
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
“วันแมแหงชาติ และ เทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 

๑. ช่ือหลักสูตร/โครงการ 
กิจกรรมวันแมแหงชาติ และ เทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 

๒. ลักษณะโครงการ 
 เปนโครงการเฉพาะกิจในชวงเวลาท่ีสอดคลองกับกิจกรรม  
๓. ช่ือหนวยงาน 
 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน แผน ๑๒ ,แผนพัฒนา ๕ ป , ยุทธศาสตรท่ี ๓-๔ 
๖. แบบเสนอโครงการ 

๖.๑ หลักการและเหตุผล 
 สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนสถาบันหลักคูบานคูเมืองของชาติไทยมาอยาง
ยาวนาน ประเทศชาติไดรักษาเอกราช อธิปไตยใหมีความเจริญรุงเรืองจนเปนปกแผนมาถึงทุกวันนี้ได
ดวยบุญญาบารมี บุรพมหากษัตริย บรรพบุรุษไดยอมเสียสละเลือดเนื้อ ชีวิต และความลําบากยาก
เข็ญเขาแลกไวใหอนุชนรุนหลังไดอยูอยางรมเย็นเปนสุขจวบจนมาถึงทุกวันนี้ ท่ีสําคัญบุรพมหากษัตริย
ทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะ ทรงปกครองพสกนิกร ประเทศชาติดวยหลักทศพิธราชธรรม สงผล
ใหประเทศชาติประชาชนมีความสงบสุขรมเย็นเสมอมา 

 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย “วัน แม
แหงชาติ”  และ เทศนทศชาติ  “เวสสันดรชาดก”  เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ี โรงเรียนพุทธศาสนาวันทิตย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ทางดานการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหเยาวชนได
ตระหนักถึงพระคุณของชาติ ศาสนา และบุรพมหากษัตริยท่ีสรางคุณประโยชนใหกับชาติบานเมืองโดย
ผานเรื่องชาดกคือ เทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก”  อันเปนการปลูกฝงคุณธรรมดานเมตตาบารมี 
และความดีตางๆ ผานเรื่อง“เวสสันดรชาดก” ท่ีเปนพระชาติ ๆ หนึ่งขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ประกอบดวยการเทศนของพระสงฆผูมีความรูเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” ของนกัเรียน พอ.
มจร ประกอบเปนนวัตกรรมในการเทศนทศชาติดวย 

 ๖.๒ วัตถุประสงค 
๑.   เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
๒.   เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเทศนทศชาติเวสสันดรชาดก เพ่ือแสดงถึงการมี

เมตตาตอสัตวท้ังหลาย 
 
 
 
 



๖.๓. ลักษณะกิจกรรม 
  - วันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  

 ๖.๔ ผลการดําเนินการ 
        ๖.๔.๑ เชิงประมาณ 

  ๙.๑.๑ ผูบริหาร คณาจารย พระอาจารยสอน ๑๐๐ รูป/คน 
       ๙.๑.๒ นักเรียนทั้ง  ๔  สาขา จํานวน ๗๓๕ คน 
   ๙.๑.๓ จํานวนประชาชนท่ัวไป จํานวน ๒๐๐ คน 
         - จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด  ๑,๐๐๐ รูป/คน คิดเปนรอยละ 
๘๐  นักเรียนท้ัง ๔  สาขา และประชาชนท่ัวไป นักเรียนระดับชั้นเตรียม ๑ (อ.๑) จนถึงระดับชั้น
สูงพิเศษ ๑ ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ัง ๔ 
สาขา คือ วัดมหาธาตุ, มจร.วังนอย, สาขาโรงเรียนวัดสวนสมและสาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี  

     ๖.๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  - จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
  -  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  ๑๒๐  คน 
  -  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ %  ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

๖.๕ งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๖.๖ กิจกรรมดําเนินงาน (ใหระบุการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ) 

๖.๖.๑ รายช่ือกิจกรรม วันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
“วันพอแหงชาติ และ เทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 
๑) ถวายพรชัยมงคล 

 ๒) เทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 
 ๓) ทอดผาปาเพ่ือสบทบทุน “กองทุนการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาชชน ร.ร.พอ.มจร” 
 ๔) เทอดพระคุณบิดามารดา  
๗. ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป เริ่มตน-สิ้นสุดโครงการ) วันท่ี ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 -เปนระยะเวลา ๑ วัน  
๘. สถานท่ีดําเนินการ  (ใหระบุสถานท่ีจัดโครงการ) ท่ี อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร ตําบลลําไทร 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.   มีความจงรักภักดี และสํานึกถึงพระคุณตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางม่ันคง 
           ๒.   ศึกษาเรียนรู และประพฤติตนเปนคนดีจากการถายทอดออกมาจากวัฒนธรรมประเพณี
การเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 
   ๓.  การใชปญญา  
 
 
 



๑๐. เครื่องช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๑. นักเรียนผานโครงการตามเกณฑ ๑๐๐ เปอรเซ็นต  
 ๒. มีความเขาใจเรื่องทศชาติ “เวสสันดรชาดก”  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรือง
ความเพียร และคุณธรรมอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน 
๑๑. สถานท่ีฝกอบรม 
 - อาคาร มวก.๔๘ พรรษา  
๑๒. งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
งบประมาณท่ีดําเนินงานโครงการ  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
๑๓. การประเมินโครงการ 

๑. ผูเขารวมกิจกรรมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 
ตันแบบวิถีพุทธ 
๑๔.  สรุปคาใชจายโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน 
๑ คาเชาชุดการแสดงนักเรียน  รร.พอ.มจร  วังนอย ๕,๐๐๐ - 
๒ คาเชาชุดการแสดงโขน ๑๐,๐๐๐ - 
๓ คาเชาชุดการแสดงนักเรียน  รร.พอ.มจร  วัดมหาธาตุ ๑๐,๐๐๐ - 
๔ คาจางดนตรีไทย ๑๐,๐๐๐ - 
๕ คาน้ําแข็ง + น้ําดื่ม ๑,๕๕๐ - 
๖ คาซ้ือพานเทียนแพไหวครู + พวงมาลัยทองกร + แจกันดอกไม ๖,๔๐๐ - 
๗ คาซ้ือดอกไมสดประดับงาน + ชุดไหว ๑,๒๒๐ - 
๘ คาซ้ือวัตถุดิบทําน้ําหวานถวายพระ  ครูสอน  นักเรียนและผูเขารวมงาน ๒,๘๘๓ - 
๙ คาซ้ือแสลมเขียว ๒,๕๐๐ - 

๑๐ คาซ้ืออุปกรณจัดงาน ๙,๐๔๕ - 
๑๑ คาซ้ืออาหารน้ําดื่มสําหรับผูชวยงาน ๑,๗๑๒ - 
๑๒ คาถวายพระอาจารยสอน  ครูสอนพิเศษและผูชวยงาน ๒๙,๕๐๐ - 
๑๓ คาซ้ือกรอบพระ + ซองกํามะหยี่ + สายสิญจนขอมือ ๓,๙๙๐ - 
๑๔ คาทุนการแสดงนักเรียน ๖,๒๐๐ - 

(รวมท้ังส้ินหนึ่งแสนบาทถวน) ๑๐๐,๐๐๐ - 



๑๕.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ ***          ***  
๒. แตงตั้งกรรมการบริหาร  ***          *** 
๓. ติดตอประสานงาน  ***           
๔. ดําเนินการตามโครงการ   ***          
๕. ประเมิน/สรุปผลการ

ดําเนนิงาน 
   ***         

๖. สงรายงานผลการดําเนินการ    ***         
 
๑๖.  ตัวชีวัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 
 ผลผลิต  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ท้ัง  ๔  สาขา และประชาชนท่ัวไป เขารวมกิจกรรม 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
และมีความรูความเขาใจหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  รอยละ  ๘๐ 
 ผลลัพธ  นักเรียนเขารวมโครงการมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  และมี
ความรูความเขาใจหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  รอยละ  ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติและเทศน “เวสสันดรชาดก” 
 ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตยท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
คําช้ีแจง  ๑ . แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นในประเด็นการรับรูถึงความสําคัญของ
กิจกรรมและประโยชน 

    ท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ 
 ๒. ขอใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูลขอเท็จจริง

และความ 
               คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหมากท่ีสุด 
ตอนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ  ชาย    หญิง 
๒. อาย ุต่ํากวา ๑๕  ป    ๑๖ – ๒๕ ป 

   ๒๖ – ๓๕ ป    ๓๕ – ๔๕ ป 
   ๔๖ – ๕๕  ป     ๕๖ ป ข้ึนไป 

๓. ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน ,   
มัธยมศึกษา   อนุปริญญา  
ปริญญาตรี   ปริญญาโท  
ปริญญาเอก   อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................ 

๔. อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ 
 พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว 
  ลูกจาง   เกษตรกร 
 อ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................................................. 

๖.  ทานทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากแหลงใด 
    ใบปลิว  ปายประชาสัมพันธ   หนังสือท่ีมหาวิทยาลัยสงถึงตัวทาน 
    หนังสือจากหนวยงาน     หอกระจายขาว  รายการวิทยุ 



    อินเตอรเนต       เพ่ือนหรือคนรูจัก  
ตอนท่ี  ๒  ความพึงพอใจในการใหบริการท่ัวไป   กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของทาน 

รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย พอใช 

๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
๑. การวางแผนและจัดเตรียมงาน      

      ๒. ลําดับข้ันตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมวันแมมีความเหมาะสม 

     

      ๓. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓. การมีสวนรวมของบุคลท่ัวไป      
๔. กิจกรรมวันแมสรางทัศนคติท่ีในการตักบาตร 

ทําบุญ เจริญพระพุทธมนต และความกตัญูมากข้ึน 
     

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ 
       ๑. ภาพรวมของการจัดงานวันแมในครั้งนี้
ครบถวนสมบูรณ 

     

๓. ความพึงพอใจดานอํานวยความสะดวก 
       ๑. สถานท่ีประกอบพิธีการและกิจกรรม      
       ๒. ระบบแสง สี เสียง            
       ๓. สถานท่ีท่ีใชในการจัดกิจกรรมวันแมมีความ
เหมาะสม 

     

๔. ความพึงพอใจดานตอคุณภาพการใหบริการ 
      ๑. นักเรียนมีความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม      
      ๒. นักเรียนมีความเขาใจถึงความสําคัญของ
กิจกรรม 

     

      ๓ นักเรียนประทับใจในกิจกรรมวันแม      
      ๔. นักเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมวันแม      
      ๕.กิจกรรมวันแมสรางทัศนคติท่ีในการตักบาตร 
ทําบุญ เจริญพระพุทธมนต และความกตัญูมากข้ึน 

     

๕. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการแสดง นาฏศิลป 
ดนตรีไทย โขน 

     

 
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 



แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติและเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 
 ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตยท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
………………….. 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 

๑. ความพึงพอในดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ๓.๘๙ ๐.๒๔ ปานกลาง 
๒. การวางแผนและจัดเตรียมงาน ๔.๐๓ ๐.๖๖ มาก 

      ๒. ลําดับข้ันตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมวันแมมีความเหมาะสม 

๓.๘๐ ๑.๑๑ ปานกลาง 

      ๓. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๓ ๑.๐๔ ปานกลาง 
๔ การมีสวนรวมของบุคลท่ัวไป ๓.๗๔ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ ๓.๗๙ ๐.๙๔  
           ๑. ภาพรวมของการจัดงานวันแมในครั้งนี้ครบถวน
สมบูรณ 

๓.๗๙ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๓. ความพึงพอใจดานอํานวยความสะดวก ๓.๘๒ ๐.๔๔ ปานกลาง 
       ๑. สถานท่ีประกอบพิธีการและกิจกรรม ๓.๘๓ ๐.๘๖ ปานกลาง 
       ๒. ระบบแสง สี เสียง       ๓.๗๗ ๐.๘๑ ปานกลาง 
       ๓. สถานท่ีท่ีใชในการจัดกิจกรรมวันแมมีความ
เหมาะสม 

๓.๘๖ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๔. ความพึงพอใจดานตอคุณภาพการใหบริการ ๔.๐๘ ๐.๐๘ มาก 
      ๑. นักเรียนมีความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม ๔.๐๙ ๐.๗๘ มาก 
      ๒. นักเรียนมีความเขาใจถึงความสําคัญของกิจกรรม ๔.๐๖ ๐.๙๘ มาก 
      ๓ นักเรียนประทับใจในกิจกรรมวันแม ๓.๘๘ ๐.๘๘ ปานกลาง 
      ๔. นักเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมวันแม ๓.๗๗ ๐.๘๑  
      ๕.กิจกรรมวันแมสรางทัศนคติท่ีในการตักบาตร ทําบุญ 
เจริญพระพุทธมนต และความกตัญูมากข้ึน 

๔.๓๗ ๐.๘๑ มาก 

๖.นักเรียนมีความพึงพอใจกับการแสดง นาฏศิลป 
ดนตรีไทย โขน 

๔.๓๑ ๐.๘๐ มาก 

รวม ๓.๙๐ ๐.๓๗ ปานกลาง 
 

จากตารางแสดงวา ผลการประเมินกิจกรรมโครงการวันแมแหงชาติ เทศนมหาชาติ 

“เวสสันดรชาดก”  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม = ๓ ) โดยขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจดานตอคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย ๔.๐๘ อยูในระดับมาก 



สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ย ๓.๗๙ อยูในระดับ

ปานกลาง 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ควรจัดใหมีกิจกรรมทุกป 
๒. ควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา 
๓. อาหารเพียงพอ 
๔. ควรจัดนิทรรศการเพ่ือความสนุกสนาน  

 
 

 
                                         ขอขอบคุณในความกรุณากรอกแบบสอบถาม 
                      โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 
และการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเทศนมหาชาติไดกําหนดเอาเรื่องราวของพระเวสสันดรโดยมี เนื้อหากัณฑเทศน
มหาชาติท้ัง ๑๓ กัณฑโดยยอ มีดังนี้ 

๑.กัณฑทศพร วาดวยเรื่องพระพุทธเจาหวนกลับบานเกิดเมืองนอนคือเมืองกบิลพัสดุ อยูวัด
ตนไทรยอย ไดแสดงฤทธิ์แกมวลญาติเกิดฝนตกลงมาหาใหญ พระสาวกเห็นเปนอัศจรรยไดถามและ
พระองคก็เลานิทานเม่ือครั้งเกิดเปนพระเวสสันดร 

๒. กัณฑหิมพานต  วาดวยเรื่องเทพธิดาลงมาเกิดเปนลูกกษัตริยมัทราชไดชื่อวา ผุสดี พออายุ 
16 ปไดแตงงานกับพระเจากรุงสญชัยเมืองสีพี เกิดมีครรภพอครบ ๑๐ เดือนพระนางผุสดีก็คลอดพระ
โพธิสัตวนามวาพระเวสสันดร มีชางคูบารมีชื่อปจจัยนาเคน พออายุ ๑๖ ปก็แตงงานกับพระนางมัทรี 
มีลูกนอยชื่อชาลีและกัณหา 
     ตอมาเมืองกลิงคะเกิดขาวยากหมากแพง ชาวเมืองมาขอชางจากพระเวสสันดร  พระองคให
ทานชาง  ทําใหชาวเมืองไมพอใจไปขอพระเจากรุงสณชัยใหเนรเทศพระเวสสันดรไปเขาวงกต 

๓. กัณฑทานกัณฑ  วาดวยเรื่องพระมารดารองขออภัยโทษพระเวสสันดรแตผิดหวัง  พระ
เวสสันดรใหทานใหญแลวขออําลาไป 

๔. กัณฑวนปเวสน  วาดวยเรื่อง ๔ กษัตริยเดินดงไปเขาวงกต แควนเจตราช พระเจาเจตราช
สั่งใหพรานเจตบุตรรักษาดานไวไมใหผูใดเขาไปรบกวนพระเวสสันดร 

๕ . กัณฑชูชก  วาดวยเรื่องเฒาชูชกขอทานไดเอาไปฝากเพ่ือน  พอมาทวงคืนเพ่ือนไดใชเงิน
หมดแลวเลยยกลูกสาวชื่ออมิตตดา  ตอมานางใหชูชกไปขอชาลีกัณหาเพ่ือเอามาเปนทาสรับใช 

6 . กัณฑจุลพน วาดวยเรื่องปานอยชูชกไปเจอพรานเจตบุตรลวงใหเชื่อวานําสารของพระเจา
กรุงสณชัยมาสงใหพระเวสสันดรเพ่ือกลับคืนพระนครและพรานปาก็เชื่อดวยนะ 

๗ . กัณฑมหาพน  วาดวยเรื่องปาใหญ ท่ีชูชกไปพบพระอจุตฤาษีลวงวาเปนนักบวชจะมาคุย
ธรรมะกับพระเวสสันดร พระฤาษีก็หลงเชื่อใหท่ีพักคางคืนซํ้าบอกแนะนําเสนทาง ไปเขาวงกตดวย  

๘ . กัณฑกุมาร  วาดวยเรื่อง ชูชกไปถึงท่ีอยูพระเวสสันดรชวงพระนางมัทรีไปปาหาผลไมก็รีบ
ไปขอสองลูกนอย ท้ังชาลีและกัณหาไดยินพากันหนีลงไปในสระบัวบังกายไว พระองคไปเรียกหาเอา
มายกใหชูชก 

๙ . กัณฑมัทรี  วาดวยเรื่อง พระอินทรสั่งใหเทวดาแปลงกายมาเปน ๓ เสือขวางทางไมให
พระนางมัทรีกลับมาทันเหตุการณการยกลูกใหเปนทาน เม่ือกลับมาถึงหาลูกนอยไมพบ พระเวสสันดร
ก็ไมตอบ  พระนางเปนลมสลบเม่ือฟนข้ึนมาพระเวสสันดรเลยบอกความจริง 

๑๐ . กัณฑสักกบรรพ วาดวยเรื่องพระอินทรแปลงกายเปนพราหมณมาขอพระนางมัทรี เม่ือ
พระเวสสันดรยกใหแลวก็ฝากไวใหรับใชพระเวสสันดรตามเดิมแลวปรากฏตนเปนพระอินทร 

๑๑ . กัณฑมหาราช  วาดวยเรื่องชูชกพาชาลีกัณหาเดินดงหลงเขาไปกรุงสีพีเพราะเทวดาดล
ใจ พระเจาปูเลยไถเอาหลานไว พรอมเลี้ยงดูชูชก แกกินมากจนทองแตกตาย ฝายพระเจากรุงสญชัย
ไดจัดกองทัพไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับคืนวังและชาวเมืองกลิงคะก็คืนชางคูบารมีพอดี  

๑๒ . กัณฑฉกษัตริย  วาดวยเรื่อง ๖ กษัตริยมาพบกันเกิดสลบไปท้ังหมด  รอนถึงพระอินทรรู
เหตุเลยบันดาลใหฝนตกใหญ ( ฝนโบกขรพรรษ ) เม่ือท้ังหมดฟนคืนชีพแลวไดขออภัยตอพระ
เวสสันดรและเชิญเขาไปปกครองกรุงสีพี 



๑๓ . กัณฑนครกัณฑ  วาดวยเรื่องผลแหงทาน  ผลแหงศีล  และผลแหงพระบารมี ๓๐ ทัศ 
ของพระเวสสันดรโพธิสัตว เม่ือกลับมาถึงกรุงสีพีแลวบังเกิดฝนใหญตกลงมาสรางความชุมชื่นรมเย็น
แกชาวเมืองสีพี 

พระเวสสันดรครองนครสพีีจนอายุ ๑๒๐ ปจึงสวรรคต ไปเกิดเปนเทพบุตรชื่อวาสันตุสิต อยู
สวรรคชั้นดุสิตกอนท่ีจะมาเกิดเปนพระสิทธัตถะกุมารนั้นแล. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาเศียรวาท ๑๒ สิงหาคม วันแมแหงชาติ ป ๒๕๖๓ 
******** 

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา ปกกระหมอม เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันเฉลิมพระชนม
พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส 
นอมเกลานอมกระหมอม ถวาอาเศียรวาทราชสดุดี ดวยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอ
พระองคทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานเทอญ 

………………………………………… 
เปรียบแผนดิน แผนฟา มหาสมุทร    เปรียบมิสุด พระราชินี ศรีสยาม 

พระเมตตา บารมี ท่ัวเขตคาม         สมญานาม “แมแหงชาติ” นาถประชา 
ศิลปาชีพ ขจรไทย ใหไพศาล          อีกโครงการ “ปารักษนา” นากาวหนา 

ทรงสงเสริม “ผาไทย” ท้ังพารา       สิ่งแวดลอม ใหรักษา ทรัพยากร 
ขอเดชะ ฝาละออง ธุลีพระบาท       วโรกาส ราชสมภพ นบนุสรณ 

เชิญพระไตรรัตน ฉัตรบวร ชัยมงคล  ขอพระองค ทรงพระเจริญ สิริราชย 
เปนขวัญชาติ ขวัญไผท ในทุกหน     พระชนมสุข ปกเกลา ไทยทุกคน 

ม่ิงมงคล ขอนอมเกลา ถวายพระพร 
**********  

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชนิี  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระราชชนนพัีน
ปหลวง ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ  ขาพระพุทธเจา  คณะครู  อาจารย  กรรมการบรหิาร
ศูนยกลางผูปกครองนักเรียน  และนและนักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปคาใชจายกิจกรรมวันแมแหงชาติและเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันอาทิตยท่ี ๙ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ  อาคาร  มวก.  ๔๘  พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

รับรองตามนี้ 

 
 

(พระมหาศุภชัย  ปยธมฺมชโย) 
๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน 
๑ คาเชาชุดการแสดงนักเรียน  รร.พอ.มจร  วังนอย ๕,๐๐๐ - 
๒ คาเชาชุดการแสดงโขน ๑๐,๐๐๐ - 
๓ คาเชาชุดการแสดงนักเรียน  รร.พอ.มจร  วัดมหาธาตุ ๑๐,๐๐๐ - 
๔ คาจางดนตรีไทย ๑๐,๐๐๐ - 
๕ คาน้ําแข็ง + น้ําดื่ม ๑,๕๕๐ - 
๖ คาซ้ือพานเทียนแพไหวครู + พวงมาลัยทองกร + แจกันดอกไม ๖,๔๐๐ - 
๗ คาซ้ือดอกไมสดประดับงาน + ชุดไหว ๑,๒๒๐ - 
๘ คาซ้ือวัตถุดิบทําน้ําหวานถวายพระ  ครูสอน  นักเรียนและผูเขารวมงาน ๒,๘๘๓ - 
๙ คาซ้ือแสลมเขียว ๒,๕๐๐ - 

๑๐ คาซ้ืออุปกรณจัดงาน ๙,๐๔๕ - 
๑๑ คาซ้ืออาหารน้ําดื่มสําหรับผูชวยงาน ๑,๗๑๒ - 
๑๒ คาถวายพระอาจารยสอน  ครูสอนพิเศษและผูชวยงาน ๒๙,๕๐๐ - 
๑๓ คาซ้ือกรอบพระ + ซองกํามะหยี่ + สายสิญจนขอมือ ๓,๙๙๐ - 
๑๔ คาทุนการแสดงนักเรียน ๖,๒๐๐ - 

(รวมท้ังส้ินหนึ่งแสนบาทถวน) ๑๐๐,๐๐๐ - 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 


