
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รวมกับ วัดพระสิงห (พระอารามหลวง) จัดงานประเพณีต้ังธัมมหลวง หรือ เทศนมหาชาติ                    

"มหาเวสสันดรชาดก" วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2557  
  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทขบวนแหกระทง และรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1 

การประกวดกระทงใหญ ประเภทสวยงามในงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2557 "ยอนรอยวิถี...ยี่เปงเจียงราย" จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

   

  

           

  

  

     

 

   

     

       

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธ  ชมพูพันธุทิพย รายสัปดาห  ฉบับที่  197  ระหวางวันที่  3 - 7  พฤศจิกายน  2557 

สวัสดีคะ... ในสัปดาหน้ี วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมสําคัญ 2 งาน คือ การต้ังธัมมหลวง หรือ เทศนมหาชาติ                       

“มหาเวสสันดรชาดก” เพื่อใหทุกๆทานไดรวมทําบุญตามกัณฑปเกิดของตนเอง ตามกําลังศรัทธา เพื่อบังเกิดผลใหทุกๆทาน มี

ความสุขทั้งรางกายและจิตใจ และกิจกรรมงานลอยกระทง โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ                  

อันดับ1   ประเภทขบวนแหกระทง และรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดกระทงใหญ ประเภทสวยงามในงานประเพณี                     

ลอยกระทง ประจําป 2557 ของจังหวัดเชียงราย ถือเปนความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษาเชียงราย ทุกทานคะ 

 

กิจกรรม...ประจําสัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            

- การตั้งธัมมหลวง หมายถึง การฟงธรรมเทศนา เร่ืองใหญ หรือเร่ืองสําคัญ เพราะธัมมหลวงที่ใชเทศน ที่นิยมกันมาก                 

คือ เร่ืองมหาชาติหรือ เวสสันดรชาดก อันเปนชาติสุดทายของพระโพธิสัตว กอนจะมาเกิดแลวตรัสรูเปนพระพุทธเจาในชาติ                   

ตอมาการตั้งธัมมหลวงของชาวลานนา ก็เหมือนกับประเพณีการฟงเทศนมหาชาติของภาคกลางน่ันเอง  

 - การตั้งธัมมหลวง จัดเปนงานปาเวณีที่ย่ิงใหญ นิยมจัดข้ึนในวันย่ีเปง หรือ วันเพ็ญเดือนย่ี หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของภาค

กลาง อาจใชเวลา 3 -7 วัน  

 - เหตุที่ชาวพุทธนิยมฟงเทศน เร่ืองเวสสันดรชาดก หรือตั้งธัมมหลวงอาจมาจากความเช่ือเร่ืองมาลัยสูตร ที่เลาวา                      

“ในคร้ังที่พระมหาเถระมาลัย ไปนมัสการพระเกศแกวจุฬามณี บนสวรรคช้ันดาวดึงสน้ัน ทานไดพบกับพระอริยเมตไตยเทวบุตร                       

ผูที่จะไดมาจุติ ตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต พระอริยเมตไตยเทวบุตร ไดบอกกับพระเถระมาลัยวา ผูใดที่ประสงค จะเกิดรวม

ศาสนากับพระอริยเมตไตยเทวบุตร น้ัน จะตองไดถวายหรือฟงธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก ใหครบทั้ง 13 กัณฑ ดวยความเคารพ

อยางสูง และบูชาดวยธูปเทียน ประทีบโคมไฟ ตามกําลังคาถาในกัณฑน้ัน” 

 การตั้งธัมมหลวง หรือ ฟงเทศนมหาชาติ นิยมฟงกันมาตั้งแตสมัยโบราณโดยปฏิบัติตามคําสั่ง ของพระอริยเมตไตย                  

เทวบุตรใหจบในวันหน่ึงคืนหน่ึงและแตงเคร่ืองบูชาครบตามที่สั่งไว คือ ดอกบัวเผ่ือน ดอกปบ ธูปเทียน ขาวตอก ใหครบพัน            

เพื่อบูชาพันคาถา 

 กอนจะเทศนมหาชาติ พระสงฆจะเทศนเร่ืองอื่นๆ ไปเร่ือยๆ คือ มาลัยตน มาลัยปลาย และอานิสงสมหาชาติ ตอจากน้ัน                       

ก็จะเร่ิมเทศนมหาชาติ ไปจนครบ 13 กัณฑ 

 กอนจะตั้งธัมมหลวง หรือ เทศนมหาชาติชาดก พระสงฆจะเทศนคัมภีรอื่นๆ กอน มี 3 คัมภีร ไดแก  

 1. เทศนคาภาพัน หรือ สหัสสคาถา เปนคําบาลีที่แตงดวยฉันทลักษณตางๆ กลาวถึง เร่ืองราว ของพระเวสสันดร                          

ตั้งแตตนจนจบ  

 2. เทศนมาลัยตน (เคา) กลางถึงพระมาลัย พระเถระชาวลังกาซึ่งเปนพระอรหันต เดินทางไปเย่ียมนรก ไดพบพญายมราช และ

พบเห็นสัตวนรก จํานวนมาก พญายมราช ไดบอกกับพระมาลัยวา การทําบุญ ทําทานและการฟงเทศนแลวอุทิศสวนกุศลถึงผูตายน้ัน

อาจชวยใหผูที่อยูในนรก พนจากแหลงความทุกขน้ันได 

 3. เทศนพระมาลัยปลาย กลาวถึงพระมาลัยเดินทางไปสวรรคไดพบกับพระอริยเมตไตย ซึ่งจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา                 

องคตอไปพระมาลัยถามวาทําอยางไร จึงจะไดรวมศาสนากับพระอริยเมตไตย ซึ่งก็ไดรับคําตอบวา ผูที่ไดสดับรับฟงการเทศน                         

พระเวสสันดรชาดกตั้งแตตนจนจบ จะไดพบกับศาสนาของพระอริยเมตไตย พระพุทธเจา 

 ตอจากน้ันจะมีการเร่ิมเทศนมหาชาติ ตั้งแตกัณฑแรก กัณฑทศพรไปจนครบ 13 กัณฑ  การตั้งธัมมหลวงแบบสืบอายุ               

จะมีธรรมคัมภีรที่กําหนดไวเปนธรรมชาตาป ไดแก  

 1. เกิดปใจ (ปชวด)   กัณฑทศพร      มี  19  คาถา   7. เกิดปสะงา (ปมะเมีย)  กัณฑมหาพน    มี  80  คาถา             

2. เกิดปเปา (ปฉลู)    กัณฑหิมพานต  มี  134  คาถา  8. เกิดปเม็ด (ปมะแม)  กัณฑกุมาร           มี  101  คาถา  

 3. เกิดปยี  (ปขาล)    ทานกัณฑ         มี  209  คาถา  9. เกิดปสัน  (ปวอก)    กัณฑมัทรี             มี  90  คาถา 

4. เกิดปเหนา (ปเถาะ)  กัณฑวนปเวสน  มี  57  คาถา 10. เกิดปเรา (ประกา)  กัณฑสักกบรรพ   มี  43  คาถา  

5. เกิดปสี (ปมะโรง)  กัณฑชูชก      มี  79  คาถา  11. เกิดปเส็ด  (ปจอ)   กัณฑมหาราช       มี 69  คาถา 

 6. เกิดปใส (ปมะเส็ง)  กัณฑจุลพน  มี  35  คาถา  12. เกิดปไค (ปกุน)    กัณฑฉกษัตริย       มี  36  คาถา 

 13. นครกัณฑ  มี  48  คาถา คาถากัณฑน้ีเปนกัณฑมงคล เพราะพระเวสสันดรกลับเขาเมือง ฝนโบกขรพรรษ  ตกลงมาเปน

แกวตาง ๆ ใหศรัทธาทั้งหลายรวมเปนเจาภาพ  

 

ประเพณีต้ังธัมมหลวง หรือ เทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กําหนดจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับหนวย  หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย  ประจําปการศึกษา 2557  วันที่  13  พฤศจิกายน 2556  โดยมีทักษะประเภทตางๆ ดังน้ี 

ทักษะวิชาพื้นฐาน  

-  ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ     -  ทักษะสุนทรพจนภาษาจีน    

-  ทักษะการพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ   -  ทักษะมารยาทไทย  

-  ทักษะรักการอาน นิทานพื้นบาน และสุนทรพจนภาษาไทย -  ทักษะการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงชาย หญิง  

-  ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล และสากลชาย หญิง -  ทักษะ การประกวด  LipSynch Dancer ไทยลูกทุง  

-  ทักษะการประกวดวงดนตรีคนพันธุอาและโฟลคซองคนพันธุอา  

-  ทักษะการตอบปญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร) 

-  ทักษะการประกวดดนตรีไทย (จะเข,ขิม,ซอดวง,ซออู,ขลุยเพียงออ.ระนาดเอก) 

ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 -   การตกแตงกางเกงยีนส    ระดับ ปวช.  

-   การออกแบบผลิตภัณฑบนโตะอาหาร  ระดับ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ 

-   การประกอบอาหารวางไทยหรือยําและอาหารจานหลัก  ระดับ ปวช.  

-   การประกอบอาหารและแสดงอาหารไทยโดยใชวัตถุดิบหลักจากปลาดุก ระดับ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม 

-   การประดิษฐดอกไมจากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ  ระดับ ปวช. 

-   การประดิษฐของที่ระลึกสําหรับตกแตงบาน  ระดับ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการบัญชี 

-   การบัญชีกับคอมพิวเตอร  ระดับ  ปวช.   

-   การตอบปญหาทางการบัญชี ระดับ ปวช. และ ปวส. 

-   โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ  ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ ปวช. และ ปวส. 

- Web Design and Program     -   การเขียนโปรแกรม  GUI 

- การเขียนโปรแกรม  Text Mode  -   Graphic  Animation 

- การประกอบซอมคอมพิวเตอร  -   การออกแบบฐานขอมูลและโปรแกรม  

- การใชโปรแกรมตารางงาน   -   การใชโปรแกรมประมวลผลคํา   ระดับ  ปวช. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการตลาด 

- การเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวช. ปวส.   

- The Marketing Challenge ทีม  ระดับ  ปวช.  และ  ปวส. 
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับหนวย ประจําปการศึกษา 2557 



คนดี...ประจําสัปดาห 

 
 นางวิไลนุช  ไชยิถะ  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,  นายอรรถสิทธิ์  ใจวงค  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,                               

นายอนุวัต  ดวงแกวฝาย  เก็บประเปาเงินได, น.ส.นํ้าฝน  บุญปน เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,  น.ส. จิรดา  เรือนทอง  สอร.1                  

เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,  น.ส.เกศญาภรณ  ชมทองสุข  สทท.1  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได, นายกวินท  กุลนะ  เก็บเงินได,  

น.ส.กุลริศรา  คําแกน ชพบ.3/3  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,  นายภูวศิษย  แกวกอ  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได, น.ส.มาลินี                 

ปูคะนา  ชคอ.2/3 เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,  นายวันชัย  หมื่อแล  ชพค.2/1 เก็บประเปาเงินได, น.ส. นาโบ  จะซี  เก็บกุญแจ

รถจักรยานยนตได, 

รองฯสุภเวช  โชติญาณวงษ  ไปราชการเพื่อเขารวมประชุมเพื่อกําหนดเกณฑการคัดเลือกองคการวิชาชีพ และสมาชิก

ดีเดนภายใตการนิเทศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

ขาราชการครู....ไปราชการ 

 

 

งานประชาสัมพันธ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการเลขานุการ 

-   การแขงขันพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร  ระดับ ปวช. 

-   การแขงขันพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  ระดับ ปวช. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิจิตรศิลป / จิตรกรรม 

-   การวาดภาพคนเหมือน  ระดับ  ปวช.   

-   การวาดภาพหุนน่ิงสีนํ้า  ระดับ ปวช. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการออกแบบ 

-   การออกแบบพาณิชยศิลป  (ออกแบบโปสเตอร)  ระดับ ปวช.  

-    การออกแบบตกแตง (ออกแบบหองนอน)  ระดับ ปวช.  

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมและคอมพิวเตอรกราฟก 

- การออกแบบบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร  ผลไมแปรรูป ระดับ  ปวช.  

- การออกแบบ 2D Animation  ภายใตแนวคิดเชิญชวนเรียนอาชีวะ  ระดับ ปวส. 

- การถายแบบ  Candid  ระดับ  ปวช.  และ  ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

- การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  ระดับ  ปวช. และ ปวส. 

 -      การผสมเคร่ืองด่ืม ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว  ระดับ  ปวช. และ ปวส.  

 -      การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ระดับ  ปวช. และ ปวส. 

 
 


