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2.6 กิจกรรม สวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห 
1. ความคิดรวบยอด 

การสวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห เปนการสวดมนตทํานองสรภัญญะที่นักเรียนผู
นับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําสัปดาหเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ 
คุณบิดา มารดา ครูอาจารย 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2.1 นักเรียนสามารถสวดมนตทํานองสรภัญญะและสวดมนตแปลบางบทได 
2.2 นกัเรียนรูถึงคุณพระรัตนตรัย  บิดา มารดา ครูอาจารย 
2.3 นักเรียนนําคําสั่งสอนของพระศาสดาไปใชในชีวิตประจําวัน 
2.4 นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
2.5 นักเรียนมีความเมตตากรุณา 

3. เปาหมาย 
นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 

4. ผูรับผิดชอบกิจกรรม     
ครูประจําชั้น / ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
 การจัดกิจกรรมในชวงเวลาประมาณ  14.30 น. ของวันศุกร ทุกสัปดาห 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําปฏิทินและแผนปฏิบัติการทุกสัปดาหเสนอขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมตอ 
ผูบริหารสถานศึกษา 

6.2 ประชุมครู แตงตั้งครูที่ปรึกษาในแตละระดับชั้น 
6.3 ตั้งคณะกรรมการนักเรียนแตละระดับชั้นรับผิดชอบ 
6.4 ประชาสัมพันธใหครูทุกทานศึกษาแนวการปฏิบัติกิจกรรม และขอความรวมมอืใน

การควบคุมนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรม 
6.5 ใหนักเรียนเปนผูดําเนินการ โดยมีครู อาจารย เปนที่ปรึกษา 
6.6 เชิญวิทยากรมาบรรยายธรรมประกอบบางในบางโอกาส 
6.7 การสวดมนตทํานองสรภัญญะใชเทปการสวดมนตทํานองสรภัญญะ ที่ถูกตองเปด

ใหนักเรียนไดฟงเปนแบบอยาง เพื่อใหนักเรียนสวดมนตไดอยางถูกตอง 
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรม 
 1) นักเรียนชั้น เดินแถวมาที่หอประชุมโรงเรียน วางรองเทาเปนระเบียบตามจุดที่

กําหนด นั่งในหอประชุมเปนแถวตามหองเรียนที่กําหนด 
2) ประธานนักเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ นําสวดมนตทํานอง 

สรภัญญะตามแบบที่กําหนด จนจบ 
3) ผูนํานําสมาทานกรรมฐาน นั่งสมาธิ แผเมตตา 
4) ครูอบรม ฟงสารธรรม 
5) รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
6) นักเรียนเดินแถวกลับหองเรียน 

7. สื่อการเรียนรู 
ใบความรู  

8. การวัดผลประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 55    สวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห 
 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 276

ใบความรู 
 

แบบคําสวดมนตไหวพระวนัสุดทายของสัปดาห 
คํามนัสการพระรัตนตรัย 

 (หัวหนาสวดนําผูอ่ืนสวดตาม)     
 อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา 
 พุทธัง    ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ                (กราบ 1 คร้ัง)* 
  สวากขาโต   ภะคะวะตา  ธัมโม 
  ธัมมัง   นะมัสสามิ   (กราบ 1 คร้ัง)* 
  สุปะฏิปนโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ 
  สังฆัง   นะมามิ.    (กราบ 1 คร้ัง)* 
*   ถายืนใหนอมศีรษะมนัสการ (นอมตัวไหว) ถานั่งกับพื้นใหกราบเบญจางคประดิษฐ 

สวดบทนมัสการพระผูมีพระภาคเจา 
(หัวหนากลาวนํา)   
 นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  (รับพรอมกัน) อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 

          นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ 
          นะโม  ตัสสะ    ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ 

สวดบทพระพทุธคุณ 
(หัวหนากลาวนํา)    
อิตปิโส  (รับพรอมกัน )  ภะคะวา  อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ 

            วิชชาจะระณะสัมปนโน   สุคะโต   โลกะวิทู   อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ 
                          สัตถา   เทวะมะนุสสานัง    พุทโธ   ภะคะวาติ 

(สวดทํานองสรภัญญะ) 
(หัวหนากลาวนํา)   

องคใดพระสัมพุทธ (รับพรอมกัน) สุวิสุทธสันดาน 
   ตัดมูลกิเลศมาร     บ  มิหมนมิหมองมัว 
   หนึ่งในพระทัยทาน   กเ็บิกบานคือดอกบัว 
  ราคี  บ  พันพัว     สุวคนธกําจร 
  องคใดประกอบดวย   พระกรุณาดังสาคร 
  โปรดหมูประชากร    มละโอฆกันดาร 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 277

   ช้ีทางบรรเทาทุกข   และชี้สุขเกษมสานต 
  ช้ีทางพระนฤพาน    อันพนโศกวิโยคภัย 
   พรอมเบญจพิธจัก-   ษุจรัสวิมลใส 
  เห็นเหตุที่ใกลไกล    ก็เจนจบประจักษจริง 
   กําจัดน้ําใจหยาบ    สันดานบาปแหงชายหญิง 
  สัตวโลกไดพึ่งพิง    มละบาปบําเพ็ญบุญ 
   ขาขอประณตนอม   ศิระเกลาบังคมคุณ 
  สัมพุทธการุญ-     ญภาพนั้นนิรันดร ฯ  (กราบ) 

บทสวดพระธรรมคุณ 
 (หัวหนากลาวนํา)  
 สวากขาโต  (รับพรอมกัน)   ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฎฐิโก   อะกาลิโก 
  เอหิปสสิโก   โอปะนะยิโก   ปจจัตตัง    เวทิตัพโพ   วิญูหีติ 
 (สวดทํานองสรภัญญะ) 

(หัวหนากลาวนํา)   
ธรรมะคือคุณากร  (รับพรอมกัน)  สวนชอบสาคร 

  ดุจดวงประทีปชัชวาล 
   แหงองคพระศาสดาจารย   สองสัตวสันดาน 
  สวางกระจางใจมล 
   ธรรมใดนับโดยมรรคผล   เปนแปดพึงยล 
  และเกากับทั้งนฤพาน 
   สมญาโลกอุดรพิสดาร   อันลึกโอฬาร 
  พิสุทธิ์พิเศษสุดใส 
   อีกธรรมตนทางครรไล   นามขนานขานไข 
  ปฏิบัติปริยัติเปนสอง 
   คือทางดําเนินดุจคลอง   ใหลวงลุปอง 
  ยังโลกอุดรโดยตรง 
   ขาขอโอนออนอุตมงค   นบธรรมจํานง 
  ดวยจิตและวาจา ฯ   (กราบ) 
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สวดบทพระสังฆคุณ 
 (หัวหนากลาวนํา) สุปะฏิปนโน   (รับพรอมกัน)   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ 
  อุชุปะฏิปนโน    ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปนโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ 
  สามีจิปะฏิปนโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ 
  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ   อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต 
  สาวะกะสังโฆ   อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย 
  อัญชะลีกะระณีโย   อนุตตะรัง   ปุญญักเขตตัง   โลกัสสาติ 
 (สวดทํานองสรภัญญะ) 

(หัวหนากลาวนํา) 
สงฆใดสาวกศาสดา (รับพรอมกัน) รับปฏิบัติมา 

  แตองคสมเด็จภควันต 
   เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรร-   ลุทางที่อัน 
  ระงับและดับทุกขภัย  

โดยเสด็จพระผูตรัสไตร   ปญญาผองใส 
  สะอาดและปราศมัวหมอง 
   เห็นหางทางขาศึกปอง   บ   มิลําพอง 
  ดวยกายและวาจาใจ 
   เปนเนื้อนาบุญอันไพ-   ศาลแดโลกัย 
  และเกิดพิบูลยพูนผล 
   สมญาเอารสทศพล   มีคุณอนนต 
  อเนกจะนับเหลือตรา 
   ขา ฯ ขอนบหมูพระศรา-   พกทรงคุณา- 
  นุคุณประดุจรําพัน 
   ดวยเดชบุญขาอภิวันท   พระไตรรัตนอัน 
  อุดมดิเรกนิรัติศัย 
   จงชวยขจัดโพยภัย   อันตรายใดใด 
  จงดับและกลับเสื่อมสูญ   (กราบ) 
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สวดบทเคารพคุณมารดาบิดา 
(หัวหนากลาวนํา)  
อะนันตะคุณะสัมฺปนนา  (รับพรอมกัน)       ชะเนตติชะนะกา   อุโภ 

  มัยหัง   มาตาปตุนัง    วะ        ปาเท  วันทามิ  สาทะรัง 
(สวดทํานองสรภัญญะ) 
(หัวหนากลาวนํา)  

ขา ฯ ขอนบชนกคุณ (รับพรอมกัน) ชนนีเปนเคามูล 
  ผูกอบนุกูลพูน     ผดุงจวบเจริญวัย 
   ฟูมฟกทะนุถนอม   บ   รําราศนิราไกล 
  แสนยากเทาไรไร    บ    คิดยากลําบากกาย 
   ตรากทนระคนทุกข   ถนอมเลี้ยง ฤ รูวาย 
  ปกปองซึ่งอันตราย    จนไดรอดเปนกายา 
   เปรียบหนักชนกคุณ   ชนนีคือภูผา 
  ใหญพื้นพสุนธรา   ก็   บ  เทียบ  บ  เทียมทัน 
   เหลือที่จะแทนทด  จะสนองคุณานันต 
  แทบูชาไนยอัน    อุดมเลิศประเสริฐคุณ ฯ  (กราบ) 

สวดบทเคารพครูอาจารย 
(หัวหนากลาวนํา)  
ปาเจราจะริยา  โหนติ (รับพรอมกัน)      คุณุตตะรานุสาสะกา 

  ปญญาวุฑฒิกะเรเตเต   ทินโนวาเท  นะมามิหัง 
(สวดทํานองสรภัญญะ) 
(หัวหนากลาวนํา)  

อนึ่งขาคํานับนอม  (รับพรอมกัน)  ตอพระคุณผูการุญ 
  โอบเอื้อ และเจือจุน    อนุศาสนทุกสิ่งสรรพ 
   ยัง  บ  ทราบก็ไดทราบ   ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน 
  ชี้แจงและแบงปน    ขยายอรรถใหชัดเจน 
   จิตมากดวยเมตตา   และกรุณา  บ   เอียงเอน 
  เหมือนทานมาแกลงเกณฑ   ใหฉลาดและแหลมคม 
   ขจัดเขลาบรรเทาโม -   หะจิตมืดที่งุมงม 
  กังขา  ณ  อารมณ    ก็สวางกระจางใจ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 280

   คุณสวนนี้ควรนับ   ถือวาเลิศ  ณ  แดนไตร 
  ควรนึกและตรึกใน    จิตนอมนิยมชม  ฯ  (กราบ) 

สวดชยสิทธิคาถา 
(หัวหนากลาวนํา)  
พาหุง    (รับพรอมกัน) สะหัสสะมะลินิมมิตะสาวุธันตัง 
ครีเมขะลัง   อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา   ชิตะวา  มุนินโท 
ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต  ชะยะสิทธิ   นิจจัง 
(สวดทํานองสรภัญญะ) 
(หัวหนากลาวนํา)            
ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท- (รับพรอมกัน) ธะวิสุทธะศาสดา 

 ตรัสรูอนุตตะระสะมา -   ธิ  ณ  โพธิบัลลังก 
 ขุนมารสหัสสะพหุพา -   หุวิชาวิชิตขลัง 
 ขี่คีริเมขละประทัง    คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ 
 แสรงเสกสะราวุธะประดิษฐ   กละคิดจะรอนราญ 
 รุมพลพหลพยุหะปาน    พระสมุททะนองมา 
 หวังเพื่อผจญวะระมุนิน -   ทะสุชินราชา 
 พระปราบพหลพยุหะมา -   ระมะเลืองมะลายสูญ 
 ดวยเดชะองคพระทศพล   สุวิมลไพบูลย 
 ทานาทิธรรมะวิธิกูล    ชนะนอมมะโนตาม 
 ดวยเดชะสัจจะวะจะนา   และนมามิองคสาม 
 ขอจงนิกรพละสยาม    ชยะสิทธิทุกวาร 
 ถึงแมจะมีอริวิเศษ    พละเดชเทียมมาร 
 ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ   อริแมนมุนินทร ฯ (กราบ 3 คร้ัง) 
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บทสรรเสริญพระบารมี 
 (หัวหนารองนํา)   

ขาวรพระพุทธเจา  (รับพรอมกัน )  เอามโนและศิระกราน 
 นบพระภูมิบาล    บุญญดิเรก 
 เอกบรมจักริน    พระสยามมินทร 
 พระยศยิ่งยง     เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
 ผลพระคุณ  ธ  รักษา    ปวงประชาเปนสุขศานติ์ 
 ขอบันดาล  ธ  ประสงคใด   จงสฤษฏิ์ดัง 
 หวังวรหฤทัย  ดุจถวายชัย ชโย  ฯ 
(จบคําสวดมนตวันสุดสัปดาห) 

(กระทรวงวัฒนธรรม, 2547, หนา  7-19) 
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แบบประเมนิคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรม สวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 ชื่อ ..................................................................เพศ               ชาย                หญิง      
 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ....................................... 
ตอนที่ 2  สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่แสดงออก 
ตอนที่ 3  ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ขอที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
 (2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1 นักเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขารวมกิจกรรม      
2 นักเรียนมีสมาธิในขณะสวดมนตสรภัญญะ      
3 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
4 นักเรียนมีความตั้งใจในการสวดมนตสรภญัญะ      
5 นักเรียนรูความหมายของบทสวดมนตและคําแผ

เมตตา 
     

6 นักเรียนสามารถสวดมนตสรภัญญะและสวดมนต
แปลบางบทไดอยางถูกตองเหมาะสมพรอมเพรียง 

     

7 นักเรียนมีความระลึกรูคุณ บดิา มารดา ครูอาจารย      
8 นักเรียนนําเอาหลักธรรม ไปใชในชวีิต ประจําวัน      
9 นักเรียนมีจิตสงบ มีสมาธิมากขึ้น      
10 นักเรียนมีความภาคภูมใิจ ระลึกตนอยูเสมอวาเปน

พุทธศาสนิกชน 
     

รวมผลการประเมิน      

คิดเปนรอยละ  

                 สรุปผลการประเมิน              ผาน             ไมผาน                           

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน            
มากที่สุด  คุณภาพระดับ 5 
มาก  คุณภาพระดับ 4 
ปานกลาง คุณภาพระดับ 3 
นอย  คุณภาพระดับ 2 
นอยที่สุด  คุณภาพระดับ 1


