
แผนการสอนเนื้อหา 

สัททสังเขป และ ธรรมบทอรรถกถา (เรื่องสั้น ๆ ๔๐ เรื่อง) 
เริ่มต้ังแต่ วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ – วันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี

เนื้อหาการเรียน 

สัททสังเขป ธรรมบทอรรถกถา 

ภาคเช้า ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
ธันวาคม 

๑ ๑๔ ธ.ค. ๖๓ ปฐมนิเทศ + โครงสร้างไวยากรณ์ 
+ ข้อ ๕๐ ไวยากรณ์ย่อ + ๕๑ นามคณะย่อ

อสฺสชิปุนพฺพสุกวุตฺถุ 

๒ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ ข้อ ๕๒ วิภัตติ + ข้อ ๕๓ ช่ือเรียกวิภัตติ 
+ ข้อ ๕๔ ปุริสาทิคณะ

อสฺสชิปุนพฺพสุกวุตฺถุ + ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ 

๓ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ ข้อ ๕๕ จิตตาทิคณะ + ข้อ ๕๖ กัญญาทิคณะ ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ 

๔ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ข้อ ๕๗ มโนคณะ + ข้อ ๕๘ มโนคณาทิคณะ ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ 

๕ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ ข้อ ๕๙ คุณวันตาทิคณะ ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ + กาณมาตาวตฺถุ 
๖ ๒๒ ธ.ค. ๖๓ ข้อ ๖๐ คัจฉันตาทิคณะ กาณมาตาวตฺถุ 
๗ ๒๔ ธ.ค. ๖๓ ข้อ ๖๑ ปุมาทิคณะ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 
๘ ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ข้อ ๖๒ ราชาทิคณะ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ + ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ 

๙ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ หน้า ๘๖ สขา เพื่อน - จบราชาทิคณะ ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ 

๒๙ ธ.ค. ๖๓ หยุดเรียน วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ 

มกราคม 

๑๐ ๔ ม.ค. ๖๔ ข้อ ๖๓ สัตถาทิคณะ ธมฺมสฺสวนวตฺถุ 

๑๑ ๕ ม.ค. ๖๔ หน้า ๙๐ ข้อ ๖๔ รัตตาทิคณะ 
- หน้า ๙๓ อาการันต์ สาสทฺทปทมาลา

ธมฺมสฺสวนวตฺถุ + อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ 

๑๒ ๗ ม.ค. ๖๔ หน้า ๙๔ อิการันต์ อคฺคิสทฺทปทมาลา 
- หน้า ๙๗ อูการันต์ สยมฺภูสทฺทปทมาลา

อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ 

๑๓ ๘ ม.ค. ๖๔ หน้า ๙๘ โอการันต์ โคสทฺทปทมาลา 

- หน้า ๑๐๑ จบรัตตาทิคณะ นปุงสกลิงค์
ชีวกวตฺถุ 

๑๔ ๑๑ ม.ค. ๖๔ ข้อ ๖๕ นทาทิคณะ อิตถีลิงค์ ชีวกวตฺถุ + มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ 

๑๕ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ข้อ ๖๖ คหปตาทิคณะ อิตถีลิงค์ มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ 



๑๖ ๑๔ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑๐๖ ข้อ ๖๗ สัพพนามคณะ 
- หน้า ๑๐๘ กตรา... + ปุพฺพสทฺทปทมาลา

เพฬฏฺ สีสตฺเถรวตฺถุ 

๑๗ ๑๕ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑๐๙ ตสทฺทปทมาลา 
- หน้า ๑๑๒ สูตรท่ีใช้ทำตัวรูป ต ศัพท์

เพฬฏฺ สีสตฺเถรวตฺถุ + อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ 

๑๘ ๑๘ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑๑๒ อิมสทฺทปทมาลา 
- หน้า ๑๑๕ อมุศัพท์ + ข้อควรทราบ

อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ 

๑๙ ๑๙ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑๑๕ กึสทฺทปทมาลา (ปํุ) 
- หน้า ๑๑๙ กึศัพท์ท่ีประกอบกับนามศัพท์

มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ 

๒๐ ๒๑ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑๑๙ เอกศัพท์มีอรรถมาก 
- หน้า๑๒๓ สูตรท่ีใช้ทำตัวรูป

มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ + สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ 

๒๑ ๒๒ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑๒๓ ปญฺจสทฺทปทมาลา - หน้า ๑๒๖ 
ข้อ ๖๘ ปัจจัยใช้ในอรรถของวิภัตตินาม 

สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ 

๒๒ ๒๕ ม.ค. ๖๔ ข้อ ๖๙ คำนำอาขยาต อญฺ ตริตฺถีวตฺถุ 
๒๓ ๒๖ ม.ค. ๖๔ ข้อ ๗๐ อาขยาต + ข้อ ๗๑ ภูวาทิคณะ อญฺ ตริตฺถีวตฺถุ + อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ 

๒๘ ม.ค. ๖๔ หยุดเรียน วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ 

๒๔ ๒๙ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑๓๑ – ๑๓๓ ภูธาตุ...ปัญจมีวิภัตติ 
...สัตตมีวิภัตติ ...ปโรกขาวิภัตติ 

อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ 

กุมภาพันธ ์

๒๕ ๑ ก.พ. ๖๔ หน้า ๑๓๓ - ๑๓๗ ภูธาตุ...หิยยัตตนีวิภัตติ 
ฯลฯ ...กาลาติปัตติวิภัตติ 

สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ 

๒๖ ๒ ก.พ. ๖๔ ข้อ ๗๒ รุธาทิคณะ ขาณุโกณฺฑญฺ ตฺเถรวตฺถุ 

๓-๑๑ ก.พ. ๖๔ หยุดเรียน ช่วงสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๕ (สอบ ๗-๘-๙ ก.พ.) 
๒๗ ๑๒ ก.พ. ๖๔ ข้อ ๗๓ ทิวาทิคณะ + ข้อ ๗๔ สวาทิคณะ พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ 

๒๘ ๑๕ ก.พ. ๖๔ ข้อ ๗๕ กิยาทิคณะ + ข้อ ๗๖ คหาทิคณะ 
พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ + 

ป วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 

๒๙ ๑๘ ก.พ. ๖๔ ข้อ ๗๗ ตนาทิคณะ + ข้อ ๗๘ จุราทิคณะ ป วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 

๓๐ ๑๙ ก.พ. ๖๔ หน้า ๑๕๔ ข้อ ๗๙ สนธิกัณฑ์ 
- หน้า ๑๕๖ ตัวอย่างการทำตัวรูป ยสฺสทานิ

มรีจิกมฺมฏฺ านิกตฺเถรวตฺถุ 

๓๑ ๒๒ ก.พ. ๖๔ หน้า ๑๕๖ ๓. เมื่อลบสระหน้า... - หน้า๑๕๘ 
๖. ในเพราะสระหลัง ให้แปลง เอ ... 

มรีจิกมฺมฏฺ านิกตฺเถรวตฺถุ + 
อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ 



๓๒ ๒๓ ก.พ. ๖๔ หน้า ๑๕๙ ๗. ในเพราะสระหลัง แปลง โอ ... 
- หน้า ๑๖๐ ตัวอย่างทำตัวรูป วุตฺยสฺส

อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ 

๓๓ ๒๕ ก.พ. ๖๔ ข้อ ๘๔ พยัญชนะสนธ ิ โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ 

๒๖ ก.พ. ๖๔ หยุดเรียน วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 

มีนาคม 

๓๔ ๑ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๘๕ นิคคหิตสนธิ + ข้อ ๘๖ อาคมสนธิ 
โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ + 

อานนฺทเสฏฺ ิวตฺถุ 

๓๕ ๒ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๘๗ นิคคหิตโลปสนธิ + ข้อ ๘๘ 
อาเทสสนธิ + ข้อ ๘๙ อุปสคฺคนิปาต 

อานนฺทเสฏฺ ิวตฺถุ 

๓๖ ๔ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๙๐ สมาสกัณฑ์ + ข้อ ๙๒ อพฺยยีภาวสมาส คณฺ ิเภทกโจรวตฺถุ 

๓๗ ๕ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๙๓ กมฺมธารยสมาส อุทายิตฺเถรวตฺถุ 

๓๘ ๘ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๙๔ ทิคุสมาส ปาเ ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ 

๓๙ ๙ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๙๕ ตปฺปุริสสมาส สุปฺปพุทฺธกุฏฺ ิวตฺถุ 

๔๐ ๑๑ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๙๖ พหุพฺพีหิสมาส กสกวตฺถุ 
๔๑ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๙๗ ทวนฺทสมาส กสกวตฺถุ + พาลนกฺขตฺตวตฺถุ 

๔๒ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๙๘ ตัทธิตกัณฑ์ - ข้อ ๑๐๐ อปจฺจตทฺธิต พาลนกฺขตฺตวตฺถุ 

๔๓ ๑๖ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑๘๒ ข้อ ๑๐๑ เอนกตฺถตทฺธิต - หน้า 
๑๘๓ ฒ. ลง ณิก ปัจจัย ในอรรถว่า สุตฺเตน... 

มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ 

๔๔ ๑๘ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑๘๔ ณ. ลง ณิก ปัจจัย ในอรรถว่า วตฺเถน
... - หน้า ๑๘๕ ล. ลง ณิก ปัจจัยในอรรถว่า จตุ... 

เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ 

๔๕ ๑๙ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑๘๕ อเนกตฺถตทฺธิต หมวดท่ีสอง 
- ๑๘๗ ๓. ลง อิม อิย อิก ปัจจัย...

อญฺ ตรภิกฺขุวตฺถุ 

๔๖ ๒๒ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑๘๘ ๔. ลง ย, ณฺย ปัจจัย ในอรรถว่า 
สาธุ... - หน้า ๑๙๐ จบอเนกัตถตัทธิต 

นิคมวาสีติสฺสตฺเถรวตฺถุ 

๔๗ ๒๓ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๑๐๒ ภาวตทฺธิต + ข้อ ๑๐๓ วิเสสตทฺธิต 
+ ข้อ ๑๐๔ อสฺสตฺถิตทฺธิต

เมฆิยตฺเถรวตฺถุ 

๔๘ ๒๕ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๑๐๕ สงฺขฺยาตทฺธิต 
- ข้อ ๑๐๗ อพฺยยตทฺธิต

เมฆิยตฺเถรวตฺถุ + อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุวตฺถุ 

๔๙ ๒๖ มี.ค. ๖๔ ข้อ ๑๐๘ กิตก์กัณฑ์ย่อ + ข้อ ๑๐๙ สาธนะ ๗ 
+ ข้อ ๑๑๐ ปัจจัยท่ีลง... ตพฺพ, อนีย ปัจจัย

อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุวตฺถุ 



๕๐ ๒๙ มี.ค. ๖๔ หน้า ๒๐๑ - ๒๐๓ ลง ณฺวุ ปัจจัย ... ลง ณ 
ปัจจัย... ลง อ ปัจจัย... ลง ต ปัจจัย... 

นนฺทโคปาลกวตฺถุ 

๕๑ ๓๐ มี.ค. ๖๔ หน้า ๒๐๓ ลง ตวนฺตุ, ตาวี ปัจจัย 
- หน้า ๒๐๕ จบสัททสังเขป

สุมนาเทวีวตฺถุ 

๑-๒ เม.ย. ๖๓ สอบประเมินผลปลายภาคเรียน 

๗ เม.ย. ๖๓ ประกาศผลสอบ 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเตรียมหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ 

๑. หนังสือปาฬิสิกขาและสัททสังเขป (ที่ได้รับในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ แล้ว) 
๒. เอกสารประกอบการเรียน, ธรรมบทอรรถกถา (จะแจกให้ในวันเปิดเรียน) 
 หรือ เอกสารธรรมบทอรรถกถา PDF (จะส่งให้ในกลุ่มไลน์) 
๓. หนังสือธาตุอาขยาน (จะแจกให้ในวันเปิดเรียน) 
๔. อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองเขียน สมุดบันทึก สมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น 


	แผนการสอนเนื้อหา
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