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ค าน า 

 
    รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี  ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการนี้ 

ขึ้นเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางพระพุทธศาสนา ได้รับฟังพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาพุทธเจ้า พร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช               
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การท าบุญถวายภัตตาหารเแด่พระภิกษุในวันส าคัญทางพุทธศาสนา   
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี         
และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมร่วมกัน เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของ
โครงการเพื่อน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูล การด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ                  
จัดโครงการในครั้งถัดไป 

 

        ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
                 10 มิถุนายน 2559 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

โครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี  
(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
 

        1.ความส าคัญของโครงการ 
 

 วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  ให้เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาสากล 
เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ 
ด้วยเหตุตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชา จึงถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันเช่นนี้พุทธศาสนิกชนถ้วน
หน้า ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า ประกอบพิธีบูชาด้วย
อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง 

วันประสูติและวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นวันน ามาซึ่งประโยชน์ ซึ่งความสุขความเจริญ ความชื่นชม 
โสมนัสปรีดาและปราโมทย์แก่ชาวโลกทั้งปวง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลที่ส าคัญที่สุดของโลก ส่วนวันดับขันธ 
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวันที่น ามาซึ่งความทุกข์ระทมโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์เดือดร้อนใจของชาวโลกเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกต้องสูญเสียเอกอัครมหาบุรุษผู้ส าคัญที่สุดของโลก โดยวันทั้ง 3 นี้ตกอยู่ในวาระ
เดียวกัน คือ ในวันเพ็ญเดือน 6 (ขึ้น 15 ค่ า เดือนวิสาขะ) จึงนับว่าเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา  
โดยในปี 2559 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ดังนั้นศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้เห็นความส าคัญ
ในการส่งเสริมวันส าคัญทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาด้วย  

 
2.วัตถุประสงคข์องโครงการ 

2.1 เพ่ือรับฟังพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า  
2.2 เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

   2.3 เพ่ือท าบุญถวายภัตตาหารเแด่พระภิกษุในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
   2.4 เพ่ือร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป           

3.กลุ่มเป้าหมาย 
1.กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ. ประชาชนทั่วไป                                                                                                           
2.ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 50 คน                                                                                                                                       
3.พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

4.ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
                  จัดโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี  

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา  
5.มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 77 คน ประกอบด้วย  

1. ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 
2. ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 
3. บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และประชาชนทั่วไป  

http://hilight.kapook.com/view/23220
http://hilight.kapook.com/view/23220


 

- 5 - 

 

 
 
 
 

บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                                

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี 
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัตริาชการ                                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

(1)  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
      ชื่อโครงการ : โครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี (งบประมาณ 10,000 บาท) 
      หน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
           (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
  1.1.1  เพ่ือรับฟังพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า  

1.1.2  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

            1.1.3  เพ่ือท าบุญถวายภัตตาหารเแด่พระภิกษุในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
            1.1.4  เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป           
  (1.2) ลักษณะโครงการ           ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคง 

(1.3) สถานภาพของโครงการ   โครงการเดิม โครงการใหม่ 
(1.4) ประเภทของโครงการ      พัฒนา ด าเนินการปกติ 
(1.5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ( 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 ) 
 (1.6) สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่ให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ณ จังหวัดนครราชสีมา 

  (2)  ที่มาและความต้องการ 
(2.1) ที่มา : 
วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจาก

เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ด้วยเหตุ
ตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชา จึงถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนถ้วนหน้าทั้ง
คฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า ประกอบพิธีบูชาด้วยอามิสบูชา
และปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง 

วันประสูติและวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นวันน ามาซึ่งประโยชน์ ซึ่งความสุขความเจริญ ความชื่นชม 
โสมนัสปรีดาและปราโมทย์แก่ชาวโลกทั้งปวง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลที่ส าคัญที่สุดของโลก ส่วนวันดับขันธปริ
นิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวันที่น ามาซึ่งความทุกข์ระทมโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์เดือดร้อนใจของชาวโลก เป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกต้องสูญเสียเอกอัครมหาบุรุษผู้ส าคัญที่สุดของโลก โดยวันทั้ง 3 นี้ตกอยู่ในวาระ
เดียวกัน คือ ในวันเพ็ญเดือน 6 (ข้ึน 15 ค่ า เดือนวิสาขะ) จึงนับว่าเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาโดย
ในปี 2559 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  ดังนั้นศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้เห็นความส าคัญใน
การส่งเสริมวันส าคัญทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาด้วย  

 (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
        ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุม 11 จังหวัด ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ได้ขยายการจัดกิจกรรมไปยังพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยในครั้งนี้จะไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้นักศึกษา 
มสธ.และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกิจกรรม กอรปกับวันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญยิ่งซึ่งจะได้ร่วมฉลองวิ
สาขบูชาโลกในโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติคุณงามความ

ผด.1 

http://hilight.kapook.com/view/23220
http://hilight.kapook.com/view/23220
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ควบคู่กันไปในฐานะที่เป็นพุทธมามกกะ และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนการส่งเสริม
อนุรักษ ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้เพื่อเอกลักษณ์ของชาติ 

(2.3) ความเร่งด่วน : - 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ./ประชาชน 50 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 

นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ  
  ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : -  
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -  
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปีเริ่มต้น - 
ถึงปี 2557 

แผน 
(ผล)* 

ปี 2558 
แผน 
(ผล)* 

ปี 2559 
 

ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน   100    
เชิงคุณภาพ :  
1.ผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดโครงการฯ 
   2.ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

   
84 
 

86 

   

เชิงเวลา    
: โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา 

ร้อยละ   100    

เชิงต้นทุน    
: โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด 

ร้อยละ   100    

 
(4.2) ผลลัพธ์ : 

  4.2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับฟังพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า  
4.2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมได้ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
4.2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมได้ท าบุญถวายภัตตาหารเแด่พระภิกษุในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
4.2.4 ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป 

 (4.3) ผลกระทบเชิงบวก : 
4.3.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มสธ.และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา                                

กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
           4.3.2 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
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เชิงลบ : ...-… 
(4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย   ตามเป้าหมาย   สูงกว่าเป้าหมาย 
(4.6) การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ต่ ากว่าแผน        ตามแผน          เกินกว่าแผน 
(4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน 

 ล่าช้ากว่าแผน     ตามแผน          เกินกว่าแผน 
(5) วงเงินของโครงการ 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ รวม 
 2559 10,000 - 10,000 

 (6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

ประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้า 

ปี 
2557 

ปี 2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
รวมทั้งสิ้น      
เงินงบประมาณ      
2.1 ค่าตอบแทน      บาท      
2.2 ค่าใช้สอย 5,000 บาท 
1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (พระภิกษุ 
นักศึกษา มสธ. ประชาชน และเจ้าหน้าที่) 50 คนๆละ 100 บาท  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก บุคลากร 2 คน 2 วัน  

  
5,000 

 
2,560 

   

2.3 ค่าวัสดุ  2,440 บาท 
1) วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม  

  
2,440 

   

รวม – หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-  10,000    
 
 (7) ความเหมาะสมของโครงการ 

 (7.1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที อยู่ในระหว่างเตรียมการอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 
 (7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
 (7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ..- ไม่มี 
(7.6) แนวทางการประเมินผล 
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    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ประเมินตนเอง 
 ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 

 
 
 
 
 

 
ก าหนดการ..โครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2559  
ณ ห้างเดอะมอลล์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

   
เวลา กิจกรรม 

08.00-09.30 น. ลงทะเบียน 
 
 
 
 
09.30-16.00 น. 
  

 
 สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณและบทโพชฌงคปริตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
 ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตู 9 พระองค์ 
 ตักบาตรข้าวมธุปายาส ( ข้าวทิพย์ )  
 ร่วมหล่อพระพุทธเมตตา  
 ร่วมถวายแผ่นโพธิ์ทอง  
 ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล  
 ถวายภัตหารเพลแด่พระภิกษุ 
 ตักบาตรหนังสือธรรมะ 
 นั่งสมาธิเจริญสติและเดินจงกรม 
 ชมนิทรรศการเส้นทางสู่นิพพาน 
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เอกสารประกอบโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmiua4w5_NAhXLv48KHVoGBWYQjRwIBw&url=http://www.themallkorat.com/index-themall.html&psig=AFQjCNHyvfgcIKzJZ08ntn2QAhoG6WjGDA&ust=1465719137704998
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วิสาขบูชา พุทธบารมี 
 

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อน
ออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๗) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันคล้าย
วันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า 

 
 

ความส าคัญของ “วันวิสาขบูชา” 

วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจาก
เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ด้วยเหตุ
ตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชา จึงถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อถึงวันเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนถ้วนหน้าทั้ง
คฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า ประกบอพิธีบูชาด้วยอามิสบูชา 
และปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง 

 

การประสูติ 

พระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศาสดาเอกของโลก เมื่อครั้งที่
พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ทรงกระท าบุญญาธิการ
ไว้ ในส านั กของ  พระ พุทธ เจ้ า  ๒๔  พระองค์  มี
พระพุทธเจ้าทรงพระนาม ทีปังกรเป็นต้นมาถึง ๔ 
อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัลป์ จนได้รับพยากรณ์จากส านัก
ของพระพุทธเจ้าทั้ ง ๒๔ พระองค์นั้นว่าจะได้เป็น
พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดม ในอนาคต พระองค์
ได้บ าเพ็ญพุทธการกธรรมมีทานบารมีเป็นเป็นต้น และ
ได้รวบรวมธรรม ๘ ประการ คือ 

http://scoop.mthai.com/specialdays/108.html
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๑. มนุสฺสตฺต  เป็นมนุษย์ 
๒. ลิงคสมฺปตฺติ เป็นเพศชาย 
๓. เหตุ มีอุปนิสัยสมบัติที่จะบรรลบุมรรคผลได้ 
๔. สตฺถารทสฺสน  พบพระพุทธเจ้าขณะที่ยังทรงพระชนม์อยู่ 
๕. ปพฺพชฺชา บวชเป็นดาบสหรือพระภิกษุอยู่ 
๖. คุณสมฺปตฺติ ได้สมาบัติ ๘ และ อภิญญา ๕ 
๗. อธิกาโร อาจสละชีวิตแก่พระพุทธเจ้าได้ 
๘. ฉนฺทตา มีฉันทะ อุตสาหะ บ าเพ็ญพุทธกากรธรรม 

          ธรรมทั้ง ๘ ประการนี้เรียกว่า อภินิหาร 

 

พระพุทธองค์ได้ทรงกระท าอภินิหารแทบเบื้องยุคลบาทของพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ทีปังกร ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ ได้บ าเพ็ญบารมีและพิจารณาถึงพุทธการกธรรมมา โดยล าดับตราบจนถึงอัตภาพเป็นพระเวสสันดร 
อันเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญทานบารมี 

พระพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษของโลก พระองค์ทรงบ าเพ็ญบารมี มาด้วยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือหมู่
เวไนยสัตว์ ทั่งข้องอยู่ในวัฏฏะให้ข้ามพ้นจากวัฏฏะ ดังนั้นพระองค์เมื่อจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ก็ย่อมสเด็จอุบัติขึ้นมา
เพ่ือช่วยเหลือชาวโลก ให้พ้นจากทุกข์ดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอก เมื่อเกิดข้ึนในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่ชนเป็น
อันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่ออัตถประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นเอกเป็น
ไฉน ? คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้น
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ืออัตถประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 

อีกประการหนึ่ง ความปรารถนาของพระพุทธเจ้าจะปรากฏง่ายๆเหมือนสามัญชนก็หาไม่ แท้ที่จริงแล้วความ
ปรากฏของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารกฏของบุคคลผู้เอกหาได้ยากในโลก , บุคคลผู้เอกเป็นไฉน , คือพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏของบุคคลผู้เอกนี้แล หาได้ยากในโลก” 

พระพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษของโลก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเป็นอัจฉริยมนุษย์ที่พิเศษกว่ามวลมนุษย์
ทั้งหลาย เกิดขึ้นในโลก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเป็น
อัจฉริยมนุษย์, บุคคลผู้เอกเป็นไฉน, คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอกนี้แล 
เมื่อเกิดข้ึนในโลก ย่อมเกิดข้ึนเป็นอัจฉริยมนุษย์ 

พระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษของโลก จะมีใครๆในโลกที่จะเปรียบเทียบเสมอกับพระองค์ย่อมไม่มี ดังที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า 

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่เป็นที่ ๒ ไม่มีใครเช่นกับ
พระองค์ ไม่มีใครเปรียบ ไม่มีใครเปรียบเสมอ ไม่มีส่วนเปรียบ ไม่มีบุคคลผู้เปรียบ ไม่มีใครเสมอ เสมอด้วย
พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอ เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลาย” 
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ความปรากฏของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษของโลก ย่อมจะให้ส าเร็จสิ่งที่ประสงค์ทุกประการ ดังที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เอก เป็นความปรากฏขึ้นแห่งจักษุใหญ่ แห่งแสงสว่างใหญ่ 
แห่งโอกาสใหญ่ แห่งอนุตตริยะ ๖ เป็นการกระท าให้แจ้งซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ เป็นการกระท าให้แจ้งซึ่งโสดา
ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล, บุคคลผู้เอกเป็นไฉน, คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เอกนี้แล เป็นความปรากฏขึ้นแห่งจักษุใหญ่ แห่งแสงสว่างใหญ่ แห่งอนุตตริ
ยะ ๖ เป็นการกระท าให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ เป็นการแทงตลอดธาตุเป็นอันมาก เป็นการแทงตลอดธาตุต่างๆ เป็นการ
กระท าให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติ เป็นการกระท าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล” 

พระพุทธพจน์ดังกล่วามานี้ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า วันประสูติของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นวันที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นวันเกิดของบุคคลผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษ เป็นอัจฉริยมนุษย์ เป็นผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย จะหาบุคคลที่เสมอเหมือนไม่มีในโลก ดังที่พระองค์ทรงเปล่งกล่าวอาสภิวาจาว่า 

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก, เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก, เสฏฺโฐหสฺมิ 
โลกสฺส เราเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดแห่งโลก 

การประสูติของพระพุทธเจ้าที่สวนลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะต่อกัน ในวันเพ็ญเดือน ๖ 
เป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลที่ส าคัญที่สุดของโลก เพราะเหตุนั้น วันประสูติของพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 

 

การตรัสรู้ 
           พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงตรัสรู้สัจ
จธรรม ๔ ประการ หรือที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ ประการ 
ซึ่งเป็นของจริงอย่างประเสริฐที่สุด ที่พระองค์ได้ทรง
ตรั ส รู้ ช อบ ได้  โ ด ยพระอ งค์ เ อ งที่ โ คนต้ น โ พธิ์
อัสสัตถพฤกษ์ ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม แขวงเมือง
พาราณสี โดยไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอนมาก่อน
เลย ดังที่พระองค์ตรัสว่า “เราเป้นผู้ครอบง าธรรมทั้ง
ปวง อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วในธรรมทั้งปวง 
ละธรรมที่เป็นไปในภพ ๓ ทั้งหมด พ้นแล้วเพราะความ
สิ้นไปแห่งตัณหา เราตรัสรู้ยิ่งเองแล้ว จะพึงอ้างใครเล่า 
อาจารย์ของเราไม่มี คนเช่นเราไม่มี บุคคลที่เสอม
เหมือนเราก็ไม่มีในโลกกับทั้งเทวโลก เพราะเราเป็น
พระอรหันต์ในโลก เราเป็นศาสดาซึ่งไม่มีศาสดาอ่ืนยิ่ง
กว่า เราผู้ดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เราเป็นผู้เย็นใจ 
ดับกิเลสได้แล้ว” 

ชาวโลกจึงพากันขนานพระนามแด่พระองค์ว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า 
          “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเราตถาคตตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประการ เหล่านี้ตามความเป็นจริง ชาวโลกจึงเรียก
ตถาคตว่า เป็นองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, เราตถาคตได้ส าเร็จเป็นพระอริยเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ในหมู่ประชาสัตว์ สมณ พราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์, เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ ประการนี้จึงเรียกว่า 
อริยสัจ” 
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            จริงอยู่ อริยสัจ ๔ ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั้น เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนไม่มีผิดพลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่
ใครๆไม่สามารถจะคัดค้านหรือปฏิเสธได้ ดังที่พระพุทูองค์ตรัสไว้ว่า 
          “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้ เป็นของจริงแท้ แน่นอน ไม่แปรเป็นอ่ืน, สัจจะ ๔ ประการนี้ ได้แก่
อะไร, ได้แก่ ทุกข์ เป็นของจริงแท้ แน่นอน ไม่แปรเป็นอ่ืน, สมุทัย เป็นของจริงแท้ แน่นอน ไม่แปรเป็นอ่ืน, นิโรธ                 
เป็นของจริงแท้ แน่นอน ไม่แปรเป็นอื่น, มรรค เป็นของจริงแท้ แน่นอน ไม่แปรเป็นอื่น” 
           และธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั้นเป็นธรรมที่มีความสุขุมละเอียดลึกซ้ึงยิ่งนัก มิใช่ธรรมที่ผู้มีกิลเสหนาปัญญา
หยาบจะตามรู้ได้โดยง่าย ดังที่พระพุทธองค์ทรงมีพระปริวิตกเมื่อคราวที่ตรัสรู้ใหม่ ๆ ว่า 
          “ธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้แล เป็นธรรมอันลึกซึ้ง พิจารณาเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก เป็นธรรมที่สงบระงับ 
ประณีต ตรึกตรองเอาเองไม่ได้ เป็นธรรมอันละเอียด รู้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นบัณฑิต” 
           การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่โคนต้นโพธิ์อัสสัตถพฤกษ์ ณ ต าบลอุรุเวลา
เสนานิคม แขวงเมืองพาราณสี ในวันเพ็ญเดือน ๖ นั้น เป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลที่ส าคัญที่สุดของโลก เพราะเหตุนั้น
วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นวันส า คัญทางพระพุทธศาสนา 
 

 

การปรินิพพาน 

          ก า ร เ ส ด็ จ ดั บ ขั น ธ ป ริ นิ พ พ า น ข อ ง
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษที่ส าคัญที่สุดของ
โลก ก็ เป็นความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการดับสลายไปแห่งดวงตา
ของโลกชั่วนิจนิรันดร์ เป็นเหตุให้หมู่ประชาต้อง
โศกเศร้าอาลัยถึงด้วยความเสียดาย ในพระพุทธองค์
ผู้เป็นดวงตาอันยิ่งใหญ่ของชาวโลก ดังที่พระพุทธ
องค์ตรัสไว้ว่า 

 
     “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การปรินิพพานของบุคคลผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษ เป็นเหตุเดือดร้อนใจ อาลัยอาวรณ์ของชน
เป็นอันมาก, บุคคลผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษเป็นไฉน, คือ พระตถาคตเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย การปรินิพพานของบุคคลผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษ เป็นเหตุเดือดร้อนใจ อาลัยอาวรณ์ของชนเป็นอัน
มาก”การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ร่มไม้สาละ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ในวันเพ็ญเดือน ๖ นั้น 
เป็นวันที่ชาวโลกต้องสูญเสียบุคคลที่ส าคัญที่สุดของโลก เพราะเหตุนั้น วันเสด็จดับขันธปริพพานของ พระพุทธเจ้านั้น
จึงนับว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

          เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว วันประสูติ และ วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นวัน น ามาซึ่งประโยชน์ ซึ่งความสุข 
ความเจริญ ความชื่นชม โสมนัสปรีดา และปราโมทย์แก่ชาวโลกทั้งปวง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลที่ส าคัญที่สุด
ของโลก ส่วนวันดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวันที่น ามาซึ่งความทุกข์ระทม โศกเศร้า อาลัยอาวรณ์
เดือดร้อนใจของชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกต้องสูญเสียเอกอัครมหาบุรุษ ผู้ส าคัญที่สุดของโลก วันทั้ง 
๓ นี้ตกอยู่ในวาระเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ เดือน ๖ (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน วิสาขะ) วันนี้จึงนับว่าเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่ง
ในทางพระพุทธศาสนา 
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           ในอภิลักขิตสมัย วันวิสาขบูชา นี้ เราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธ พึงกระท าประทักษิณเวียนรอบอุโบสถ หรือ
ปูชนิยสถาน ๓ รอบ บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบูชา ๒ ประการ คือ 
          ๑. อามิสบูชา การบูชาดว้ยสิ่งของมีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น 
          ๒. ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีควาพร้อมเพรียง
กัน ตั้งตนไว้ชอบและไม่ประมาทขาดสติสัมปชัญญะให้เป็นไปด้วยดี 
          ในวันวิสาขบูชา อันเป็นวันส าคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปี ก็จักไม่ล่วงไปโดยเปล่า
ประโยชน์ และได้ชื่อว่ากระท าการสักการะบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง 
คือ บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม และจะได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธประสงค์อย่าง
แท้จริง 

ค าถวายดอกไมธู้ปเทียน วันวิสาขบูชา 

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, 
อะโหสิ โข โส ภะคะวา, มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา, โคตะโม โคตเตนะ, 
สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพัรหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ,  
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ- สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, 
สะวากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ 
วิญญูหิ, สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,           
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง 
โลกัสสะ, อะยัง โข ปะนะ ปะฏิมา ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะกะตา, ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริ
ตะวา ปะสาเทนะ สังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง วิสาขะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติ
สัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง ปัตะวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปาทิ สักกาเร คะเหตะวา อัตตะโน  
กายัง สักการุปะธานัง กะริตะวา, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ปะฏิมัง ติกขักตุง ปะทักขิ
ณัง กะริสสามะ, อิมัง ยะถา คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา, สาธุ โน ภันเต, ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพ
เพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง 
หิตายะ สุขายะ. 

ค าแปล 

เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พ่ึง , พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเรา
ทั้งหลาย, และเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล ได้
อุบัติขึ้นแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะ ในมัชฌิมชนบท, พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เป็นโคดม (เหล่ากอแห่ง
พระอาทิตย์) โดยพระโคตร, เป็นบุตรแห่งศากยะ เสด็จออกบรรพชาแล้วแต่ศากยสกุล เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่ง
พระอะนุตตะระสัมมาสัมโพธิญาณ, ในโลกกับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
พร้อมทั้งเทวดาลแะมนุษย์ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้สามารถฝึก

http://scoop.mthai.com/specialdays/108.html
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บุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว 
เป็นผู้มีความเจริญจ าแนกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ โดยไม่ต้องสงสัยแล 

อนึ่ง พระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้ว อันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรม
ที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้อย่างไม่จ ากัดกาลเวลา เป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้า
มาใส่ตัว เป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน  และ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
แล เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว นี้คือคู่แห่งบุรุษ 
๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๔ บุรุษ นั่นแหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขา
น ามาบูชา, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท าอัญชลี, 
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า, พระปฏิมานี้แล นักปราชญ์ได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้น สร้างไว้แล้วเพียงเพ่ือเป็นเครื่อง ให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยการเห็นแล้ว ได้ความเลื่อมใส และ
ความระลึกถึง 

บัดนี้เราท้ังหลายมาถึง วันวิสาขบูชา อันเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า เป็นวันที่ประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระผู้มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้น จึงมาประชุมกันแล้วในที่นี้ ถือเครื่องสักการะมีธูปเทียนเป็นต้นเหล่านี้ ท ากายของตนเองให้
เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ นั้นตามความเป็นจริง 
บูชาด้วยเครื่องสักการะตามที่ได้ถือไว้แล้ว จักท าประทักษิณซึ่งประปฏิมากรนี้สิ้นวาระ ๓ รอบ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว ยังทรงปราฏอยู่ด้วยพระ
คุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ ขอจงทรงรับซึ่งเครื่องสักการะอันข้าพระพุุทธ
เจ้าทั้งหลาย ถือไว้แล้วนี้ เพ่ือประโยชน์และเพ่ือความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 

 



 

- 20 - 

 

 
ไตรสิกขา  

ไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้ประสบความส าเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ไตรสิกขา จึง
จัดอยู่ใน มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ควรท าให้เกิดมีข้ึน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต 
           ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการพัฒนา ๓ ด้านคือ ศีล สมาธิ ปัญญา  

ไตรสิกขา มรรคาสู่ความพ้นทุกข์ 
ไตรสิกา หมายถึง หลักการพัฒนาชีวิตให้พ้นทุกข์ พ้นปัญหา ประกอบด้วยบันได ๓ ขั้น คือ 

บันไดขั้นที่ ๑ ศีล 
ศีล คือ การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ให้ดีงาม ให้ปกติสุขเป็นหลักปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย ไม่เกิดปัญหา ช าระตนเองให้สะอาดจากปาบ 
ศีล มีความสอดคล้องกับมรรค ๘ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีชีวะ 

บันไดขั้นที่ ๒ สมาธิ 
สมาธิ คือ การรักษาใจ ให้สงบ ไม่ห่วงพะวักพะวง อยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัว สามารถฝึกสมาธิได้ และจะมีสมาธิ
แนบแน่น แน่วแน่เกิดไว เพราะมีศีลรอบรับ 
สมาธิ มีความสอดคล้องกับมรรค ๘ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 

  
บันไดขั้นที่ ๓ ปัญญา 

ปัญญา คือ ความรู้ทั้วถึงเหตุ ถึงผล รู้อย่างชัดเจน ไม่หลงเชื่องมงาย 
ปัญญา มีความสอดคล้องกับมรรค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 

โอวาทปาติโมกข ์วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแผ่พระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมนา พุทธ 

          โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักค าสอนค าส าคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตเป็นไปเพ่ือความหลุดพ้น หรือค าสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ 
อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้ 
  
หลักการ ๓ 
           ๑. การไม่ท าบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ท าบาปทั้งปวง ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทาง
แห่งความชั่ว มีสิบประการ อันเป็น ความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์                 
การลักทรัพย์ การประพฤติ ผิดในกาม ความชั่วทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ  
ความชั่วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม  
           ๒. การท ากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การท าความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการท าฝ่าย
ดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ 

ความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ท าร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืนมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็นของตน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม  

การท าความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่ค าจริง 
พูดค าอ่อนหวานพูดค าให้เกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ 
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การท าความดีทางใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของผู้อ่ืนมีแต่คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่
คิดเมตตาและปราถนาดีและมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามท านองคลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีได้ดี                
ท าชั่วได้ชั่ว  
          ๓. การท าจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การท าจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึง
ความสงบ มี ๕ ประการ ได้แก่ 
 

          ๑. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ) 
          ๒. ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท) 
          ๓. ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ) 
          ๔. ความฟุ้งซ่าน ร าคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และ  
          ๕. ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) เช่น สงสัยในการท าความดีความชั่ว ว่ามีผลจริงหรือไม่ วิธีการท าจิตให้ปฏิ บัติ
สมถะผ่องใส ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการละบาปทั้งปวง ด้วยการถือศืลและบ าเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการ และวิปัสสนา 
จนได้บรรลุอรหัตผล อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง  
  
อุดมการณ์ ๔ 
         ๑. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ท าบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ 
         ๒. ความไมเ่บียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการท าร้าย รบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น 
         ๓. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
         ๔. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดได้จาการด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 
  
วิธีการ ๖ 
         ๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร 
         ๒. ไม่ท าร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
         ๓. ส ารวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีของสังคม 
         ๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิ่งต่างๆ 
         ๕. อยู่ในสถานที่ท่ีสงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
         ๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝึกหัดช าระจิตให้สงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี  
 
อริยสัจ ๔ 

ร่วมทออริยสัจ คือ หลักความจริงอันประเสริฐหรือหลักความจริงที่ท าให้คนเป็นผู้ประเสริฐ เป็นหลักการส าคัญในการ
แก้ปัญหาชีวิต โดยสรุปคือหลักแห่งเหตุและผล มี ๔ อย่างคือ 

ทุกข์ คือ ความเกิด ความแก่ ความตาย การเศร้าโศก การร้องไห้ ความทุกข์ทางกาย ความทุกข์ทางใจ ความแห้งใจ 
การพบกับสิ่งไม่ชอบใจ การพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจ ปรารถนาอะไรไม่ได้ตามปรารถนาล้วนเป็นทุกข์ สรุปว่า การยึด
มั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ ว่า “เป็นเรา เป็นของเรา” เป็นทุกข์ 
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สาเหตุของทุกข์ (ทุกขสมุทัย) คือ ความอยากท่ีกระตุ้นให้เกิดใหม่ เพลิดเพลินระคนกับความก าหนัดยินดี ยินดีในสิ่งนั้น
บ้าง สิ่งนี้บ้าง คือ ความอยากในกามคุณ ๕ (กามตัณหา) ความอยากเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่า (ภวตัณหา) และความ
เบื่อเม่ือมีหรือเป็นตามท่ีอยากได้อยากมีแล้ว (วิภวตัณหา) 
          ความดับทุกข์ (ทุกขนิโรธ) คือ ความคลาย ความดับตัณหาให้หมดสิ้น ละปล่อยไม่อาลัยอีกต่อไป 
          ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา) คือ ทางประกอบด้วยองค์ ๘ ได้แก่ ความเห็นชอบ 
ความด าริชอบ วาจาชอบ การกระท าชอบ อาชีพชอบ พยายามชอบ สติชอบ และสมาธิชอบ 
 
อริยสัจ ๔ 
          ตอน ทุกข์ : ขันธ์ ๕ - ธาตุ ๔ 
          ขันธ์ แปลว่า กอง เช่น กองดิน กองทราย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาแยกส่วนต่างๆของตัวเรา
ออกเป็นส่วนๆ จัดส่วนที่เป็นชนิดเดียวกันเข้าเป็นกองเดียวกัน เรียกว่า ขันธ์ มี ๕ ขันธ์ หรือ ๕ กอง คือ 
          ๑. ส่วนต่างๆ ที่เป็นร่างกาย เรียกว่า รูป รวมรูปทั้งหลายเข้าด้วยกัน เรียก รูปขันธ์ 
          ๒. ส่วนที่เป็นความรู้สึก เช่น รู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ หรือรู้สึกเฉยๆ เรียกว่า เวทนา รวมเวทนาทั้งหลายเข้าด้วยกัน 
เรียกว่า เวทนาขันธ์ 
          ๓. ส่วนที่เป็นความจ าได้หมายรู้ เช่น จ าเรื่องต่างๆ ได้ เรียกว่า สัญญา รวมสัญญา ทั้งหลายเข้าด้วยกัน 
เรียกว่า สัญญาขันธ์ 
          ๔. ส่วนที่เป็นตัวปรุงแต่งใจให้คิดดี คิดชั่ว ให้ตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังหรือให้เป็นคนฉลาด คนโง่ เรียกว่า สังขาร 
รวมสังขารทั้งหลายเข้าด้วยกัน เรียกว่า สังขารขันธ์ 
          ๕. ส่วนที่เป็นตัวการส าคัญในตัวเรา คือ ตัวคิด ตัวท า ตัวรู้ เป็นต้น เรียกว่า วิญญาณ รวมวิญญาณทั้งหลาย
เข้าด้วยกัน เรียกว่า วิญญาณขันธ์ 
          สรุปว่า ขันธ์ ๖ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ 
ธาตุ คือ สิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย ไม่มีใครสร้าง มี ๔ อย่าง ที่เรียก ว่า ธาตุ ๔ คือ 
          ๑. ส่วนของรูปที่เป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ ปอด ล าไส้ เป็นต้น 
เรียกว่า ดิน มาจากธาตุดิน 
          ๒. ส่วนของรูปที่เป็นดี (น้ าดี) เสลด หนอง เลือด เหงื่อ น้ าตา น้ าลาย น้ ามูก เป็นต้น เรียกว่าน้ า มาจากธาตุน้ า 
          ๓. ส่วนของรูปที่เป็นธรรมชาติท าให้ร่างกายอบอุ่น ท าให้ร่างกายทรุดโทรม ท าให้ร่างกายเร่าร้อน เป็นเครื่อง
ย่อยอาหาร เรียกว่า ไฟ มาจากธาตุไฟ 
          ๔. ส่วนของรูปที่เป็นลมหายใจเข้า–ออก ลมในท้อง ในไส้ ลมพัดไปตามตัว เป็นต้น เรียกว่า ลม มาจากธาตุลม 
 
ความไม่ประมาท น  เวลา  ๑๐.๓๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. 
หล่อพ เความไม่ประมาท เป็นเหตุให้มนุษย์เกิดปัญญา เกิดความรู้ เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และความปลอดภัย
ในชีวิต เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่มนุษย์ ความไม่ประมาทมีประโยชน์ ดังนี้คือ 
         ๑. ท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดให้มีขึ้นในตัวเอง 
         ๒. ท ากุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว ไม่ให้เสื่อม มีแต่จะให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป 
         ๓. ท าให้ตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน 
         ๔. ท าให้ตัวเอง คนในครอบครัว และคนในสังคมมีความสงบสุขร่วมกัน 
         ๕. เป็นวิธีการป้องกันความเสื่อม และความเดือดร้อนไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
         ๖. ท าให้มนุษย์และโลกด ารงอยู่ได้อย่างมีสันติสุขตลอดไป 
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         ๗. ท าให้เป็นต้นเหตุให้บรรลุจุดหมายอันสูงสุดของชีวิต ในระดับโลกิยะ (ปุถุชน) คือความสุขสงบในชีวิต ใน
ระดบัโลกุตระ คือ นิพพานความไม่ประมาทคือความมีสติ ความไม่เผอเรอ ความไม่หลงลืม ความไม่ปล่อยจิตไปในกาย
ทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ ๔ และควรท าความไม่ประมาทในที่ ๔ สถานคือ 
         วจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ ๔ 
           ๑. ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต 
           ๒. ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต 
           ๓. ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต 
            ๔. ในการละความเห็นผิด ท าความเห็นให้ถูกอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
          ควรท าความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน 
                      ๑. ระวังใจไม่ให้ก าหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความก าหนัด 
                      ๒. ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง 
                      ๓. ระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง 
                      ๔. ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา 

มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 

มัชฌิมาปฏิปทาในทางพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลาง คือ การไม่ยึดถือสุดทางทั้ง ๒ ได้แก่ อัตตกิลมถานุ
โยค คือ การประกอบตนเองให้ล าบากเกินไป กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย ที่ไม่ใช่ทางสาย
กลาง คือ สักแต่ว่ากลาง โดยเป็นแต่เพียงโวหารไม่ได้ก าหนดวิธีที่ถูกต้องไว้เลย แต่พระพุทธองเจ้าได้ทรงก าหนดหลัก
ทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจน คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เมื่อย่นย่อแล้ว เรียกว่า "ไตรสิกขา" ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
          

มัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงการปฏิบัติสายกลาง ซึ่งหลักปฏิบัติย่อมต้องคู่กับหลักการอันเป็นสายกลางเช่นกัน  
โดยที่หลักการอันเป็นสายกลางนี้เรียกว่ามัชเฌนธรรม หรือหลักการที่ว่าด้วยความสมดุล (สมตา)อันเป็นลักษณะอัน
เป็นสากลของสรรพสิ่งอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับ ไตรลักษณ์ อิทัปปัจจยตา สุญญตา ตถตาอันเป็นกฎธรรมชาติอันเป็น
หลักการสากลของสรรพสิ่งเหมือนกันอย่างหนึ่ง 
          

มัชฌิมาปฏิปทาใช้ในความหมายถึงความพอเพียง หรือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลัก สัมมาอาชีวะ คือใช้ชีวิต
อย่างรู้ประมาณในการบริโภค คือใช้ปัจจัยสี่เท่าท่ีจ าเป็น ไม่ใช่ใช้ตามความต้องการเพื่อสนองความอยาก 

 

         มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง หมายถึง ทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งไปในทางอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่ง
เกินไป มุ่งเน้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มักไม่ยืดถือหลักการอย่างงมงาย 

 

         มัชฌิมาปฏิปทาในทางจิตวิญญาณหมายถึงสติ สติเป็นความสมสมดุลทางจิตอย่างหนึ่ง คือสมดุลระหว่าง
ศรัทธาและปญัญา สติจะอยู่ตรงกลางระหว่างอารมณ์และเหตุผล ถ้าความคิดเปรียบเป็นน้ าไหล สมาธิเปรียบเป็นน้ านิ่ง 
สติจะเป็นน้ าไหลนิ่ง คือสติเป็นทางสายกลางทางจิตวิญญาณ 

วิรัติอถวายเป็นพุทธบูชา ทุกวัน  เวล 

วิรัติ แปลว่า เจตนาเครื่องงดเว้น ผู้งดเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบท 5 ประการ นั้นได้ชื่อว่าผู้มีศีล หมายถึง ผู้มี
กายวาจาสะอาดปราศจากโทษ กิริยาคืออาการละเว้นที่เรียกว่า วิรัตินั้นมี 3 ประการคือ สัมปัตตวิรัติ 
สมาทานวิรัติ สมุจเฉทวิรัติ 
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         ๑. สัมปัตตวิรัติ อาการท่ีงดเว้นสิ่งที่ประจวบเข้าได้ หมายถึง เจตนาที่เว้นจากความชั่ว ซึ่งไม่ได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณ
ไว้ก่อนว่า ตนจะละเว้นข้อนั้นๆเป็นแต่วัตถุที่จะพึงล่วงมาถึงเข้า แต่ไม่ท าให้ละเมิดข้อห้ามนั้นๆ เช่น ได้ช่องทาง
สามารถฆ่าเขาได้ท าร้ายเขาได้โดยเขาไม่มีทางสู้ และไม่มีใครล่วงรู้ หรือทรัพย์ของคนอ่ืนสามารถลักไปโดยไม่มีใครจับ
ได้ ลูกเขาเมียเขาให้ท่า อาจผูกสมัครรักใคร่ ไม่ให้พ่อแม่และสามีของเขารู้ ได้โอกาสแล้ว อาจกล่าวกลับจริงเป็นเท็จ
ไม่ให้เขาจับผิดได้ และมีทรัพย์จะซื้อสุรายาเสพติดได้ไม่ถึงกับต้องสิ้นเนื้อประดาตัวหรือเสียคนแต่มาพิจารณาเห็น
พฤติกรรมเช่นนั้น ไม่สมควรแก่ชาติตระกูล ยศศักดิ์ บริวาร หรือความรู้มีใจเมตตาปราณีคิดถึงอกเขาอกเรา มีความ
ละอายบาป เกรงกลัวบาป เล็งเห็นประโยชน์ในการเว้นจากข้อห้ามอย่างอ่ืนอีกเช่นนี้แล้ว จึงไม่ท าการล่วงละเมิด
สิกขาบทนั้นๆ 
          ๒. สมาทานวิรัติ การงดเว้นด้วยการสมาทาน ของท่านผู้รักษาศีลประเภทต่างๆเช่น ภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์
ชาย เรียกว่าอุบาสก คฤหัสถ์หญิงเรียกว่าอุบาสิกา หรือนักพรตอ่ืนๆคนเหล่านี้งดเว้นจาการล่วงละเมิดสิกขาบท ด้วย
การสมาทานเป็นวัตร 
          การสมาทาน หมายถึง กิริยาที่รับข้อปฏิบัติมาถือหรือปฏิบัติตาม เช่น สมาทานศีลคือ รับเอาศีลมาปฏิบัติ  
แยกกล่าวไว้ ๓ ลักษณะ คอื 
          ๑. การถือเพศเป็นผู้เข้าบวชเป็นภิกษุ สามเณร 
          ๒. การลั่นวาจาปฏิญญาต่อหน้าผู้อ่ืน 
          ๓  ตั้งสัจจะไว้ในใจเฉพาะตน 
          การสมาทานวิรัตินั้น จะตั้งใจถือตลอดชีวิตก็ได้เชียงชั่วคราวก็ได้ เช่นบุคคลบวชเป็นภิกษุ สามเณร และลา
สิกขาถือเพศเป็นคฤหัสถ์ตามเดิมหรือเช่นคฤหัสถ์รักษาศีลเฉพาะในวันพระคือ วันขึ้น-แรม ๘ ค่ า หรือขึ้น-แรม ๑๕ ค่ า
ของเดือน ผู้สมาทานล่วงสิกขาบทข้อที่ตนสมาทานแล้วนั้น มิใช่มีโทษเพียงเป็นผู้ประพฤติฝืนข้อห้ามเท่านั้น ยังเป็นผู้
ชื่อว่าเสียปฏิญญาหรือเสียความจริงใจของตนด้วย 
       ๓. สมุจเฉทวิรัติ การงดเว้นด้วยการตัดขาด เป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้าผู้มีปรกติไม่ล่วงละเมิดข้อห้ามคือศีล 
๕ นั้น จ าเดิมแต่เวลาที่ท่านได้เป็นพระอริยบุคคลแล้ว กล่าวคือพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อบรรลุภาวะเป็นอริยะแล้ว 
ย่อมไม่ล่วงละเมิดบทบัญญัติใดๆ เลย โดยที่การไม่ล่วงละเมิดของท่านนั้น ไม่ได้เกิดเพราะสัมปัตตวิรัติ คือความงดเว้น
ได้ซึ่งสิ่งที่ประจวบเข้าและตนไม่ได้ตั้งปฏิญญาไว้ ไม่ได้เกิดเพราะสมาทานวิรัติ คือความงดเว้นด้วยอ านาจการสมาทาน
แต่เกิดเพราะสุราสมุจเฉทวิรัติ คือ การงดได้โดยเด็ดขาดด้วยภาวะของท่านเองวิรัติ แปลว่า เ จตนาเครื่องงดเว้น ผู้งด
เว้นจากข้อห้ามในสิกขาบท ๕ ประการ นั้นได้ ชื่อว่า ผู้มีศีล หมายถึง ผู้มีกายวาจาสะอาดปราศจากโทษ กิริยาคือ
อาการละเว้นที่เรียกว่า วิรัตินั้นมี ๓ ประการคือ  ๑. สัมปัตตวิรัติ ๒. สมาทานวิรัติ ๓. สมุจเฉทวิรัติ 
  
      ๑. สัมปัตตวิรัติ อาการที่งดเว้นสิ่งที่ประจวบเข้าได้ หมายถึง เจตนาที่เว้นจากความชั่ว ซึ่งไม่ได้ตั้งสัตย์
ปฏิญาณไว้ก่อนว่า ตนจะละเว้นข้อนั้นๆเป็นแต่วัตถุที่จะพึงล่วงมาถึงเข้า แต่ไม่ท าให้ละเมิดข้อห้ามนั้นๆเช่น ได้ช่องทาง
สามารถฆ่าเขาได้ท าร้ายเขาได้โดยเขาไม่มีทางสู้ และไม่มีใครล่วงรู้  หรือทรัพย์ของคนอ่ืนสามารถลักไปโดยไม่มีใครจับ
ได้ ลูกเขาเมียเขาให้ท่า อาจผูกสมัครรักใคร่ ไม่ให้พ่อแม่และสามีของเขารู้ ได้โอกาสแล้ว อาจกล่าวกลับจริงเป็นเท็จ
ไม่ให้เขาจับผิดได้ และมีทรัพย์จะซื้อสุรายาเสพติดได้ไม่ถึงกับต้องสิ้นเนื้อประดาตัวหรือเสียคนแต่มาพิจารณาเห็น
พฤติกรรมเช่นนั้น ไม่สมควรแก่ชาติตระกูล ยศศักดิ์ บริวาร หรือความรู้มีใจเมตตาปราณีคิดถึงอกเขาอกเรา มีความ
ละอายบาป เกรงกลัวบาป เล็งเห็นประโยชน์ในการเว้นจากข้อห้ามอย่างอ่ืนอีกเช่นนี้แล้ว จึงไม่ท าการล่วงละเมิด
สิกขาบทนั้นๆ 
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        ๒. สมาทานวิรัติ การงดเว้นด้วยการสมาทานของท่านผู้รักษาศีลประเภทต่างๆเช่น ภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์
ชาย เรียกว่าอุบาสก คฤหัสถ์หญิง เรียกว่าอุบาสิกา หรือนักพรตอ่ืนๆ คนเหล่านี้งดเว้นจาการล่วงละเมิดสิกขาบท      
ด้วยการสมาทานเป็นวัตร 

การสมาทาน หมายถึง กิริยาที่รับข้อปฏิบัติมาถือหรือปฏิบัติตาม เช่น สมาทานศีล คือ รับเอาศีลมาปฏิบัติ 
แยกกล่าวไว้ ๓ ลักษณะ คือ 
          ๒.๑  การถือเพศเป็นผู้เข้าบวชเป็นภิกษุ สามเณร 
          ๒.๒  การลั่นวาจาปฏิญญาต่อหน้าผู้อ่ืน 
          ๒.๓  ตั้งสัจจะไว้ในใจเฉพาะตน 

การสมาทานวิรัตินั้น จะตั้งใจถือตลอดชีวิตก็ได้เชียงชั่วคราวก็ได้ เช่นบุคคลบวชเป็นภิกษุ สามเณร และลา
สิกขาถือเพศเป็นคฤหัสถ์ตามเดิมหรือเช่นคฤหัสถ์รักษาศีลเฉพาะในวันพระคือ วันขึ้น-แรม ๘ ค่ า หรือขึ้น-แรม ๑๕ ค่ า 
ของเดือน ผู้สมาทานล่วงสิกขาบทข้อที่ตนสมาทานแล้วนั้น มิใช่มีโทษเพียงเป็นผู้ประพฤติฝืนข้อห้ามเท่านั้น ยั งเป็น            
ผู้ชื่อว่าเสียปฏิญญาหรือเสียความจริงใจของตนด้วย 
         ๓.  สมุจเฉทวิรัติ การงดเว้นด้วยการตัดขาด เป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้าผู้มีปรกติไม่ล่วงละเมิดข้อห้ามคือศีล 
๕ นั้น จ าเดิมแต่เวลาที่ท่านได้เป็นพระอริยบุคคลแล้ว กล่าวคือพระอริยเจ้าทั้งหลาย เมื่อบรรลุภาวะเป็นอริยะแล้ว 
ย่อมไม่ล่วงละเมิดบทบัญญัติใดๆเลย โดยที่การไม่ล่วงละเมิดของท่านนั้น ไม่ได้เกิดเพราะสัมปัตตวิรัติ คือความงดเว้น
ได้ซึ่งสิ่งที่ประจวบเข้าและตนไม่ได้ตั้งปฏิญญาไว้ ไม่ได้เกิดเพราะสมาทานวิรัติ คือความงดเว้นด้วยอ านาจการสมาทาน
แต่เกิดเพราะสุราสมุจเฉทวิรัติ คือ การงดได้โดยเด็ดขาดด้วยภาวะของท่านเอง 
 
ปวารณา 

ปวารณา การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ ในการปวารณานี้แบ่งบุคคลเป็น ๒ ฝ่าย คือ 
        ๑. ผู้ว่ากล่าวตักเตือน จะต้องเป็นผู้มีเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าวตักเตือน เรียกว่ ามีเมตตาทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ พร้อมมูล 
       ๒. ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน ต้องมีใจกว้าง มองเห็นความปรารถนาดีของผู้ตักเตือน ดีใจดังมีผู้มาบอกขุมทรัพย์ให้ 
การปวารณา จึงเป็นคุณธรรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและด ารงความบริสุทธิ์หมดจดไว้ในสังคมพระสงฆ์               
การปวารณา แม้จะเป็นสังฆกรรมของสงฆ์ ก็อาจน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมชาวบ้าน เช่น การปวารณากันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ในสถานศึกษา ในสถานที่ท างาน พนักงานในห้างร้าน บริษัทและหน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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 พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) อาหารทิพย์มื้อสุดท้าย                                                                         

ก่อนท่ีนักบวชสิทธัตถะจะได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า 
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พิตักบาตรข้าวมธปุายาส ( ข้าวทิพย ์) และเวียนเทียน 
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 ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์    ร่วมหล่อพระพุทธเมตตา  ร่วมถวายแผ่นโพธิ์ทอง 

 ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล  ถวายภัตหารเพลแด่พระภิกษุ  ตักบาตรหนังสือธรรมะ 

ก่อนท่ีนกับวชสิทธตัถะจะไดบ้รรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระ 
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บทที่ 2                                                                                                    
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย 30 คน เพศหญิง 47 คน  รวม 77 คน  

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้รับบริการ จ านวน 
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                1   ชมรม       ชมรมนักศึกษา มสธ.                  1  ชมรม 
     นักศึกษา มสธ.                    15   คน      นักศึกษา มสธ.                     43   คน 
     บัณฑิต มสธ.                      15   คน      บัณฑิต มสธ.                       17   คน 
     บุคลากร มสธ.                     5   คน      บุคลากร มสธ.                      2    คน 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน              15   คน       เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน               15   คน 
     รวม                           50  คน      รวม                            77  คน 
 

 

2.1.2 ผลลัพท์ ( ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 50 77 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 84 90.13 
 3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 100 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 10,000 10,000 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
85 94.28 

2.  เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 95.70 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  

ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลการด าเนินโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา 

 
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 42 60.00 
      ชาย 28 40.00 
อายุ   
      ต่ ากว่า 20 ปี 17 24.28 
      21-30 ปี   11 15.71 
      31-40 ปี   20 28.57 
      41-50 ปี 12 17.14 
      มากกว่า 50 ปี 16 22.85 
สถานภาพ   
      นักศึกษา มสธ. 33 47.14 
      บัณฑิต มสธ. 15 21.42 
      เยาวชน 20 28.57 
      ประชาชน 9 12.85 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด    
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    24 34.28 
    รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่น  8 11.42 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    38 54.28 
 

 
จากตารางที ่1 ผู้เข้าร่วมโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 60.00  เพศชายร้อยละ 40.00 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอายุ 31-40 ปีมากที่สุดร้อยละ 28.57 รองลงมาอายุต่ ากว่า 20 ปีร้อยละ 24.28,                    

อายุมากกว่า 50 ปีร้อยละ 22.85, อายุ 41-50 ปีร้อยละ 17.14, และอายุ 21-30 ปีร้อยละ 15.71 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา มสธ.มากที่สุดร้อยละ 47.14 รองลงมาเป็นเยาวชนร้อยละ 28.57, บัณฑิต 

มสธ.ร้อยละ 21.42 และประชาชนร้อยละ 12.85 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากท่ีสุดร้อยละ 54.28 

รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 34.28 และจากรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                
ร้อยละ 11.42 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ 44 22 4 00 00 
    1.2 การเวียนเทียนและสุขใจฟังธรรม 28 36 6 00 00 
    1.3 การท าบุญร่วมหล่อพระพุทธเมตตา  44 20 7 00 00 
    1.4 การแสดงนิทรรศการเส้นทางสู่นิพพาน 20 46 4 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 27 37 6 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 37 29 4 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  31 34 5 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 47 16 7 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 50 17 3 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 45 21 4 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 28 42 0 00 00 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ 62.88 34.42 5.73 00 00 

    1.2 การเวียนเทียนและสุขใจฟังธรรม 40.00 51.42 5.58 00 00 
    1.3 การท าบุญร่วมหล่อพระพุทธเมตตา  62.85 28.57 8.58 00 00 
    1.4 การแสดงนิทรรศการเส้นทางสู่นิพพาน 28.57 65.71 5.72 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 38.57 52.85 8.58 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 52.85 41.42 6.01 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  44.28 48.57 7.18 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 67.28 22.85 7.30 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 71.42 24.28 9.87 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 64.28 30.00 5.72 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 40.00 60.00 00 00 00 
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สรุปผลความคิดเหน็ในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
    1.1 การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ 94.27 
    1.2 การเวียนเทียนและสุขใจฟังธรรม 94.42 
    1.3 การท าบุญร่วมหล่อพระพุทธเมตตา  91.42 
    1.4 การแสดงนิทรรศการเส้นทางสู่นิพพาน 94.28 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.42 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 93.99 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  92.85 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 90.13 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 95.70 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 94.28 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมประเมนิโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี 
เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  77 คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  95.70 
               : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  94.28 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด   จ านวน  10,000 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

2.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย... เพศหญิง 47 คน เพศชาย 30 คน รวม 77 คน 

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                                                         1  ชมรม   - 
     นักศึกษา มสธ.                                                               43  คน       55.84 
     บัณฑิต มสธ.                                                                 17  คน           22.07 
     บุคลากร มสธ.                                                                2  คน     2.60 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน                                             15  คน      19.49 
                                                                           รวม    77  คน  - 
2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี 

1. ค่าตอบแทน ……. - .......... บาท 
2. ค่าใช้สอย…………  7,560.-บาท 
3. ค่าวัสดุ................. 2,440.-บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 10,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

  3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมท าบุญถวายภัตตาหารเแด่พระภิกษุในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป           

 
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบรายละเอียดและความส าคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนา
พุทธ และวันวิสาขบูชาจึงถือว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันเช่นนี้พุทธศาสนิกชนถ้วนหน้า ทั้งคฤหัสถ์
และบรรพชิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า ประกอบพิธีบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติ
บูชาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง 

2. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก ที่ส าคัญได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย
หลากหลายกิจกรรมและได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมไปให้คนอ่ืนได้ชม 

3. เป็นการผูกสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา มสธ. กับบัณฑิต 
มสธ. และกับเครือข่าย  
 
3.หน่วยงาน 
           1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือข่ายในพ้ืนที่ให้บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพ่ิมมากข้ึน 
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล 
 3. มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 4. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  เกิดความรักความร่วมมือ                       
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกนั 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค 
          - ไม่มี 
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ภาคผนวก  
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1.รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการวิสาขบูชา พุทธบารม ี
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2. ภาพกิจกรรมโครงการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการวิสาขบูชา พุทธบารม ี
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20 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 77 คน 

               1.ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 

               2.ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครราชสีมา 

               3.บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และประชาชนท่ัวไป  
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       กิจกรรมมีดังนี้ 

           รับฟังสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณและบทโพชฌงคปริตร  

              เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

           ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์  ตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์)  

           ร่วมหล่อพระพุทธเมตตา                      ร่วมถวายแผ่นโพธิ์ทอง  

           ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล                       ถวายภัตหารเพลแด่พระภิกษุ 

           ตักบาตรหนังสือธรรมะ                       นั่งสมาธิเจริญสติและเดินจงกรม 

           ชมนิทรรศการเส้นทางสู่นิพพาน 
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3. แบบประเมิน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการวิสาขบูชา พุทธบารม ี
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แบบประเมินโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 

โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  21-30 ปี    31-40 ปี     41-50 ปี      มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน      บุคลากร     นักศึกษา มสธ.     บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทั่วไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี  จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี  รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อ่ืนๆระบุ................................................................ ................................................................................. 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์      
    1.2 การเวียนเทียนและสุขใจฟังธรรม      
    1.3 การท าบุญร่วมหล่อพระพุทธเมตตา       
    1.4 การแสดงนิทรรศการเส้นทางสู่นิพพาน      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1............................................................................................................................ ........................................................... 
2........................................................................ ............................................................................................................... 
3............................................................................................................................ ........................................................... 
            
                                                        ขอขอบพระคุณทุกทา่น    


