


รายละเอียด 

โครงการ ๑๐๐ ข้อคิด สร้างสรรค์ชีวิต วันวิสาขบูชา  
๑. หลักการและเหตุผล 

 วันวิสาขบูชา หรือวิสาขปุรณมีบูชา (การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ) ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือ

วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ เป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศล เช่น รักษาศีล 

ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เป็นต้น เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกอปรไป

ด้วย พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และ พระมหากรุณาธิคุณสืบเนื่องตลอดมา นอกจากนี้สมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติยังได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกอีกด้วย 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโค วิด-๑๙  

ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย  ทำให้พุทธศาสนิกชนยังไม่สามารถเดินทาง

ไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามปกติ  ชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

จึงได้จัดกิจกรรมทาง Application Zoom เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์ 

นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตลอดจนจุดประทีปออนไลน์เป็นพุทธบูชาเพ่ือสืบสานพุทธประเพณีอันดีงาม   

 ในการนี้ยังได้จัดกิจกรรม  “โครงการ ๑๐๐ ข้อคิด สร้างสรรค์ชีวิต วันวิสาขบูชา” ขึ้น  โดยให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมส่งข้อคิดในหัวข้อ “วันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส่ง

ข้อคิด ที่เกิดจากความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวันวิสาขบูชา 

พร้อมทั้งสามารถอธิบายประโยชน์ จากการได้น้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาใช้จริงด้วยตนเอง จนเกิดผลดี

ในพัฒนาชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้ชาวโลกเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอน และได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อันยิ่งใหญ่ เกิดแรงบันดาลใจร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนนาน และนำพาสันติสุขอันร่มเย็นแก่มนุษยชาติ

ต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญและระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

       เนื่องในวันวิสาขบูชา 

 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี 

 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะความคิด เกิดความเข้าใจและสามารถนำธรรมะ 

       มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโควิด-๑๙ 



๓. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 ๔.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  

 ๔.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

 ๔.๓ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 

๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 

 วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๖. รูปแบบโครงการ 

 โครงการ ๑๐๐ ข้อคิด สร้างสรรค์ชีวิต วันวิสาขบูชา เป็นโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบคำถาม   

ในหัวข้อ “วันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร” เขียนคำตอบมาอย่างน้อย ๑๐๐ ข้อ โดยไม่ซ้ำกันส่ง 

มาทาง www.ibsofficial.com/100vesak 

        โดยแบ่งระดับการแข่งขันเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับประถมศึกษา ๒) ระดับมัธยมศึกษา ๓) ระดับอุดมศึกษา 

และบุคคลทั่วไป ซ่ึงมีการตัดสิน ๒ รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  จะทำการคัดเลือก ๔๓ ผลงานที่

มีคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเปิดให้โหวต เพ่ือตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

 โครงการฯ มีรางวัลมอบเพ่ือเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ที่มีความตั้งใจศึกษาธรรมะและนำมาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในแต่ละประเภทด้วย 

๗. กำหนดการ 

ที ่ กิจกรรม กำหนดการ 

๑ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ส่งคำตอบทาง 
www.ibsofficial.com/100vesak    

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม –  
วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๒ หมดเขตส่งคำตอบรอบคัดเลือก วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๔ เปิดให้บุคคลทั่วไปลงคะแนน Popular Vote  

รอบชิงชนะเลิศ 
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม -  
วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๕ สิ้นสุดการลงคะแนน Popular Vote เวลา ๑๘.๐๐ น. วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๖ ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 



๘. เกณฑ์การตัดสิน ทุนรางวัล และเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๘.๑ การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  

  ๑) ระดับประถมศึกษา 

  ๒) ระดับมัธยมศึกษา 

  ๓) ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 ๘.๒ การพิจารณารางวัล 

  รอบคัดเลือก 

  ๑) ต้องเขียนคำตอบครบ ๑๐๐ ข้อขึ้นไป ไม่ซ้ำกัน จึงนำมาพิจารณาต่อ 

         ๒) คำตอบในแต่ละข้อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

      ๒.๑) ตรงประเด็น 

    -  ความสำคัญของวันวิสาขบูชา และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

    -  แสดงให้เห็นแนวทางการนำพุทธประวัติและพระธรรมคำสอนไปใช้จริงใน 

       ชีวิตประจำวัน 

     ๒.๒) ข้อความหรือประโยคสมบูรณ์ สื่อความได้ชัดเจน 

      ๒.๓) การเรียงลำดับคำหรือประโยคเข้าใจง่าย ไม่วกวนสับสน  

  ๓) นับคะแนนจากจำนวนข้อที่ได้คุณสมบัติ (ตามเกณฑ์ข้อ ๒) 

  ๔) คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (จากข้อ ๓) จำนวน ๔๓ อันดับ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศ 

๑) เปิดให้บุคคลทั่วไปลงคะแนน Popular Vote   

๒) คณะกรรมการรวมคะแนนโหวตและคะแนนที่มาจากรอบคัดเลือก โดยแบ่งคะแนนออกเป็น    

    ๓ สว่น ดังนี้  

 ๒.๑) คะแนนจากคำตอบรอบคัดเลือก (คิดเป็นร้อยละ ๘๐)  

 ๒.๒) คะแนนการแชร์ข่าวโครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕)   

 ๒.๓) คะแนน POPULAR VOTE (คิดเป็นร้อยละ ๑๕) 

๓) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 ๘.๓ รางวัลทุนการศึกษาในแต่ละระดับการแข่งขัน 

  รางวัลที่ ๑  ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท  จำนวน   ๑ รางวัล 

  รางวัลที่ ๒  ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท  จำนวน   ๑ รางวัล 



  รางวัลที่ ๓  ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท  จำนวน   ๑ รางวัล 

  รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา    ๕๐๐ บาท  จำนวน ๔๐ รางวัล 

 ๘.๔ เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำตอบไม่ซ้ำกัน ๕๐ ข้อขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำตอบไม่ซ้ำกัน ๑๐๐ ข้อขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม 

      กิจกรรม 

  ๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรตามประเภทรางวัล 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  และซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา 

 ๙.๒ เยาวชนและผู้ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด เกิดความเข้าใจลึกซ้ึงถึงประโยชน์ใน 

       การนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง 

 ๙.๓ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา สืบสานพุทธประเพณี ด้วยความปลอดภัยท่ามกลาง  

       สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ 

 ๙.๔ ได้สืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคง รุ่งเรืองสืบต่อไป 

๑๐. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

 ๑๐.๑ ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

                  ๒๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐ 

 ๑๐.๒ สมัครเข้าร่วมโครงการ www.ibsofficial.com/100vesak 

 ๑๐.๓ Facebook Fanpage : ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

 ๑๐.๔ Line Official : ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 

 
www.ibsofficial.com/100vesak 
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