โครงการศึกษาพระไตรปิฎก
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี)
(วันเสาร์-อาทิตย์)

สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง
ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตาบลทรงคนอง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๑

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี)
(วันเสาร์-อาทิตย์)
.........................................
๑. ชื่อโครงการ
โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี)

๒. หลักการและเหตุผล
พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ทรี่ วบรวมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วยพระวินัยปิฎก ทีป่ ระมวลพระพุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชวี ิตและวิธดี าเนิน
กิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ พระสุตตันตปิฎก ที่ประมวลพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและธรรมบรรยายต่าง ๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และ
โอกาส และพระอภิธรรมปิฎกที่ประมวลคาสอนที่เป็นเนื้อหาหรือหลักวิชาล้วน ๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือ
เหตุการณ์
พระไตรปิฎกนี้จัดเป็นปริยตั สิ ัทธรรม ซึ่งเป็นฐานรากไปสู่ปฏิบัติสัทธรรมและปฏิเวธสัทธรรม
ต่อไป เมื่อปริยัตอิ ันตรธานไป ปฏิบัตกิ ็ย่อมอันตรธานไป เมื่อปริยัติคงอยู่ ปฏิบตั ิกค็ งอยู่ ฉะนัน้ ปริยตั ิ
สัทธรรมจึงชื่อว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งการรักษาพระพุทธศาสนาให้ดารงอยูไ่ ด้สืบต่อไป เป็นหน้าที่
ของพุทธบริษัททั้ง ๔ โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์จะต้องเป็นหลักเป็นประธานในการจัดการเรียน การสอน
พระปริยตั ิสัทธรรมแก่พุทธบริษัททั้ง ๔ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์ และช่วยกันสืบ
อายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป
ด้วยเหตุนี้ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง นาโดยพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ได้เห็น
ความสาคัญดังกล่าว จึงได้รเิ ริ่มจัด “โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการ
แปลธรรมบท (๑ ปี)” ขึน้ เพือ่ ให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทัง้ หลายผูศ้ ึกษา ได้มีความรูค้ วาม
เข้าใจ ในหลักภาษาบาลี สามารถแปลและเข้าใจความหมายของธรรมบท และสามารถนาหลักธรรมไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้ อันเป็นการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป

๒

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลี
พร้อมทั้งอรรถกถาได้อย่างถูกต้อง

และสามารถแปลธรรมบทบาลี

๒. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง

๔. วิธีดาเนินงาน
๑. จัดประชุมพระภิกษุผู้เป็นบุคลากรและฆราวาสที่เกี่ยวข้อง
โครงการ

เพื่อระดมความคิดในการจัดทา

๒. นาความคิดเห็นและแนวทางจากที่ประชุมไปดาเนินการจัดตัง้ องค์กรบริหารงาน และวางแผน
งานการร่างหลักสูตรและดาเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา
๓. นาเสนอและแจ้งโครงการแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
สนับสนุนโครงการ
๔. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามแผนการดาเนินงาน

และให้การ

๕. วัดและประเมินผล

๕. สถานที่ดาเนินงาน
สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตาบลทรงคนอง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

๖. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท เปิดสอน
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ มีระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี้ มีกาหนดระยะเวลา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม

๗. รายละเอียดหลักสูตร
๗.๑ หลักสูตร
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท ประกอบด้วย ๒ รายวิชา คือ

๓

๑. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
๒. ธรรมบท (หลักธรรมพร้อมตัวอย่างประกอบ)
๗.๒ คาอธิบายรายวิชา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
ศึกษาไวยากรณ์บาลี สัญญาวิธาน ว่าด้วยวิธีแห่งชื่ออักษร สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธีเชื่อมบท
อักษร นาม ว่าด้วยบททีป่ ระกอบด้วยวิภตั ตินาม อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคาศัพท์กริ ิยา กิตก์ ว่าด้วย การ
สร้างคาศัพท์กิริยากิตก์และนามกิตก์ สมาส ว่าด้วยการย่อบทตัง้ แต่สองบทขึน้ ไปเข้าด้วยกัน ตัทธิต ว่า
ด้วยการย่อบทและปัจจัยเข้าด้วยกัน
เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักภาษาบาลี

อันเป็นอุปการะต่อการแปลธรรมบทได้อย่าง

ถูกต้อง
ธรรมบท
ศึกษาธรรมบท พร้อมทั้งอรรถกถา ประกอบด้วย ๔๒๓ คาถา จัดเป็น ๒๖ วรรค มียมกวรรค
เป็นวรรคต้น พราหมณวรรคเป็นวรรคสุดท้าย รวมทั้งหมดมี ๓๐๑ เรื่อง มีเรื่อง พระจักขุปาลเถระเป็น
เรื่องแรก เรือ่ งเทวหิตพราหมณ์เป็นเรื่องสุดท้าย แต่ละคาถามีความไพเราะ สละสลวยอย่างยิง่ เป็น
สุภาษิตที่บรรจุข้อธรรมมีรสจับใจ ให้คติธรรมอย่างดีเลิศ ทั้งไม่ยากเกินวิสัย ของสามัญชน เป็นโวหาร
เทศนาอันมีค่าสูง มีอานาจโน้มน้าวจิตใจผู้สดับให้เยือกเย็นเป็นสุข เป็นธรรมโอสถเครื่องบาบัดกิเลสได้
อย่างดีวิเศษ
อนึ่ง ธรรมบทพร้อมทัง้ อรรถกถานี้ ท่านได้ใช้เป็นหลักสูตรพระปริยัตธิ รรมในประเทศไทย
มาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๘ ภาค แม้ในปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์ไทยก็ยังใช้เป็นหลักสูตร
ความรู้บาลี สาหรับพระภิกษุสามเณร ชัน้ ประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ ป.ธ. ๕ และ ป.ธ. ๖ และสาหรับ
อุบาสกอุบาสิกา ชั้น บ.ศ. ๑-๒ ถึง บ.ศ. ๖ อยู่
เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถแยกประโยคบาลีแปล และสามารถนาหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้สอนสามารถปรับวิชาและเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม และความสมัครใจของผู้เรียน
๗.๓ ตารางโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

๔

ภาคการศึกษาที่ ๑
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

ภาคการศึกษาที่ ๒
ธรรมบท

๗.๔ อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ
๗.๔.๑ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิทางการศึกษา

๑. พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี, โสตุชนปันตี
(บาฬีไวยากรณ์ชนั้ สูง) สาสนธชธัมมาจริยะ
๒. พระอาจารย์มหาพัชรพล ปิยสีโล

น.ธ.โท, ป.ธ.๓, บาฬีไวยากรณ์ชั้นสูง วัดจากแดง

๗.๔.๒ ที่ปรึกษาโครงการ
พระครูธรรมธรสุมนต์ (นนฺทโิ ก) อัคคมหาบัณฑิต มหาปัฏฐานโกวิทาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดจากแดง
๗.๕ คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
๒. พระมหาพัชรพล ปิยสีโล
๗.๖ วัน-เวลาในการดาเนินการสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ เปิดรับสมัครนักศึกษา ตัง้ แต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๒ และเปิดเรียนภาคการศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคการศึกษาที่ ๑ เปิด วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ปิด วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เรียนวันสุดท้าย)
ภาคการศึกษาที่ ๒ เปิด วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปิด วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (เรียนวันสุดท้าย)
ผู้ทลี่ งชื่อสมัครแล้วต้องมารายงานตัวทีว่ ดั จากแดง ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อปฐมนิเทศ รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน และเปิดเรียน

๕

๗.๗ คุณสมบัติของผู้สมัคร
อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจทั่วไป ผูม้ ีความตั้งใจจริง และมีความขยันหมัน่ เพียรศึกษาจนจบ
หลักสูตร
สาหรับพระภิกษุสามเณรผูศ้ กึ ษาหลักสูตรปกติของวัดจากแดงอยู่แล้ว หรือพระภิกษุสามเณร
จากวัดอื่นที่สามารถเดินทางเช้าไป-เย็นกลับได้ ก็สามารถเข้าศึกษาได้เช่นกัน
๗.๘ ตารางเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
คาบที่
เวลา
วันเสาร์
วันอาทิตย์

๑
พัก
๒
พัก
๓
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๑๐ ๑๒.๑๐-๑๓.๔๐ ๑๓.๔๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐
บาลีไวยากรณ์
บาลีไวยากรณ์

พักกลางวัน
พักกลางวัน

บาลีไวยากรณ์
บาลีไวยากรณ์

พัก ๒๐ นาที
พัก ๒๐ นาที

บาลีไวยากรณ์
บาลีไวยากรณ์

หมายเหตุ : ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ จะเปลี่ยนจาก บาลีไวยากรณ์ เป็น ธรรมบท

๘. งบประมาณดาเนินงาน
งบประมาณการใช้จา่ ยในส่วนต่าง ๆ ทางสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดงเป็นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด

๙. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการศึกษา ด้วยผลคะแนนปลายภาคการศึกษาทัง้ ๒ ภาค และนักศึกษา
ต้องไม่ขาดเรียนนานในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ทดสอบปลายภาค วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ภาคการศึกษาที่ ๒ ทดสอบปลายภาค วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
สาหรับนักศึกษาทีม่ ีผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน และมีผลการเรียนทุกวิชา
รวมกัน ตั้งแต่ ๖๕ คะแนน ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. จะได้ผู้ทมี่ ีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลี และสามารถแปลธรรมบทบาลี พร้อมทั้ง
อรรถกถาได้อย่างถูกต้อง
๒. จะได้ผศู้ ึกษาที่สามารถนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง

------------------------------

๖

ใบสมัคร
การเข้าศึกษาโครงการศึกษาพระไตรปิฎก
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี)
(วันเสาร์-อาทิตย์)

-------------------------------ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าศึกษา โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐาน
เพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี) ของสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตาบล
ทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑. ข้าพเจ้า..............................................................นามสกุล.........................................................
อายุ....................ปี วิทยฐานะ อภิธรรม...........................................สามัญ.................................................
บ้านเลขที่.............................ซอย....................................................ถนน....................................................
ตาบล/แขวง..............................................................อาเภอ/เขต................................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์.........................................
ลงชื่อผู้สมัคร..........................................................................
...................... / ....................../ ......................
หมายเหตุ
๑. ส่งใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : วัดจากแดง

โทร. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
๐๒-๔๖๒-๕๙๒๘
โทรสาร ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑
พระมหาพัชรพล ปิยสีโล peter@watjakdeng.com

