “จาก” รตนสูตร พระบาฬี แปล พระคาถา ๑-๔ + จำแนกบท 
พระคาถา ๑-๔ + คัด พระคาถา ๑-๔ (เรียน ๗ วัน) 

๑๕ ๓๑/๗/๖๓ ๑๕-๑๖ (ปัญจมีฯ) จงแปล 
เป็นไทย 

รตนสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๕-๗ + 
จำแนกบท พระคาถา ๕-๗ + คดั พระคาถา ๕-๗ 



๒ 
 

 สิงหาคม   

๑๖ ๓/๘/๖๓ ๑๖-๑๗ ฉัฏฐีวิภัตติ “ของ” รตนสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๘-๑๑ + 
จำแนกบท พระคาถา ๘-๑๑ + คัด พระคาถา ๘-๑๑ 

 ๔/๘/๖๓ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ 
๑๗ ๖/๘/๖๓ ๑๗-๑๘ จตุตถีวิภัตติ “เพื่อ, 

แก่” 
รตนสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๑๒-๑๔ + 
จำแนกบท พระคาถา ๑๒-๑๔ + คัด พระคาถา ๑๒-๑๔ 

๑๘ ๗/๘/๖๓ ๑๘-๑๙ สัตตมีวิภัตติ “ใน, บน” รตนสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๑๕-๑๘  
+ จำแนกบท พระคาถา ๑๕-๑๘  + ความหมาย, ที่มา, 
สาระสำคัญ + คัด พระคาถา ๑๕-๑๘ 

๑๙ ๑๐/๘/๖๓ ๑๙ คำถามด้วย นุ + คำตอบ  รตนสูตร ทวนมนต์ + ปุจฺฉา-วิสชฺชนา (เล่ม ๒ หนา้ ๖๒-
๖๔) + ทวนมนต ์

๒๐ ๑๑/๘/๖๓ ๒๐ ถามด้วย นุ + ตอบด้วย น รตนสูตร ทวนมนต์ + ฝึกตั้งคำถามด้วยตนเอง (เล่ม ๒ 
หน้า ๖๕) + คัด (หน้า ๖๙) 

๒๑ ๑๓/๘/๖๓ ๒๐ ถามด้วย นุ - น เข้าด้วยกัน ติโรกุฑฑสูตร พระบาฬี แปล พระคาถา ๑-๔ + แยกบท 
พระคาถา ๑-๔ + คัด พระคาถา ๑-๔ (เรียน ๕ วัน) 

๒๒ ๑๔/๘/๖๓ ๒๑ วางกิริยาระหว่าง น และ 
นุ-นน ุ

ติโรกุฑฑสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๕-๘ + 
แยกบท พระคาถา ๕-๘ + คัด พระคาถาที่ ๕-๘ 

๒๓ ๑๗/๘/๖๓ ๒๓ ตุลฺยาธิกรณวิเสสน 
-ปฐมาวิภัตต ิ

ติโรกุฑฑสูตร ทวนมนต์ พระคาถา ๙-๑๒ + แยกบท 
พระคาถาที่ ๙-๑๒ + ความหมาย, ที่มา, สาระสำคัญ + 
คัด พระคาถา ๙-๑๒ 

 ๑๘/๘/๖๓ วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ 

๒๔ ๒๐/๘/๖๓ ๒๔ ตุลฺยาธิกรณวิเสสน-ทุติยา
วิภัตติ 

ติโรกุฑฑสูตร ทวนมนต์ + ปุจฺฉา-วิสชชฺนา (เล่ม ๒ หนา้ 
๘๐-๘๒) + ทวนมนต ์

๒๕ ๒๑/๘/๖๓ ๒๕-๒๖ ก. - ข. ทุติยากิริยา- 
วิเสสนะ 

ติโรกุฑฑสูตร ทวนมนต์ + ฝึกตัง้คำถาม (เล่ม ๒ หนา้ 
๘๒-๘๖) + วิธีผัน + คัด โก จิรํ ชีวตุ ? ... 

๒๖ ๒๔/๘/๖๓ ๒๖ ทุติยาวิภัตติอรรถสัตตมีฯ -
ใน 

นิธิกัณฑสูตร พระบาฬี แปล พระคาถา ๑-๔ + จำแนก
บท พระคาถา ๑-๔ + คัด พระคาถา ๑-๔ (เรียน ๖ วัน) 

๒๗ ๒๕/๘/๖๓ ๒๗-๒๘ ทุติยาวิภัตติ “ตลอด, 
สิ้น” 

นิธิกัณฑสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๕-๘ + 
จำแนกบท พระคาถา ๕-๘ + คดั พระคาถา ๕-๘ 

๒๘ ๒๗/๘/๖๓ ๒๙ ตติยาวิภัตติ “โดย” นิธิกัณฑสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๙-๑๒ 
+ จำแนกบท พระคาถา ๙-๑๒ + คัด พระคาถา ๙-๑๒ 

๒๙ ๒๘/๘/๖๓ ๓๐ อนาทริย-อนาทร นิธิกัณฑสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา  
๑๓-๑๖ + จำแนกบท พระคาถา ๑๓-๑๖ + ความหมาย,  
ที่มา, สาระสำคัญ + คัด พระคาถา ๑๓-๑๖ 



๓ 
 

๓๐ ๓๑/๘/๖๓ ๓๑ ลกฺขณ-ลกฺขย นิธิกัณฑสูตร ทวนมนต์ + ปุจฺฉา-วิสชฺชนา  (เล่ม ๒ หน้า 
๙๘-๑๐๐) + ทวนมนต ์

 กันยายน   

๓๑ ๑/๙/๖๓ ๓๒-๓๓ กมฺมวาจก นิธิกัณฑสูตร ทวนมนต์ ฝึกตั้งคำถามฯ (เล่ม ๒ หนา้ 
๑๐๐) + วิธีผัน + คัด โก ตํ นิธึ อุทฺธรติ ? ... (หน้า ๑๐๓) 

๓๒ ๓/๙/๖๓ ๓๓ กตฺตา ๖ กมฺม ๑ เมตตสูตร พระบาฬี แปล พระคาถา ๑-๔ + จำแนกบท 
พระคาถา ๑-๔ + คัด พระคาถา ๑-๔ (เรียน ๖ วัน) 

๓๓ ๔/๙/๖๓ ๓๕ ลักษณะประโยคกัมมวาจก เมตตสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๕-๘ + 
จำแนกบท พระคาถา ๕-๘ + คดั พระคาถา ๕-๘ 

๓๔ ๗/๙/๖๓ ๓๖ รวมอรรถของวิภัตติ เมตตสูตร ทวนมนต์ พระบาฬี แปล พระคาถา ๙-๑๐ + 
จำแนกบท พระคาถา ๙-๑๐ + ความหมาย, ที่มา, 
สาระสำคัญ + คัด พระคาถา ๙-๑๐ 

๓๕ ๘/๙/๖๓ ๓๙ ภวิสสันตี อาขยาตวิภัตติ เมตตสูตร ทวนมนต์ ปุจฺฉา-วิสชชฺนา – อานิสงส ์
ของเมตตา (เล่ม ๒ หน้า ๑๑๑-๑๑๒) + ทวนมนต ์

๓๖ ๑๐/๙/๖๓ ๔๑ อัชชตนี อาขยาตวิภัตติ เมตตสูตร ทวนมนต์ ฝึกถาม-ตอบ (เล่ม ๒ หน้า ๑๑๓-
๑๑๔) + ทวนมนต ์

๓๗ ๑๑/๙/๖๓ ๔๓-๔๔ ปัญจมี อาขยาตวิภัตต ิ เมตตสูตร ทวนมนต์ วิธีผัน + คัด (เล่ม ๒ หน้า ๑๑๕-๑๑๗) 

๓๘ ๑๔/๙/๖๓ ๔๕-๔๖ ปัญจมี อาขยาตวิภัตต ิ ทวนมนต์  ฝึกทำนอง นโม + สรณตรัย + ทสสิกขาบท 

๓๙ ๑๕/๙/๖๓ ๔๖ สัตตมี อาขยาตวิภัตต ิ ทวนมนต์  ฝึกทำนอง ทวัตตงิสาการ + กุมารปัญหา 
 ๑๗/๙/๖๓ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันสารทไทย 

๔๐ ๑๘/๙/๖๓ ๔๘ กิตก์กิริยา อรรถภาวะ-กรรม ทวนมนต์  ฝึกทำนอง มงคลสูตร 
๔๑ ๒๑/๙/๖๓ ๕๐ ต ปัจจัย ที่กลา่ว กตฺตา ทวนมนต์  ฝึกทำนอง รตนสตูร 

๔๒ ๒๒/๙/๖๓ ๕๑-๕๓ ต ข ปัจจัย ที่กล่าวกรรม ทวนมนต์  ฝึกทำนอง ติโรกุฑฑสูตร 
๔๓ ๒๔/๙/๖๓ ๕๓-๕๕ ตเว ตุํ, ตุน ตฺวาน, ตฺวา  ทวนมนต์  ฝึกทำนอง นิธิกัณฑสตูร 

๔๔ ๒๕/๙/๖๓ ๕๕-๕๗ มาน, อนฺต ปัจจัย, จ, เจว  ทวนมนต์  ฝึกทำนอง เมตตสูตร 
๔๕ ๒๘/๙/๖๓ ๕๗-๖๑ ปิ, อปิ - วา - เอว - มา  สนทนาบาลี / บริกรรมภาวนา พระบาฬี + แปล 

๒๙-๓๐ ก.ย ๖๓ ปิดภาคเรียน เตรียมตัวสอบ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สอบประมวลความรู ้

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลสอบ/มอบใบประกาศนียบัตร/ปัจฉิมนิเทศ 

 


