
โครงการประกวดขับรองสรภัญญะ 

สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา 

ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

********* 

 ๑. ช่ือโครงการ  โครงการประกวดขับรองสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา  

      ระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๒. ผูรับผิดชอบ  มูลนิธิ ดร.ทัศนีย ไผทฉันท 

      วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

      วัดไรขิง พระอารามหลวง 

      ฝายเผยแผคณะสงฆจังหวัดนครปฐม 

      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 

      สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

      สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

      สํานักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

      พุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม 

 ๓. หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยมีประชากรสวนใหญเปนพุทธมามกะ  ใหความสําคัญกับการเคารพนบนอบเทิดทูนบูชาตอ

ทานผูมีพระคุณ  ทําเนียบแหงผูมีพระคุณท่ีโดดเดนเห็นชัดท่ีสุด  คือ พระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอุปชฌายอาจารย  

และหมูมวลญาติผูใหญ  นอกจากการกราบไหวออนนอมถอมตน  และนําคําสอนของทานไปประพฤติปฏิบัติแลว  

กิจกรรมท่ีชวยสงเสริมจิตสํานึกของเยาวชนคนรุนหลังใหตระหนักสํานึกในหลักพุทธธรรม  อยูในกรอบแหงถอยคําท่ี

ผูใหญพร่ําอบรมบมนิสัย  สรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการอยูรวมกันในสังคม  นั่นคือการสรรเสริญพระคุณทานผู

คูควรแกการเคารพบูชา  ยิ่งขับรองเปนทํานองสรภัญญะท่ีมีความไพเราะออนโยนนุมนวลชวนฟง  ยิ่งมีพลังสงเสริมสิ่ง

ท่ีดีงามใหเพ่ิมพูนยิ่งข้ึน  ชวยสรางภูมิคุมกันจิตใจ  ใหฝกใฝในความดีหลีกหนีความชั่ว  เพ่ิมพูนความรมเย็นท้ังตอผู

สวดและผูฟง  สมดังพระพุทธภาษิตในมงคลสูตรวา  ปชูา จะ ปูชะนียานัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง  แปลวา  การบูชา

ทานผูควรแกการบูชา  เปนมงคลอันสูงสุด 

  ดังนั้น  มูลนิธิ ดร.ทัศนีย ไผทฉันท  รวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย  จึงไดรวมกันวางแผนจัดโครงการ

ประกวดขับรองสรภัญญะคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา ปการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีกลุมเปาหมายเปนโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ  

 



 ๔. วัตถุประสงค  เพ่ือใหนักเรียนผูเขารวมโครงการ... 

  ๔.๑ ไดฝกขับรองทํานองสรภัญญะอันสละสลวยท้ังเนื้อหาและทวงทํานอง  เพ่ิมพูนการเรียนรูดาน

สุนทรียภาพแหงชีวิต  สงผลใหเปนผูมีจิตออนโยน  เปนรากฐานสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรม 

  ๔.๒ ไดซึมซับคุณแหงพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา  ตลอดระยะเวลาท่ีไดฝกซอม และตอนเขา

ประกวดตามท่ีไดฝก 

  ๔.๓ ไดเพ่ิมพูนความเลื่อมใสในคุณแหงพระรัตนตรัยอันเปนธงชัยแหงชีวิต  และปลูกฝงจิต ใหแนบ

สนิทในกตัญูสํานึกรูพระคุณบิดามารดา  และ 

  ๔.๔ ไดบุญกุศลจากการฝกซอม  เก็บเก่ียวพลังงานบริสุทธิ์ไวเพ่ือกาวเดินในหนทางชีวิต 

 ๕. เปาหมาย 

   ๕.๑ ประกวดรอบแรก  นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ 

   ๕.๒ ประกวดรอบชิงชนะเลิศ  โรงเรียนท่ีคณะกรรมการคัดเลือกจาก ๔ ภาคของประเทศไทย  

    ภาคละ ๓ โรงเรียน  รวม ๑๒ โรงเรียน 

 ๖ รางวัล 

 ทุกทีมท่ีสงผลงานเขาประกวด จะไดรับเกียรติบัตร ทีมท่ีไดรับคัดเลือกเขาแขงขันในรอบชิง

ชนะเลิศ จะไดรับโลเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา  ตามรายละเอียดในระเบียบและ

หลักเกณฑการประกวด 

 ๗. วันและเวลาประกวด 

   ๗.๑ รอบแรก  อัพโหลดไฟลในยูทูบ (YouTube)  แลวคัดลอกลิงคสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(อีเมล)  ตามรายละเอียดในระเบียบการประกวด  ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

   ๗.๒ รอบชิงชนะเลิศ  ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ภาคเชาประกอบพิธีเปดและจัดประกวด  ภาค

บายประกาศผลการประกวด  รับรางวัล  และพิธีปดโครงการ 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการรอบชิงชนะเลิศ 

 ณ ศาลากองอํานวยการ  องคพระปฐมเจดีย  วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร  อําเภอเมือง

นครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 ๙.  วิธีการดําเนินการ 

  ๙.๑ เสนอโครงการตอท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.ทัศนีย ไผทฉันท 

  ๙.๒ นิมนต / เชิญผูมีสวนเก่ียวของรวมเปนคณะกรรมการและประชุมพิจารณาวางแผน 

  ๙.๓ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  จัดเตรียมเอกสาร  สถานท่ี  และวัสดุอุปกรณ 

  ๙.๔ ดําเนินการประกวดและมอบรางวัล 

  ๙.๕ ประเมินผลการจัดงานและถอดบทเรียน 



  ๑๐.  งบประมาณ 

   ๑๐.๑ คาโลรางวัล ๑๒ โล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท 

   ๑๐.๒ คาเงินรางวัล ท่ี ๑ - ๒ - ๓ และรางวัลชมเชยท้ัง ๙ ระดับ ๘๓,๐๐๐ บาท 

   ๑๐.๓ คาพาหนะโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ โรงเรียน ๖๐,๐๐๐ บาท 

   ๑๐.๔ คาติดตอประสานงานวัสดุอุปกรณ และเบ็ดเตล็ด ๕,๐๐๐ บาท 

       ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๑. แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

  ๑๑.๑ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร  โดย  พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที 

  ๑๑.๒ วัดไรขิง พระอารามหลวง  โดย  พระเทพศาสนาภิบาล 

  ๑๑.๓ มูลนิธิ ดร.ทัศนีย ไผทฉันท 

  ๑๑.๔ งบประมาณเพ่ือการพัฒนากิจการพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม 

 ๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๑๒.๑ ครูและนักเรียนไดรวมกันฝกซอมและซึมซับความออนโยนบริสุทธิ์ในพระคุณของพระรัตนตรัย

และพระคุณของบุพพการี 

  ๑๒.๒ ทุกฝายท่ีเขารวมโครงการ  จะไดรวมกันสัมผัสความงาม  ความอบอุน  จากพระคุณของเหลา

ทานผูท่ีคนไทยเคารพนบนอบกราบไหวบูชา 

  ๑๒.๓ ทุกทานท่ีรวมโครงการ  ไดสะสมบุญกุศลอันเปนพลังงานมหัศจรรยแหงชีวิต 

 ๑๓. วิธีการประเมินและถอดบทเรียน 

  ๑๓.๑ แตงตั้งฝายเก็บขอมูลในขณะดําเนินการ 

  ๑๓.๒ สังเกตจากบุคลิกของครูผูนําพาและนักเรียนผูเขาประกวด 

  ๑๓.๓ สอบถามขอมูลจากครูและนักเรียนท่ีเขาประกวด 

  ๑๓.๔ ใหครูและนักเรียนตอบแบบสอบถาม 

  ๑๓.๕ ประชุมวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากทุกแหลง  เพ่ือปรับใชในโครงการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



กลอนบูชาคุณบิดามารดา 

  ขาขอกราบบูชา  คุณบิดาและมารดร  

 เลี้ยงลูกในอุทร  ตองอาวรณทุกเวลา  

 สุดแสนจะเหน่ือยยาก  ตองลําบากกายหนักหนา  

 ทนทุกขระทมมา  เพื่อรักษาลูกปลอดภยั  

  ทานมีจิตเมตตา  เลี้ยงลูกยาจนเติบใหญ  

 อบรมบมนิสยั  หวังจะใหประพฤติดี  

 ใหทั้งการศึกษา  และจรยิาดวยปรานี 

 ทานสุขแสนเปรมปรีด์ิ  คราลูกมีช่ือเสยีงไกล  

  พระคุณของมารดา  เปรียบดังฟานภาลัย  

 ผืนดินวากวางใหญ  ยังไมเทาคณุบิดา  

 เกินจักทดแทนสิ้น  ลนฟาดินด่ังอางมา  

 จึงขอเทิดบูชา  จวบจนกวาสิ้นฟาดิน  

  พวกเราผูเปนลูก  อยาใหถูกใครติฉิน  

 ทดแทนพระคณุสิ้น  ที่ไดกินขาวปอนมา  

 เมื่อเราไดเติบใหญ  สองทานไซรแกชรา  

 เฝาดูเฝารักษา  อยาใหทานตองอาทร  

  ทานทุกขชวยปดเปา  ใหหายเหงาหายอาวรณ 

 อยาใหทานทุกขรอน เหมือนดังตอนเรายังเยาว  

 ขอปวงไทเทวา ชวยรักษาชวยมาเฝา 

 บิดรมารดาเรา หมดทุกขเศราสุขนิรันดร ฯ 

 

 

 



มาลาบูชาคุณ 
 

 มาลาพวงดอกไม   มาลาพวงดอกไม   มาต้ังไวเพื่อบูชา   มาต้ังไวเพือ่บูชา 

 บูชาคุณพระพทุธ   บูชาคุณพระพุทธ   ที่ไดตรสัรูมา   ที่ไดตรสัรูมา 

 บูชาคุณพระธรรม   บูชาคุณพระธรรม   ที่ไดนําความสุขมา   ที่ไดนําความสุขมา 

 บูชาคุณพระสงฆ   บูชาคุณพระสงฆ   ที่ดํารงพระวินัย   ที่ดํารงพระวินัย 

 บูชาองคกษัตริย   บูชาองคกษัตริย   ที่เคารพของชาวไทย   ที่เคารพของชาวไทย 

 บูชาคุณบิดา   บูชาคุณมารดา   เลี้ยงลูกมาจนโตใหญ   เลี้ยงลูกมาจนโตใหญ 

 บูชาแดคุณครู   บูชาแดคุณครู   ที่เอ็นดูสอนศษิยมา   ทีเ่อ็นดูสอนศิษยมา 

 บูชาผูมีคุณ   บูชาผูมีคณุ   ที่เก้ือหนุนดวยน้ําใจ   ที่เก้ือหนุนดวยน้ําใจ 

 มาลาพวงดอกไม   มาลาพวงดอกไม   มาต้ังไวเพื่อบูชา   มาต้ังไวเพือ่บูชา ฯ 
 


