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รายละเอียดในการจัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
Part A: ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู 
 รหัสหน่วย 1410118500520 
 Email:   g5881lampongkl@kurupatana.ac.th 
 ชื่อหน่วยงานที่จะรับผิดชอบน าเสนอหลักสูตร  ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Centre) 
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Part B: ระดับช่วงช้ันในการพัฒนา 
B01: ระดับช่วงชัน้ในการพัฒนา 
 หลักสูตร ก าหนดระดับช่วงชั้นของการพัฒนาเป็น 1 ระดับ ดังนี้ 
 B0103) มัธยมศึกษาตอนต้น 
Part C: ค าส าคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา 
 C01: สาระเนื้อหา (Content) ทีเ่ป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  C0111) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

C02: สาระที่เป็นศาสตร์ที่เกีย่วข้องการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) การระบุสาระการพัฒนาที่เป็น
ศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  C02-01: การสอนในศตวรรษที่ 21 
  C02-02: การแก้ปัญหาผู้เรียน 
  C02-03: จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  C02-04: การจัดการชั้นเรียน 
  C02-05: การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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  C02-06: การพัฒนาหลักสูตร 
  C02-08: การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
  C02-09: การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  C02-10: การออกแบบการเรียนรู้ 
 
Part D: ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร 
 D01: ชื่อหลักสูตร 
     การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
 
 D01-02: โปรดระบุชือหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 

Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way 
 
D02: โปรดเลือกระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร  
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร  
ระดับกลาง (Intermediate level) โดยหลักสูตรมุ่งน าเสนอประสบการณ หรือกิจกรรมขั้นพัฒนา 

ส าหรับผูที่มีพ้ืนฐานในเกี่ยวกับความเป็นครูในวิถีพุทธ เป็นผู้ที่มีความเขาใจหลักการ กรอบแนวคิด ทักษะ
พ้ืนฐาน และเป็นครูผู้สอนที่มีความช านาญในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม     
โดยจะมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่น าเสนอใหทั้งเนื้อหาสาระ (Knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักธรรมหรือสาระธรรมที่ส่งเสริมให้ครูสามารถน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งได้มีการ
จัดกิจกรรมสาธิตเพ่ือให้ครูน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เน้นใหครูที่ไดฝกทักษะปฏิบัติ 
(Skills) ที่จ าเปน มีการน าเสนอเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น Jigsaw Reading และ Think-pair-share 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นระดับที่ตองมีการใชทักษะ และกระบวนการในการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ซับซอนมากขึ้น และที่
ส าคัญครูจะได้เรียนรู้หลักธรรมที่หลากหลาย และกิจกรรมวิถีพุทธที่มีการสอดแทรกปลูกฝงคุณลักษณะ ที่
เกี่ยวเนื่องกับความเปนครูผนวกเขาดวยกัน (Attribute) โดยที่หลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้    

 (1) มีจ านวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง   
 (2) สาระในหลักสูตรมีกิจกรรมที่ใชกระบวนการเรียนรูที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการ      

คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด (Reflection 
Process)  

 (3) สาระในหลักสูตรเปนการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ท าใหครู ที่เขารับ
การพัฒนาสร างสรรค  สรุปองค ความรู ที่ เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว างองค ความรู จากทฤษฎี                   
องคความรูที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติในชั้นเรียน และมีกระบวนการสรุปสรางขอเสนอทางวิชาการ              
ในเรื่องนั้นๆ  โดยหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ครูจะมีการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยบัตรสะท้อนคิด (Exit Slip) 

(4) สาระในหลักสูตรมีการฝกปฏิบัติการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical 
Content Knowledge : PCK)  หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการสอน เนื้อหาสาระเฉพาะ 
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) ใชความรูและทักษะนั้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนการสอนหรือพุงเปาที่การเรียนรูของนักเรียน โดยคณะวิทยากรจะมีการบูรณาการทั้งเนื้อหา ทักษะความ
เป็นครู และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 6 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมพิเศษ    
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(5) สาระในหลักสูตรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
การพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท า
กิจกรรมร่วมกันในทุกกิจกรรมของหลักสูตร 

 
D03: ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่หนึ่ง (ประธาน) 
 D03-01-01: ชื่อ-ชื่อสกุล   ดร.ล าพอง กลมกูล     
 D03-01-02: หมายเลขบัตรประชาชน  3 3104 00225 451 
 D03-01-03: อายุ    39 ปี 
 D03-01-04:คณุวุฒิสูงสุด   ปริญญาเอก (แนบเอกสารใบปริญญาบัตร) 
 D03-01-06: สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2554) 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่สอง (กรรมการ 1) 
D03-02-01: ชื่อ-ชื่อสกุล   พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.   
D03-02-02: หมายเลขบัตรประชาชน 3 640 100839 192 
D03-02-03: อายุ    44 ปี 
D03-02-04: คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาเอก (แนบเอกสารใบปริญญาบัตร) 
D03-02-06: สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธศาสนา)  
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปี 2554) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่สาม (กรรมการ 2) 
 D03-03-01: ชื่อ-ชื่อสกุล   พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. 
 D03-03-02: หมายเลขบัตรประชาชน 5 330 409994 936  
 D03-03-03: อายุ    38 ปี 
 D03-03-04: คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาเอก (แนบเอกสารใบปริญญาบัตร) 
 D03-03-06: สาขาวิชาทีส าเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธจิตวิทยา)  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปี 2559) 
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D04: พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

  กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร คือ ครูประจ าการทุกระดับที่สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสอนอยู่ในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยก าหนดขนาดของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 60 คน/รุ่น 
  คุณสมบัติของครู 
  1. เป็นครูที่สอนในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. เป็นครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

3. เป็นผู้ที่มีส่วนในการบริหารหรือด าเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  4. ครูสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการกิจกรรมวิถีพุทธกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน  
  5. ครูมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสม่ าเสมอ 
 
D05: ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ที่เป็นค าแทนหลักสูตร 

  สาระการพัฒนาที่เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 1) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2) การสอนในศตวรรษท่ี 21 
3) เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู 
4) ความเป็นครูในวิถีพุทธ 
5) การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน 
 

D06: หลักการและท่ีมาของหลักสูตร  

 หลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ” เป็นหลักสูตรที่ได้มาจาก
ผลการวิจัยสาขาการศึกษา ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ผู้เสนอหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนใน
การท าวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลผลิตของงานวิจัยคือ “รูปแบบการพัฒนาเจตคติ
และจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ” ซึ่งได้มีการออกแบบกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาครูให้มี
คุณลักษณะการเป็นครูในวิถีพุทธ” มีหัวใจส าคัญและเป้าหมายสูงสุดของผลลัพธ์คือ การได้ครูที่มีเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูที่สามารถพัฒนาผู้เรียนด้วยการบูรณาการหลักธรรมหรือกิจกรรมวิถีพุทธในการจัดการ
เรียนการสอน  หลักสูตรนี้ ได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรการพัฒนาครูจากสถาบันคุรุพัฒนาเมื่อปีการศึกษา 
2560 รหัสหลักสูตร 60009032-01 ซึ่งได้เปิดด าเนินการจัดหลักสูตรจ านวน 1 รุ่น ผลการประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี และครูสามารถน าวิธีการที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมวิธีพุทธในโรงเรียนได้ ปรากฏในแบบ
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บันทึกการสะท้อนคิดที่ครูได้ส่งกลับภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับในครั้งนี้ คณะผู้ เสนอหลักสูตรจึงสนใจเสนอ
หลักสูตรเพ่ือเข้าร่วมการประเมินและรับรองหลักสูตรโดยการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาครูทั้งสามด้านคือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และ
ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attitude) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  คือ ความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ  2) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  คือ ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี และ 
3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ คือ  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
(Accountability) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมที่บูรณา
การในวิถีพุทธให้กับครูเพ่ือสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
 
D07: วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

         1. เพ่ือน าเสนอความรู้ในวิถีพุทธที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่
มีเนื้อหาบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ด้วยเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2. เพ่ือฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในวิถีพุทธตามกิจกรรมของรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
 
D08: เป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
        เป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ าแนกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
    1) ด้านความรู้ (Knowledge)  

  2) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill)  
  3) ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attitude)) 
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D09: ตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู 

รายการประเมิน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์การผ่าน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน  
การประเมิน 

1) ด้านความรู้ (K) ร้อยละของจ านวน
กิจกรรมที่เข้าร่วม 

ได้บนัทึกผลการ
สะท้อนคิดดา้น

ความรู้ ร้อยละ 80 
ของจ านวนกิจกรรม

ที่เข้าร่วม 

บันทึกผลการ
สะท้อนคิด ดา้น

ความรู ้

แบบบนัทึกการ
สะท้อนคิดดา้น

ความรู้ (Exit Slips) 

2) ด้านทักษะ (S) จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ทุกคร้ัง 

สังเกตการท า
กิจกรรม 

กิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ 

3) ด้านเจตคติ (A) ร้อยละของการประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับ
คุณภาพ ด ี

ร้อยละ 80 มีการ
ประเมินตนเองอยู่ใน

ระดับคุณภาพ ด ี

ครูท าแบบประเมิน
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ของหลักสูตร 

แบบประเมนิตนเอง 
“ครูในวิถีพุทธ” 

4) ด้านความพึงพอใจ ร้อยละของความพึง
พอใจในระดับมาก 

ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับ

มาก 

ส ารวจความพงึพอใจ แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 

5) ด้านเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละของเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ของเวลา
เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด 

ลงนามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบนัทึกการลง
นามการเข้าร่วม

กิจกรรม 
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D10-01: กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum Conceptual Framework)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 

 

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
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 ค าอธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของหลักสูตร 

 แผนภาพกรอบแนวคิดเป็นการน าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในวิถีพุทธ เป็นการความเชื่อมโยงของแนวคิดของหลักสูตรที่สะท้อนการบูรณาการการสอนเนื้อหา
สาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) และการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ
การสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  เพ่ือพัฒนาไปสู่
การเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยที่รูปแบบการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 หลักพุทธธรรมส าหรับครูในวิถีพุทธ คือ หลักพุทธธรรมที่ครูยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
วิชาชีพครู ประกอบด้วย กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 
อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4 และส าหรับหลักธรรมที่ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
กัลยาณมิตรธรรม 7 โยนิโสมนสิการ โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และอริยสัจ 4 
 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ สรุปได้
เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ มี 7 คุณลักษณะ คือ “มีศรัทธาใน
วิถีพุทธ น้อมน าแนวทางจากครูต้นแบบ รักในการประกอบวิชาชีพครู อยู่ในสภาพแวดล้อม วิถีพุทธ มีคุณธรรม
ประจ าตน หมั่นฝึกฝนตามหลักไตรสิกขา เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และเพ่ือนครู” องค์ประกอบที่ 2 หน้าที่
ของครูในวิถีพุทธ มีหน้าที่หลัก 7 ประการ คือ “ถ่ายทอดศิลปวิทยาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชี้น าแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมทางธรรม ยกย่องชื่นชมศิษย์ให้ปรากฏในหมู่คณะ และ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยการสะท้อนคิดอย่างกัลยาณมิตร” และองค์ประกอบที่ 3 แนวทางการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ (สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ) แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ขั้น ประกอบด้วยในขั้นที่ 1 
คือการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม ขั้นที่ 2 คือการปฏิบัติตนต่อผู้เรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 และ
ขั้นที่ 3 คือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักรุ่งอรุณของการศึกษา 7  
 ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
เรียกว่า กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ  มี 6 วิถี ประกอบด้วย วิถีที่ 1 รู้หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ วิถีที่ 2 
ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีที่ 3 เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี วิถีที่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ  วิถีที่ 5 บูรณา
การธรรมน าสู่ผู้เรียน  และวิถีที่ 6 เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม  
  รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ที่พัฒนาขึ้นในแต่ละส่วนจะมีการ
เชื่อมโยงกันโดยเริ่มจากหลักธรรมที่ครูในวิถีพุทธน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของครูในวิถีพุทธที่มีก่อนที่จะไปสู่องค์ประกอบของรูปแบบฯ ที่
เรียกว่า “สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ” ที่ว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ  หน้าที่ของครูในวิถีพุทธ และ
แนวทางการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ซึ่งแนวทางการพัฒนาได้ออกแบบเป็น 3 ขั้น 
เริ่มต้นจากการพัฒนาตนของครู การปฏิบัติตนต่อผู้เรียน และการใช้กระบวนการสอนให้เกิดผลการเรียนรู้กับ
ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการพัฒนาครู 6 วิถี ที่เรียกว่า “กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ” เป็นเส้นทางในการ
พัฒนาตามกิจกรรมท่ีน าเสนอไว้ในหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ”  
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D11: กรอบแนวคิดของหลักสูตร 

 ความเชื่อมโยงของแนวคิดของหลักสูตรที่สะท้อนการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ 
(Pedagogical Content Knowledge : PCK ) และมีการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอน
เนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีทักษะด้านการถ่ายถอดให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้ 3R x 7C  3R 
คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical 
Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา )
Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ )  Collaboration, Teamwork and 
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, 
and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม 

D12: หัวข้อสาระการอบรม (สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร) 

 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี ประกอบด้วย วิถีที่ 1 รู้
หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ วิถีที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีที่ 3 เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี วิถีที่ 3 
เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ วิธีที่ 5 บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน และวิถีที่ 6 เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 
โดยได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเป็น 6 กิจกรรมที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS)  กิจกรรมที่ 2 เวทีสาธารณะชี้ทางปัญญา 
(Open Forum Discussion: OFD) กิจกรรมที่ 3 ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) ด้วยกิจกรรม 
Jigsaw Reading กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ สู่ศรัทธา น ามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP) ด้วยกิจกรรม 
Look-Pair-Share กิจกรรมที่ 5 จากเสวนาธรรมน าสู่ชั้นเรียน (Dhamma Dialoge to Classroom: DDC) ด้วย
กิจกรรม Read-Pair-Share และกิจกรรมที่ 6 จากชั้นเรียนสู่วิจัย (Routine to Research) ด้วยการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสู่วิถีพุทธ)  และกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 
วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม (Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking Meditation, Dhamma 
Light of Life, Music to Know Dhamma) โดยใช้รูปแบบกิจกรรม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามรูปแบบ
และวิถีทางศาสนาและวิถีไทยวิถีพุทธ 
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เนื้อหาสาระในหลักสูตรจะเน้นกระบวนการสะท้อนคิดเพ่ือให้เห็นพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง
ของครูและส่งผลถึงผู้เรียน เรียกว่า กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ดังนี้   
 
 
 
 

 

 

 

D12: แผนการจัดกิจกรรม (แสดงรายละเอียดของแผนไว้ในภาคผนวก) 

ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ” ได้มีการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ UbD (Understanding by Design) ซึ่งเป็นแผนการ
จัดกิจกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันในประเทศอาเซียนในปัจจุบัน มี 8 แผนการจัด
กิจกรรมดังนี้  

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 รู้หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ    
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน 
 แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 
   แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏบิัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสู่วิถีพุทธ)   
  แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏบิัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม 

รายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 8 แผน ซ่ึงได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก   
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D13: ตารางการจัดกิจกรรม 

วันที่ เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

เรื่อง/สาระการพัฒนา วิทยากร 

วันที่ 1 08.00-21.00 น. 9 การจัดการเรียนรู้ของครูในวิถีพุทธ/รู้
หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ/ปรับตัว
ตามหลักไตรสิกขา/เรียนรู้ให้เป็น

แบบอย่างที่ดี/Chanting 
Meditation, Dhamma Talk, 

Walking Meditation, Dhamma 
Light of Life แสงเทียนปัญญา 

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. 
พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร, ดร. 
ดร.ล าพอง กลมกูล 

วันที่ 2  04.00-16.00 น. 9 Chanting Meditation, Dhamma 
Talk, Walking Meditation   

เปลี่ยนเจตนคติที่ดีตามวิถีพุทธ/
บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน/      

เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. 
พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร, ดร. 
ดร.ล าพอง กลมกูล 

 
โดยจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

วันที่ เวลา เรื่อง/สาระการพัฒนา/วิทยากร 
วันที่ 1 

 
9 ชม. 

 

08.00-09.00 น. [ภาคเช้า] ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

09.00-10.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ของครูในวิถีพุทธ” โดยพระมหาวิชาญ     
สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
ผู้รับผิดชอบ) (แผนการจัดกิจกรรมที่ 1) 

10.30-12.00 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

 
 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 1 รู้หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ 
รูปแบบกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-
Share : TPS) ใช้กิจกรรม Think-Pair-Share,  
วิทยากร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร./ ดร.ล าพอง กลมกูล/พระมหา
ประสิทธิ์ ญาณปปฺทีโป, ดร.  (แผนการจัดกิจกรรมที่ 1) 

13.00-14.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 
รูปแบบกิจกรรม เวทีสาธารณะชี้ทางปัญญา (Open Forum Discussion: 
OFD) ใช้กิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) 
วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ดร./ ดร.ล าพอง กลมกูล  (แผนการจัดกิจกรรมที่ 2) 

14.30-16.00 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 3  เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
รูปแบบกิจกรรม ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model : GRM)  
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วันที่ เวลา เรื่อง/สาระการพัฒนา/วิทยากร 
ใช้กิจกรรม Jigsaw Reading 
วิทยากร ดร.ล าพอง  กลมกูล/พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัด
ระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 3) 

18.00-21.00 น. 
 

3 ชม. แบ่งเป็น 2 
ช่วง ๆ ละ 1 ชม. 30 

นาที  

กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสู่วิถีพุทธ)   
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา ใช้การการสวดมนต์/เจริญจิตภาวนา/
สนทนาธรรม/แสงเทียนปัญญาถอดรูปแบบการสอนด้วยการประยุกต์  ดนตรี
มี ธ รรม (Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking Meditation, 
Dhamma Light of Life, Music to Know Dhamma) ใช้รูปแบบกิจกรรม 
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามรูปแบบและวิถีทางศาสนาและวิถีไทยวิถีพุทธ / 
Learn and Action วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปทีโป, ดร. และคณะ 
(แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1) 

วันที่ 2 
 

9 ชม. 

05.00-07.00 น. 
 

3 ชม. แบ่งเป็น 2 
ช่วง ๆ ละ 1 ชม. 30 

นาท ี
 

กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม  
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ใช้การสวดมนต์/เจริญจิตภาวนา/
ภาวนาแสวงหาปัญญา/สนทนาธรรม/เดินจงกรมรับอรุณ/ท าบุญใส่บาตร  
เ ส ริ ม บ า ร มี ท า น /  ( Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking 
Meditation, Dhamma Light for Life) ใช้รูปแบบกิจกรรม เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง / Learn and Action วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, 
ดร. และคณะ (แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2) 

08.30-11.30 น. 
3 ชม. แบ่งเป็น 2 

ช่วง ๆ ละ 1 ชม. 30 
นาท ี

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ 
รูปแบบกิจกรรม เรียนรู้ สู่ศรัทธา น ามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice : 
LBP) ใช้กิจกรรม Look-Pair-Share 
วิทยากร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร./ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, 
ดร./ ดร.ล าพอง  กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 4) 

13.00-14.30 น. 
 

(1 ชม. 30 นาที) 
 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 5 บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน 
รูปแบบกิจกรรม จากเสวนาธรรมน าสู่ชั้นเรียน (Dhamma Dialogue to 
Classroom : DDC) ใช้กิจกรรม กิจกรรม Read-Pair Share และบทบาท
สมมติ (Play role) วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร/ ดร.ล าพอง กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 5) 

14.30-16.00 น. 
 

(1 ชม. 30 นาที) 
 
 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 6  เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 
รูปแบบกิจกรรม จากชั้นเรียนสู่การวิจัย (Routine to Research) การท าวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) สรุปกิจรรมและ
สะท้อนคิด   
วิทยากร ดร.ล าพอง กลมกูล/พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 6) 

16.00-16.15 น. 
(15 นาที) 

ถอดบทเรียน/สรุปผลการอบรม/การเรียนรู้/ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ/พิธีรับมอบวุฒิบัตร/ปิดโครงการ 
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D14: กิจกรรมการติดตามหรือท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา 

 1. ส ารวจการจัดกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียน (ให้ครูส่งภาพกิจกรรมวิถีพุทธที่ครูมีส่วนร่วมผ่าน 
google drive ที่เป็นฐานข้อมูลของ e-mail ที่ทางคุรุพัฒนา ก าหนดให้) 
   2. สังเกตการสอนของครูที่มีการบูรณาการหลักธรรมในชั้นเรียน 
   3. สัมภาษณ์ครูและผู้เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
 4. ตรวจแบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูที่ปรากฏในคู่มือการติดตามผล 
   

เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามผลการปฏิบัติงานของครูและแนวทางการวัดเจตคตแิละจิตวิญญาณความ
เป็นครูในวิถีพุทธ 
ค าชี้แจง   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในวิถีพุทธ ภายใตโ้ครงการวจิัยเรื่อง “การพัฒนาเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ” แบ่งเครื่องมือที่ใช้ 3 ชุด ดังนี้  
           เอกสารชุดที่ 1 แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ เป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ค าถามในการสะท้อนคิดด้านเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู  
  ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูวิถีพุทธ (การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู) 
  ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน (การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน) 
  (รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม จ านวน 6 หน้า) 

          เอกสารชุดที่ 2 แนวทางการประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในวิถีพุทธ 
กิจกรรมการสะท้อนคิด “ครูดีในดวงใจ” มีใบงาน 2 แบบ (ให้ครูเลือก 1 แบบ) 

                           แบบที ่1 ส าหรับครูที่สอนในระดับประถมศึกษา 
      แบบที่ 2 ส าหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา 

                     ให้คุณครูน าใบงานนี้ ให้นักเรียนท ากิจกรรมในห้องเท่ากับจ านวนของนักเรียนที่มีอยู่    
                     ในห้องแล้วส่งใบงานนี้ให้กับคณะวิทยากร จ านวน 5-10 ฉบับ 
  เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินรายการความเป็นครูในวิถีพุทธ (ครูประเมินตนเอง) (จ านวน 3 หน้า) 
 

 ช่องทางในการส่งผลงาน 
      ช่องทางที่ 1 ให้คุณครู สแกนงานทั้งหมด แล้วส่งเข้าเมลย์ g5881lampongkl@kurupatana.ac.th    

        ช่องทางท่ี 2 ให้คุณครู จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ: ก าหนดให้คุณครูส่งงานภายใน 1 เดือน หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
 

กรุณาส่ง 
  ดร.ล าพอง  กลมกูล 
                  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                   เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  
                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13170 

javascript:displayPlanActivityResponsibleView(5938)
javascript:displayPlanActivityResponsibleView(5938)
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 แสดงตารางกิจกรรมการติดตามระยะเวลา 1 เดือนหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลา ประเด็นการติดตาม รูปแบบ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องใน
การให้ข้อมูล 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

สัปดาห์ที่ 1 ส ารวจการจัดกิจกรรม
วิถีพุทธของโรงเรียน 

ให้ครูส่งภาพกิจกรรม
วิถีพุทธที่ครูเป็นผู้จัด
หรือเข้าร่วมผ่าน
ช่องทาง google 
drive  

ครูผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. จ านวนกิจกรรม
วิถีพุทธที่ครูเป็นผู้
จัดกิจกรรม 
2. จ านวนกิจกรรม
วิถีพุทธที่ครูเข้าร่วม 

สัปดาห์ที่ 2-3 สังเกตการสอนของครู
ที่มีการบูรณาการ
หลักธรรมในชั้นเรียน 

คณะวิทยากรนัดหมาย
และลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกต
การการสอนของครูที่มี
การบูรณาการ
หลักธรรมในชั้นเรียน 

ครูผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการบูรณาการ
หลักธรรมอย่าง
น้อย 1 สาระธรรม
ต่อการสอน 1 คาบ
เรียน 

สัปดาห์ที่ 2-3 สัมภาษณ์ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องในการ
น าไปใช้ปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน 

คณะวิทยากรนัดหมาย
และลงพ้ืนที่สัมภาษณ์
ครู และผู้บริหาร 
เกี่ยวกับการแนว
ทางการจัดกิจกรรมไป
ใช้ปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน 

ครูผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และ
ผู้บริหาร 

มีค าส าคัญเกี่ยวกับ
กิจกรรมวิถีพุทธ   
3-5 ค า จากการ
สัมภาษณ์ 1 ครั้ง 

สัปดาห์ที่ 4  ตรวจแบบบันทึกการ
สะท้อนคิดของครูที่
ปรากฏในคู่มือการ
ติดตามผล 

ให้ครูบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของครู
และผู้เรียนตามแบบ
บันทึกท่ีก าหนดให้ 
แล้วส่งกลับ ช่องทางที่ 
1 คือ สแกนงาน
ทั้งหมด แล้วส่งเข้า
เมลย์ และช่องทางท่ี 2 
คือ จัดส่งเอกสาร
ทั้งหมดทางไปรษณีย์ 

ครูผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. จ านวนของแบบ
บันทึกการสะท้อน
คิดในวิถีพุทธที่ครู
ได้ด าเนินการบันทึก 
2. จ านวนใบงานที่
ให้ผู้เรียนเขียน
เกี่ยวกับครู 
3. ระดับ
ความส าเร็จจาก
การประเมินตนเอง
ของครู  
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D15: จ านวนวิทยากรทั้งหมด 

เป็นหลักสูตรระดับกลาง มีสัดส่วนจ านวนวิทยากรต่อผู้เข้ารับการพัฒนา 1 : 20 
มีวิทยากร จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.ล าพอง กลมกูล 
2. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.  
3. พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. 

 หมายเหตุ: ประวัติวิทยากรได้แนบไว้ในท้ายหลักสูตร 
 
D16: จ านวนครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อรุ่น (คน) 
 จ านวนครูทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม จ านวน 60 คนต่อรุ่น 
 
D17: วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร  
 

รายการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
(ผ่าน) 

ความสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

1) ด้านความรู้ (K) บันทึกผลการสะท้อนคิด 
ด้านความรู้ 

แบบบนัทึกการ
สะท้อนคิดดา้น
ความรู้ (Exit Slips) 

ได้บนัทึกผลการ
สะท้อนคิดดา้น
ความรู้ ร้อยละ 80 
ของจ านวนกิจกรรม
ที่เข้าร่วม 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

2) ด้านทักษะ (S) สังเกตการท ากิจกรรม กิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ 

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ทุกคร้ัง 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

3) ด้านเจตคติ (A) ครูท าแบบประเมินหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร 

แบบประเมนิตนเอง 
“ครูในวิถีพุทธ” 

ร้อยละ 80 มีการ
ประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ด ี

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

4) ด้านความพึงพอใจ ส ารวจความพงึพอใจ แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับ

มาก 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

5) ด้านเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ลงนามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบนัทึกการลง
นามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ของเวลา
เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 
2, 3 

อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนต่อครูหนึ่งคน จ านวน 5,000 บาท บริการที่จะได้รับ มีดังนี้ 
 1. อาหารและอาหารว่าง ตลอดโครงการ 
 2. ที่พักจ านวน 2 คืน 
 3. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมสาธิตธรรมะภาคปฏิบัติ 
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ภาคผนวก 
ประวัติวิทยากร 

ภาพกิจกรรมท่ีเคยจัดกิจกรรมการพัฒนาของหลักสูตร 
แผนการจัดกิจกรรม 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูในวิถีพุทธ หลักสูตร 
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รายช่ือวิทยากร (หลัก) จ านวน 3 ท่าน 
วิทยากรคนที่ 1  ดร.ล าพอง  กลมกูล 
วุฒิการศึกษา 
 ศษ.บ. (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   University of Guelph, Canada   
 ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ค.ด. (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 นักวิจัย และรักษาการผู้อ านวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ  
             ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรอบรม 

1. วิทยากรฝึกอบรม “หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ” ของสมาคมโรงเรียน
นานาชาติ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างปี 2551 –  2558 
  2. วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง “Monitoring and Tracking Progress in the Classroom” วันที่ 18 
กันยายน 2555 ณ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ 

3. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบการวิจัยในการจัดองค์กรเชิงพุทธ” หน่วยวิทยบริการ คณะ
สังคมศาสตร์ มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 

4. เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูแบบบูรณาการ
การวิจัย การวัดประเมิน และการประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการการจัดการตนเองและเครือข่ายทางสังคม” 
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 2557 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

5. อาจารย์พิเศษ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย รายวิชาสัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัยพุทธ 
จิตวิทยาชั้นสูง (Seminar on Studies in Advanced Research Methodology in Buddhist Psychology
) วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 – วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 
 6. เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเ พ่ือ
ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน” ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2558 และระยะที่ 2 
ระหว่างวันที่  24-25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 402 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 7. Lecturer of Doctoral Program (Buddhist Study)  in Advanced Research Methodology 
Subject for Ph.D. Program between August 15th – November 28th 2015 at International Buddhist 
Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya 
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 8. เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 9. เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้า
ในประชาคมอาเซียน” ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 402 และ 
401 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
  วิทยากรคนที่ 2 พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร (ด้วงลอย), ดร. 
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธศาสนา)  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์เอเชีย) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์) 
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประกาศนียบัตรภาษาเขมร จาก Royal University of Phnom Penh (ค.ศ.2000-2001) 
 

 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารฐัศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย   

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา 
และชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ร่วมกับคณะ)  สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (2550) โดยได้รับทุนจากส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา.  [ผศ.ดร.พลับพลึง 
คงชนะ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / หัวหน้าโครงการ]     
 ความก้าวหน้าและการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ร่วมกับคณะ)  สถาบันภาษา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (2553) โดยได้รับทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการพ้ืนฐานการศึกษา (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ [ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ,มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ / หัวหน้าโครงการ] 

การศึกษาองค์กรคณะสงฆ์กับการพัฒนาจิตและปัญญา (ร่วมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  [ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี/หัวหน้าโครงการ] 

http://www.thaihealth.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
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ความทรงจ าร่วมเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้เฒ่าในอาเซียน  : ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม 
มาเลเซีย (ร่วมกับคณะ) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ  โดยได้รับ
ทุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2556-2557) [พรพรรณ โปร่งจิต,ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/หัวหน้าโครงการวิจัย] 

 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง (ร่วมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2556-2557) [ ผ ศ . ด ร .
ณัทธีร์ ศรีดี/หัวหน้าโครงการ] 

นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู ในวิถีพุทธ
(Development of Teacher’ s Attitude and Spirituality in Buddhist Way) ”  ทุ น วิ จั ย มุ่ ง เ ป้ า
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นโครงการที่อยู่ในช่วง
ด าเนินการ เริ่มต้นวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง 14 กรกฏาคม 2559 [ดร.พิเชฐ ทั่งโต/หัวหน้าโครงการวิจัย] 
 หนังสือ 
 แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา  (ม.1-6) ส านักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 แบบเรียนวชิาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  ส านักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
 พุทธจริยศาสตร์ส าหรับชาวพุทธ [สุโขทัย : ทุนนิธิเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2551]  
 งามอย่างชาวพุทธ  [สุโขทัย : ทุนนิธิเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2552] 
ประสบการณ์การสอน 
 อาจารย์พิเศษ วิชาเศรษฐศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา (616208) [Economics in Buddhist 
Scripture] วิชาพุทธวิธีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  (616209) [Buddhist Methodology and Economic 
Development] หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ [Master of Arts 
Program in Buddhist Development Economics] ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.2558  
 อาจารย์พิเศษ วิชาประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียโบราณ (620309) [The History of Ancient 
Indian Civilization] หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา [Master of Arts 
Program in Tipitaka Studies] ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  (พ.ศ.2558) 

อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วย
วิทยบริการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  จังหวัดราชบุรี 
 วิชา วิจัยเพื่อการจัดการ มนุษย์กับสังคม สัมมนาทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนวัดป่าประดู่  จังหวัดระยอง วิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการ (406 431) วิชา การวางแผนและควบคุม
การบริหาร  (406 308 /3) Administrative Planning and Control 

http://www.thaihealth.or.th/
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 บรรยายพิเศษ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนวัดใหญ่อินทาราม  จังหวัดชลบุรี 

บรรยายพิเศษ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนวัด จังหวัดเพชรบุรี 
 บรรยายพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิชา อาเซียน 
(อาเซียนกับเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์)  
 บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต ขอนแก่น ระดับ ป.โท-เอก วิชา พระไตรปิฎกศึกษา 
 บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิชา พระไตรปิฎกศึกษา   
 บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิชาการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ    
 อาจารย์พิเศษ โพธิวิชชาลัย (สระแก้ว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิชาประวัติศาสตร์กัมพูชา 
 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานคร  วิชาพระพุทธศาสนา 

ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 
วิทยากรคนที่ 3 พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. 
 วุฒิการศึกษา 
  จบนักธรรมเอก  เปรียญธรรม ๔ ประโยค   
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
          ที่อยู่ปัจจุบัน :  วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
 
          ประสบการณ์ :   
 เป็นพระวิทยากรกลุ่มเพ่ือชีวิตดีงาม  ส านักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่ง
สถาบันชาติ  พระศาสนา   พระมหากษัตริย์,กรรมการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร, โครงการธรรมะเยียวยาใจ
ผู้ประสบภัยน  าท่วมปี 54 ,  โครงการเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ๕ จังหวัดชายแดนใต้, ปฏิบัติ
ศาสนกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล, โครงการพระนักเขียน,โครงการพระวิทยากร
กระบวนธรรม,โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรด้านการให้ค าปรึกษา, โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับผู้น าท้องที่ และผู้น าท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช,โครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่ชีไทย
ด้านการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา,โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑,โครงการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ,โครงการครูกับการเรียนรู้วัฒนธรรม และ
วิถีพุทธในประชาคมอาเซียน. 
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งานเขียน 
งานเขียนพอกเก็ตบุ๊ค เรื่อง อย่าคว้าดวงดาวด้วยสายตา,วิชาความสุข,อย่าปล่อยให้ทุกข์มาบุกใจ,วิขาวิทยากร, 
อยากเป็นยอดคนต้องเก่งตนเก่งคนเก่งงาน,ทุกข์เกิดจากใจ ก็ดับได้ด้วยใจ. 
งานเขียนวารสารทั่วไป เคยเขียนให้กับ  นิตยสารมุม, นิตยสาร add magazine,หนังสือพิมพ์ข่าวสด  
“หน้าต่างศาสนา”   
ปัจจุบันเขียนคอลัมน์ “โชคดีท่ีมีพระ” หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันพฤหัสบดี 
 
บทความวิชาการ 
 การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพื นที่ชายแดนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ศึกษากรณี ๓ จังหวัดชายแดน
อีสานใต้,วารสารพุทธอาเซียนศึกษา,ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙. 
 
งานสอน 
 อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา จิตวิทยาสังคมแนวพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจากโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร (การศึกษาน าร่อง) 
 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  

 

 

  

  

 

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 แสดงได้ดังนี้ 



 

23 
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หลักสูตรอบรมครูวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สถาบันคุรุพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมของการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26-27 สิงหาคม 2560 ในฐานะผู้เสนอหลักสูตร จัดอบรม และวิทยากร ในหลักสูตร "การ
พัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ Development of Teacher's Attitude and 
Spirituality in Buddhist Way" อันเนื่องจากงานวิจัย "ชื่อเดียวกับหลักสูตร" ได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้า 
สกว. ระหว่าง 2558-2559  

ได้น ามาพัฒนาต่อเป็นหลักสูตรเสนอต่อสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการ
อนุมัติให้เป็นหลักสูตรที่ใช้พัฒนาครูได้ จึงมีครูจากทั่วประเทศ อาทิ ครูจากปัตตานี อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง เพชรบูรณ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ กรุงเทพฯ 
นนทบุรี เป็นต้น ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม รวมจ านวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุม 401 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
ลาํพอง   กลมกูล 
บันทึกขอ้มูล   โดย   g5881lampongkl@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/13/2017   0:03:01  

 
ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน ศูนยอ์าเซียนศกึษา   มหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นางสาว D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

15/147   หมูบ่า้นพฤกษ์ลดา 
ประชาอุทศิ   ถ.เลียบทางดว่น   แข
วงทุุง่ครุ      เขตทุง่ครุ   กรุงเทพฯ 
10140 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

922511212 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ research.mcu@gmail.com B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A04:   วทิยฐานะ   (ถา้มี) ดร. E01-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ  

https://drive.google.com/o
pen?id=13C7Z61uLqaLid
1Ecr5yC1OsRjW7iqNL3 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A05:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย   (ก.พ.อ.)   (ถา้มี) 

 E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=1E9m5-DoO_H-u
WyMZP-0eciDRTrqYLQfq 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

A06:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ   ท่ีมิใช ่  ก.พ.อ.   (ถา้มี) 

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ศกึษาศาสตรบัณฑิต  B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3310400225451 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ศษ.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 17 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก การสอนมัธยมศกึษา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน มีนาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2521 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2544 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน รักษาการผูอ้าํนวยการสว่นวจัิย 
สารสนเทศและบริการวชิาการ 

B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ครุศาสตรมหาบัณฑิต B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

การวจัิยปฏิบัติการในชัน้เรียน 

B03-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.ม. B04-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.ด. B05-2:   ปี   พ.ศ.   ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

5 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก วจัิยการศกึษา B04-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก วธีิวทิยาการวจัิยการศกึษา B05-3:   ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

Thai Language and 
Culture Course for 
International School 
Teachers 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

7 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2548 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2554   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

การพัฒนาเจตคติและจิตวญิญาณ
ความเป็นครูในวถีิพุทธ 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

2 

B03-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41:   ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

การเรียนรู้สูค่วามเป็นครูมืออา
เชีพ 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

2 

B03-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51:   ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

การจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี   21 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

2 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

Thai Language and 
Culture Course for 
International School 
Teachers 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

ปฏิบัติการหนังสอืเลม่เลก็:   สานสู่
สื่อการเรียนการสอน 

C05-11:   ช่ือรางวัล รางวัลสภาวจัิยแหง่ชาติ   รางวัล
วทิยานิพนธร์ะดับดี   ปี   2556 

C05-41:   ช่ือรางวัล Golden Jubilee 
Scholarship 

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

International School 
Association of Thailand 
(ISAT) 

C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่
ชาติ   (วช.) 

C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

CIDA   รัฐบาลประเทศแคนาดา 

C04-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

Year 2007 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

ปี   2556 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล ปี   2556 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล ํYear   1999   -   2003 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-21:   ช่ือรางวัล Graduate Scholar Award C05-51:   ช่ือรางวัล  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

Backward Design in 
Planning Units of 
Instruction 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

Common Ground 
Publishing 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

International School 
Association of Thailand 
(ISAT) 

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล Year 2012 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

Year 2008 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-31:   ช่ือรางวัล หน่ึงแสนครูดี   

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

คุรุสภา   

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

General Arts & Science - 
Language Option Program 

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

The Conestoga College 
Applied Arts and 
Technology 

      

C04-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

Year 1999       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

Canada       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ พระ D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

1155   วัดบงึทองหลาง   หมู ่  7 
ซอย   ลาดพร้าว   101   ถนน
ลาดพร้าว   แขวงคลองจ่ัน      เขต
บางกะปิ      กรุงเทพมหานคร 
10240 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

867713638 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ raphind@yahoo.com B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A04:   วทิยฐานะ   (ถา้มี) ดร. E01-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ  

https://drive.google.com/o
pen?id=18_DG8qOd6AVX
VLAp-a7CcLsgYAxYhxvt 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A05:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย   (ก.พ.อ.)   (ถา้มี) 

 E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=1RyuNjqzhic1Mx
CjBIND945L00qozPdL7 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

A06:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ   ท่ีมิใช ่  ก.พ.อ.   (ถา้มี) 

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ พุทธศาสตรบัณฑิต  B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3640100839192 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา พธ.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 30 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน สงิหาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2516 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2538 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํหลักสูตรบัณฑิต
ศกึษา  

B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

วทิยากรบรรยายเร่ือง   การพัฒนา
เจตคติและจิตวญิญาณความเป็น
ครูในวถีิพุทธ  

B03-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ศศ.ม. B04-12:   ช่ือยอ่ปริญญา พธ.ด. B05-2:   ปี   พ.ศ.   ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

2 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก สาขาประวัติศาสตร์เอเชีย B04-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก สาขาวชิาพระพุทธศาสนา B05-3:   ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

โครงการคา่ยคุณธรรมสาํหรับครู  

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย  

  C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

2 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2545 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2555   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

วทิยากรบรรยายการศกึษาเชิง
พ้ืนท่ีประเทศอาเซียน  

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 
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B03-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41:   ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

 

B03-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51:   ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

Overseas Going Buddhist 
Missionary Monks Course 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-11:   ช่ือรางวัล SEASREP Scholarship  C05-41:   ช่ือรางวัล  

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

Mahachulalongkornrajavid
yalaya University 

C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

Japan Foundation C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

Year 2005 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล Year 2000-2001 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

Thailand C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-21:   ช่ือรางวัล  C05-51:   ช่ือรางวัล  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

Training Program on 
Khmer Language 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

Royal University of Khnom 
Penh 

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

Year 2001 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-31:   ช่ือรางวัล    

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

Cambodia C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

   

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

   C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล    

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

       

C04-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์   มหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพครู  

A01:   คาํนําหน้าช่ือ พระ D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

170      วัดธรรมาภิรตาราม   (วัด
สะพานสูง)   ถนนเตชะวนิช      แขวง
ถนนนครไชยศรี   เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร      10300 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร ป.วค. 

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

870789495 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ prasit008@gmail.com B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

A04:   วทิยฐานะ   (ถา้มี) ดร. E01-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ  

https://drive.google.com/o
pen?id=1ZF0tn0LZbO2s
W9qRkgJbA6RbNKtHJPQ
k 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A05:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย   (ก.พ.อ.)   (ถา้มี) 

 E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=1xzG79OrfL-sQN
kRdG85ZVMRrpn6s5jwf 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย 

A06:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ   ท่ีมิใช ่  ก.พ.อ.   (ถา้มี) 

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ พุทธศาสตรบัณฑิต B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

5330409994936 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา พธ.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 28 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก พุทธจิตวทิยา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน สงิหาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย 

B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2522 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2546 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยพิ์เศษ  B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- Page 1 of 3 ----------------------------------------- 

https://drive.google.com/open?id=1ZF0tn0LZbO2sW9qRkgJbA6RbNKtHJPQk
https://drive.google.com/open?id=1ZF0tn0LZbO2sW9qRkgJbA6RbNKtHJPQk
https://drive.google.com/open?id=1ZF0tn0LZbO2sW9qRkgJbA6RbNKtHJPQk
https://drive.google.com/open?id=1ZF0tn0LZbO2sW9qRkgJbA6RbNKtHJPQk
https://drive.google.com/open?id=1xzG79OrfL-sQNkRdG85ZVMRrpn6s5jwf
https://drive.google.com/open?id=1xzG79OrfL-sQNkRdG85ZVMRrpn6s5jwf
https://drive.google.com/open?id=1xzG79OrfL-sQNkRdG85ZVMRrpn6s5jwf


 
ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
พระมหาประสทิธ์ิ   ญาณปฺปทีโป   (แกว้ศรี)  
บันทึกขอ้มูล   โดย   g5881lampongkl@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/13/2017   17:21:20  

 
 
 
 
 

B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

เป็นพระวทิยากรกลุม่เพ่ือชีวติดี
งาม      สาํนักงานสง่เสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความม่ันคงแหง่
สถาบันชาติ      พระศาสนา         พระ
มหากษัตริย ์

B03-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ศศ.ม. B04-12:   ช่ือยอ่ปริญญา พธ.ด. B05-2:   ปี   พ.ศ.   ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 
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B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก พัฒนาสังคม B04-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก พุทธจิตวทิยา B05-3:   ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

วทิยากรในโครงการเพ่ือความ
ม่ันคงแหง่พระพุทธศาสนา   ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ 

B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย 

  C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

2 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2549 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2560   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

วทิยากรในโครงการพระวทิยากร
กระบวนธรรม 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

5 

B03-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41:   ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

วทิยากรในโครงการพัฒนา
เจตคติและจิตวญิญาณความเป็น
ครูในวถีิพุทธ 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

2 

B03-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51:   ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

โครงการครูกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมและวถีิพุทธใน
ประชาคมอาเซียน 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

2 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
พระมหาประสทิธ์ิ   ญาณปฺปทีโป   (แกว้ศรี)  
บันทึกขอ้มูล   โดย   g5881lampongkl@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/13/2017   17:21:20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-11:   ช่ือรางวัล  C05-41:   ช่ือรางวัล  

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-21:   ช่ือรางวัล  C05-51:   ช่ือรางวัล  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-31:   ช่ือรางวัล    

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

   

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

   C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล    

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

       

C04-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 
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UbD Unit Plan  
แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 รูห้น้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ 

วันที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)  
 

เรื่อง :   รู้หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครใูนวิถีพทุธมืออาชพี (Think-Pair-Share) 

     
วิทยากร: พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร. 

 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู ้(Knowledge) 
          หน้าที่ของครูในวิถีพุทธ มีหน้าที่หลัก 7 ประการ คือ “ถ่ายทอดศิลปวิทยาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชี้น าแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธได้อย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมทางธรรม ยกย่องชื่นชมศิษย์ให้ปรากฏในหมู่คณะ และประเมินผลผู้เรียนด้วยการสะท้อน
คิดอย่างกัลยาณมิตร” 
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครเูข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นครูในวิถีพุทธ 
2. ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรม Think-Pair-Share ได ้
3. ครไูด้แนวทางในการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
ครูเข้าใจหน้าทีข่องครูในวิถีพุทธ 7 ประการ  
ถ่ายทอดศิลปวิทยาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ชี้น าแนวทางการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  
บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนสร้างนวัตกรรมทางธรรม  
ยกย่องชื่นชมศิษย์ให้ปรากฏในหมู่คณะ 
ประเมินผลผู้เรยีนด้วยการสะท้อนคิดอย่างกัลยาณมิตร 
 

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

หน้าที่ของครูในวิถีพุทธมีอะไรบ้าง 
บทบาทของครูที่ต้องปฏิบัติต่อศิษย์มีอะไรบ้าง 
หน้าที่ของครูในวิถีพุทธมีความเหมือนหรือต่างจากหน้าที่ของครู
ทั่วไปอย่างไร 

ความรู้ทีค่รูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 
 

ความรู้ที่ครูจะได้รับคือ องค์ประกอบว่าด้วยหน้าที่ของครู 
ในวิถีพุทธ 7 ประการ 
 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้  
(Teachers will be able to….) 
ปฏิบัติงานสอนตามบทบาทที่ได้รับมอบมาย 
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: แลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี ้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
ฟังบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ของครูในวิถีพุทธ” 
ให้ครูเล่าเกี่ยวกับหน้าที่ของครูที่ปฏิบัติในโรงเรียนทั้งหน้าที่ในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน  
ขั้นท ากิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS) 
 Think :  ให้คิดเกี่ยวกับค าถามต่อไปนี้ 
  1) ครูวิถีพุทธ ควรมีลักษณะอย่างไร 
  2) ครูวิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ฯลฯ 
     คิดสิ่งที่รู้ และเกิดจากประสบการณ์ของตน 
 Pair :    จับคู่กับเพื่อนครู 
                      ฟังแนวคิดเพื่อนครู  แลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันสร้างหรือน าเสนอแนวคิดใหม่  
           Share :   ร่วมกันสนทนากลุ่มใหญ่          
                      ฟังแนวคดิผู้อื่น น าเสนอแนวคิดตน น าเสนอแนวคิดของเพื่อน สร้างแนวคิดใหม่ร่วมกัน  
ขั้นสรุปกิจกรรม 
ให้ครูสรุปเกี่ยวกับหน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ และบอกความตั้งใจของครูในการที่จะปฏิบัติตนเมื่อกลับสู่โรงเรียน และบันทึกการ
สะท้อนคิดของครลูงใน บัตรบนัทึกการสะท้อนคิด (Exit Slip) เป็นรายบุคคล 
 
สื่อประกอบการเรียนรู ้(Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรม 
2.  อุปกรณส์ าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม 
3.  บัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีส่วนร่วม 
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ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบนัทึกผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    
          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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UbD Unit Plan  
แผนการจัดกจิกรรมที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 
วันที่ 1 เวลา 13.00-14.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)  

 

เรื่อง :   ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: เวทีสาธารณะช้ีทางปัญญา (Open Forum Discussion) วิทยากร: พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทโีป, ดร. 
 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู ้(Knowledge) 
         ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา คือ การปรับตัวของครูในวิถีพุทธที่สอดคล้องกับ ศีล สมาธิ และปัญญา ประกอบด้วย 1) การฝึก
ให้มีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา 2) การได้ฝึกฝนจิตให้นิ่งและแน่วแน่เพื่อให้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจใน
ปฏิบัติหน้าที่คร ู(คิดบวก) และ 3) การฝึกให้เกิดความรู้เข้าใจเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได ้
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครมูีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรับตัวตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปัญญา) 
2. ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 
3. ครไูด้แนวทางในการปรับตัวตามหลักไตรสิกขาและเรียนรูคุ้ณลักษณะของครูในวิถีพุทธ  

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
ครูเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวตามหลักไตรสิกขา คือ การปรับตัว
ของครูในวิถีพุทธที่ สอดคล้องกับ ศีล สมาธิ และปัญญา 
ประกอบด้วย 1) การฝึกให้มีความประพฤติตามศีล คือ ความ
ประพฤติดีทางกายและวาจา 2) การได้ฝึกฝนจิตให้นิ่งและแน่วแน่
เพื่อให้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในปฏิบัติหน้าที่ครู (คิดบวก) และ   
3) การฝึกให้เกิดความรู้เข้าใจเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได ้
 

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

การปรับตัวในวิถีพุทธท าได้อย่างไร 
การปรับตัวตามหลักไตรสิกขาท าได้อย่างไร 
ครูที่ปรับตัวตามหลักไตรสิกขาจะมีคุณลักษณะอย่างไร 

ความรู้ทีค่รูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 
 

ความรู้เกี่ยวกับหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญัญ) 
แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 
คุณลักษณะของครูในวิถพีุทธ 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้  
(Teachers will be able to….) 
 

ครูมีคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ มี 7 คุณลักษณะ คือ “มี
ศรัทธาในวิถีพุทธ น้อมน าแนวทางจากครูต้นแบบ รักในการ
ประกอบวิชาชีพครู อยู่ในสภาพแวดล้อม วิถีพุทธ มีคุณธรรม
ประจ าตน หมั่นฝึกฝนตามหลักไตรสิกขา เป็นแบบอย่างที่ดีของ
ศิษย์และเพื่อนคร”ู 
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงานของกิจกรรมสานเสวนา 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: แลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนา 
Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี้ 
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กจิกรรม 
ให้ครูเล่ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันของครู แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 
ขั้นท ากิจกรรม 
ใช้กิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) สนทนาในเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับตัวของครูตามแนวทางของไตรสิกขา  
    1) การฝึกให้มีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา  
    2) การได้ฝึกฝนจิตให้นิ่งและแน่วแน่เพื่อให้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในปฏิบัติหน้าที่คร ู(คิดบวก) 
    3) การฝึกให้เกิดความรู้เข้าใจเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได ้
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
    1) ผู้น ากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 
    2) ครูผู้มีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 
    3) ผู้บันทึกผลลัพธ์จากการอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8-10 คน  
 
ขั้นสรุปกิจกรรม 
ตัวแทนกลุ่มสรปุความรู้ของกลุ่มที่ได้จากการท ากิจกรรมสานเสวนา และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน และท าบัตร
บันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
 
สื่อประกอบการเรียนรู ้(Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรมเกี่ยวกับไตรสิกขา 
2.  อุปกรณส์ าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม (สานเสวนา) 
3.  บัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีส่วนร่วม 

 

 

 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

 

ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบนัทึกผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    
          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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UbD Unit Plan  
แผนการจัดกจิกรรมที่ 3 เรียนรู้ให้เปน็แบบอย่างที่ด ี
วันที่ 1 เวลา 14.30-16.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)  

 

เรื่อง :   เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: ครูดีในวิถีพุทธ (Jigsaw Reading) วิทยากร: ดร.ล าพอง  กลมกูล 
 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู ้(Knowledge) 
     เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw Reading กรณีศึกษาของครูในวิถีพุทธ 4 กรณศีึกษา ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 1 ครูชายตะเข็บ 
กรณีศึกษาท่ี 2 พระคุณที่สาม  กรณีศกึษาที ่3 ครูหัวใจหินจากถิ่นอีสาน และ กรณีศึกษาที่ 4 ครูใต้หัวใจแกร่ง ซึ่งเป็นเรื่องราวของ
ครูในวิถีพุทธทีม่าจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครเูข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเป็นแบบอย่างที่ดใีนวิถีพุทธ 
2. ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยการอ่านแบบ Jigsaw ได้ 
3. ครไูด้แนวทางในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากการศึกษาแบบอย่างที่ดี 

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw Reading ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมกลุม่ที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

รวมทั้งเข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่ของครูในวิถีพุทธที่มาจาก
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw Reading มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมอย่างไร 
สภาพการเป็นอยู่ของครูในวิถีพุทธของแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทยมคีวามเหมือนและความต่างกันอย่างไร 

ความรู้ที่ครูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 
 

ได้ทราบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Jigsaw 
Reading 
ได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของครูในวิถีพุทธที่มาจากภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้  
(Teachers will be able to….) 
 

ครูสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบ Jigsaw 
Reading ในชัน้เรียนของครูได้ 
ครูได้แบบอย่างการปฏิบัติที่ดีของครูในวิถีพุทธที่มาจากภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย 
 

ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: แลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
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Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี้ 
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
ซักถามคุณครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่ครูนยิมใช้ในปัจจุบนั เพื่อเชื่อมโยงสู่การจัดกิจกรรมแบบ Jigsaw Reading 
 
ขั้นท ากิจกรรม 
ใช้กิจกรรม Jigsaw Reading 
 1. จับกลุ่ม 4 คน อ่านข้อความที่ก าหนดให ้
 2. เปลี่ยนกลุ่มใหม่ น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับข้อความที่อ่าน  
 3. เขียนสรุปความรู้ที่ได้รับด้วยการเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) 
            4. น าเสนอผลงานกลุ่มของตนเองให้กับกลุ่มอื่นๆ  
ให้ตัวแทนสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบ Jigsaw Reading และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
กรณีศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
ขั้นสรุปกิจกรรม 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและท าบัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) เป็นรายบุคคล 
 
สื่อประกอบการเรียนรู ้(Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรม 
2.  อุปกรณส์ าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณศีึกษา 
3.  บัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีส่วนร่วม 
5. แบบประเมิน“ครูดีในดวงใจ” (ส าหรับผู้เรียน) 
6. แบบประเมินตนเอง “ครูดใีนวิถีพุทธ” (ส าหรับครู) 
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ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบนัทึกผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    
          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

 

 

UbD Unit Plan  
แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏบิัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสู่วิถีพุทธ)   

วันที่ 1 เวลา 18.00-21.00 น. (3 ชั่วโมง)  
 

เรื่อง :   วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสู่วิถีพุทธ)   กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: ธรรมะภาคปฏิบัติ  วิทยากร: พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. 
 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู้ (Knowledge) 
จากรั้วมหาจุฬาสู่วิถีพุทธ/บทบาทศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริการสังคมการเผยแผ่และฝึกอบรม ให้ผู้เข้าอบรมรู้
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝึกปฏิบัติสวดมนต์ ฝึกปฏิบัติการภาวนาอย่างง่าย การเจริญจิตภาวนา การฟังธรรม
บรรยายเข้าสู่การศึกษาตนเองตามหลักภาวนาแบบนิ่งและเคลื่อนไหว สาธิตกิจกรรมแสงเทียนปัญญาถอดรูปแบบการสอนด้วยการ
ประยุกต์ และเทคนิคการใช้ดนตรีเพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา    
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครเูข้าใจบทบาทศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริการสังคมการเผยแผ่และฝึกอบรม 
2. ครเูข้าใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการสอนด้วยการประยุกต์ 
3. ครไูด้แนวทางในการน าไปใช้ในในการปฏิบัติได้จริงในการเรียนการสอน และความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
1. ครูเข้าใจบทบาทศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริการ
สังคมการเผยแผ่และฝึกอบรม 
2. ครเูข้าใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝึก 
3. ครูมีความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมการสอนด้วยการ
ประยุกต์  
4. ครเูข้าใจเทคนิคการใช้ดนตรีเพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา  

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

1.บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริการสังคมการเผยแผ่และ
ฝึกอบรมเป็นอย่างไร   
2.รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมการสอนด้วยการประยุกต์ มีลักษณะอย่างไร  
3.เทคนิคการใช้ดนตรีเพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ควรเป็น
อย่างไร    

ความรู้ที่ครูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 
 

1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางศาสนา สวดมนต์ เจริญ
จิตภาวนา  
2. ได้รู้แนวทางการออกแบบและน าไปปฏิบัติในการเรียนการ
สอนได้ 
3. ได้รู้และเป็นผู้น าไปประยุกต์ในการปฏิบัติได้จริงในการเรียน
การสอน และความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น  
(Teachers will be able to….) 
 

1. ครูสามารถประกอบกิจกรรมทางศาสนาและด าเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายได้  
2. ครูสามารถด าเนินและน าไปปฏิบัติในการเรียนการสอนได้ 
3. ครูสามารถใช้และเป็นผู้น าไปประยุกต์ในการปฏิบัติได้  
 
 
 
 

ขั้นที ่2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: สังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี้ 
หลักฐานการประเมินอ่ืนๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
ให้ครูเล่ากิจกรรมทางศาสนาที่เคยเข้าร่วมในโรงเรียน 
 
ขั้นท ากิจกรรม 
1. น าเสนอรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา  
2. ให้ครูได้ปฏิบัติจริง เกี่ยวกับ การสวดมนต์ ฝึกปฏิบัติการภาวนาอย่างง่าย การเจริญจิตภาวนา การฟังธรรมบรรยายเข้าสู่
การศึกษาตนเองตามหลักภาวนาแบบนิ่งและเคลื่อนไหว  
3. สาธิตกิจกรรมแสงเทียนปัญญาถอดรูปแบบการสอนด้วยการประยุกต์ และเทคนิคการใช้ดนตรีเพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา    
 
ขั้นสรุปกิจกรรม 
ให้ครูสรุปเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสู่วิถีพุทธ)  และบันทึกการ
สะท้อนคิดของครูลงในบัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slip) เป็นรายบุคคล 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ (Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรม / อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ 
2.  อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม 
3.  บัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

 

 

 

ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    
          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

 

UbD Unit Plan  
แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏบิัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม 

วันที่ 2 เวลา 04.00-07.00 น. (3 ชั่วโมง)  
 

เรื่อง :  วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: ธรรมะภาคปฏิบัติ  วิทยากร: พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. 
 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู้ (Knowledge) 
รู้ เข้าใจ รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ใช้การสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ภาวนาแสวงหาปัญญา  สนทนาธรรม สาธิต
กิจกรรมเดินจงกรมรับอรุณ กิจกรรมใส่บาตรท าบุญ เสริมบารมีทาน ผ่านรูปแบบกิจกรรม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง    
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครเูข้าใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่ประชาชนพึงปฏิบัติ 
2. ครไูด้รับประสบการณ์ตรงในการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา/ภาวนาแสวงหาปัญญา 
3. ครไูด้แนวทางในการน าไปใช้ในการน าไปจดักิจกรรมวิถีพุทธในโรงเรียน 

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
1.ครูเข้าใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่
ประชาชนพึงปฏิบัติ  
2.ครูเข้าใจประสบการณ์ตรงในการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา/
ภาวนาแสวงหาปัญญา ปัญญา เพ่ือการพัฒนาเจตคติและความ
เป็นครูในวิถีพุทธ 
3.ครูเข้าใจเป้าหมายและวิธีการท าบุญใส่บาตร  
 

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

1.รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่ประชาชนพึง
ปฏิบัติเป็นอย่างไร  
2. การสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา/ภาวนาแสวงหาปัญญา เพ่ือ
การพัฒนาเจตคติและความเป็นครูในวิถีพุทธมีลักษณะอย่างไร 
3. การท าบุญใส่บาตร มีเป้าหมายเพ่ืออะไร 

ความรู้ที่ครูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 
 

1.ผู้อบรมรู้เข้าใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่
ประชาชนพึงปฏิบัติ  
2.รู้เข้าใจประสบการณ์ตรงในการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา/
ภาวนาแสวงหาปัญญา ปัญญา เพ่ือการพัฒนาเจตคติและความ
เป็นครูในวิถีพุทธ 
3.รู้เข้าใจเป้าหมายและวิธีการท าบุญใส่บาตร  

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น  
(Teachers will be able to….) 
 

1.ได้น ารูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่ประชาชน
พึงปฏิบัติ ไปปรับใช้ในโรงเรียน 
2.ได้เข้าร่วมการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา/ภาวนาแสวงหา
ปัญญา ปัญญา เพ่ือการพัฒนาเจตคติและความเป็นครูในวิถี
พุทธ 
3. ได้ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการท าบุญใส่บาตร  
 
 
 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

 

ขัน้ที ่2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงานการปฏิบัติ 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: สังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี้ 
หลักฐานการประเมินอ่ืนๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
ให้ครูเล่ากิจกรรมทางศาสนาที่เคยเข้าร่วมในโรงเรียนเพ่ือเชื่อมโยงสู่กิจกรรมธรรมะภาคปฏิบัติ วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม 
 
ขั้นท ากิจกรรม 
จัดกิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
1. การสวดมนต์  
2. เจริญจิตภาวนา ภาวนาแสวงหาปัญญา   
3. สนทนาธรรม  
4. สาธิตกิจกรรมเดินจงกรมรับอรุณ  
5. กิจกรรมใส่บาตรท าบุญ เสริมบารมีทาน  
 
ขั้นสรุปกิจกรรม 
ให้ครูสรุปเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม และบันทึกการสะท้อนคิดของครู
ลงในบัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slip) เป็นรายบุคคล 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ (Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรม / อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ 
2.  อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.  แบบบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีส่วนร่วม 
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ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    
          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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UbD Unit Plan  
แผนการจัดกจิกรรมที่ 4 เปลี่ยนเจตคติทีด่ีตามวิถีพุทธ 

วันที่ 2 เวลา 08.30-11.30 น. (3 ชั่วโมง)  
 

เรื่อง :   เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: เรียนรู้ สู่ศรัทธา น ามาปฏิบัติ (Look-Pair-Share) วิทยากร: พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู ้(Knowledge) 
       แนวทางการเปลี่ยนเจตคติที่ดีของครูในวิถีพุทธ ด้วยการให้พิจารณาจากค าสัมภาษณ์เชิงลึกและภาพกิจกรรมวิถีพุทธ 
ของโรงเรียนต่างๆ และหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่ กลัยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4 
วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4 
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครเูข้าใจเกีย่วกับหลักธรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
2. ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรม Look-Pair-Share ได ้
3. ครสูามารถน าหลักธรรมทีใ่ชใ้นการพัฒนาตนไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนได้ 

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ได้แก่ กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ     
พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4 
ครูเข้าใจรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Look-Pair-
Share 
 

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเองมีอะไรบ้าง 
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ Look-Pair-Share มีรูปแบบการจัด
กิจกรรมอย่างไร 

ความรู้ที่ครูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 
 

ได้ทราบเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ Look-Pair-Share 
ได้ทราบตัวอย่างกิจกรรมวถิีพุทธของโรงเรียนต่างๆ  
ได้ทราบความคิดเห็นของครูในวิถีพุทธจากบทสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้  
(Teachers will be able to….) 
 

ครมูีทัศนคตทิีด่ีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมวิถีพทุธ 
ครูเปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ 
 
 

ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: แลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
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Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี้ 
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
ให้ครูเล่าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิถีพุทธในโรงเรียนของตนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม  เรียนรู้ สูศ่รัทธา น ามาปฏิบัต ิด้วยการ โดย
ใช้กิจกรรม Look-Pair-Share  
 
ขั้นท ากิจกรรม 
ใช้กิจกรรม Look-Pair-Share มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  

 1. อ่านบทสัมภาษณ ์และดูภาพกิจกรรมวิถีพุทธ 
 2. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 3. เสนอแนวทางการปฏิบัตขิองตนเอง 

 Look :  ให้อ่านบทสัมภาษณ์ / ดูภาพที่ก าหนดให้  
     พิจารณาและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตน 
 Pair :    จับคู่กับเพื่อนครู 
                       ฟังแนวคิดเพื่อนครู  แลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันสร้างหรือน าเสนอแนวคิดใหม่  
           Share :  ร่วมกันสนทนากลุ่มใหญ่         
                        ฟังแนวคิดผู้อื่น น าเสนอแนวคิดตน น าเสนอแนวคดิของเพื่อน สร้างแนวคิดใหม่ร่วมกัน 
ขั้นสรุปกิจกรรม 
ให้ตัวแทนครสูรุปองค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับเทคนิคการจดักิจกรรมแบบ Look-Pair-Share และความรู้เกี่ยวกบักิจกรรมวิถีพุทธ
ของแต่ละโรงเรียน 
 
สื่อประกอบการเรียนรู ้(Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรม “เรียนรู้ สูศ่รัทธา น ามาปฏิบัติ” 
2.  อุปกรณส์ าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม 
3.  บัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีส่วนร่วม 
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ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบนัทึกผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    
          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความที่ 1 
 “นอกจากนั้นก็มีหลักเรื่องวุฒิ 4 คือการคบคนดี คนต้นแบบ ฟังข้อคิดจากท่าน ขวนขวายหาความรู้จาก

แหล่งความรู้ ไตร่ตรองพิจารณา และปฏิบัติตามให้เหมาะแก่สภาพการณ์ แต่กระบวนการการศึกษาต้องใช้หลัก
อริยสัจ 4 อย่างข้อแรกทุกข์ การที่เด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็เป็นปัญหาของครู ต้องหาสมุทัย คือสาเหตุ แล้วเราก็
ตั้งเป้าหมายแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เด็กอ่านออกเขียนได้
แล้วลงมือท า” 

                                                                                                           (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W3, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2558) 
ข้อความที่ 2 

“การท าตัวให้เป็นตัวอย่างค่ะ เราอยากให้เด็กพูดเพราะ เราต้องพูดเพราะให้เป็นตัวอย่าง อยากให้เด็ก
ประหยัด เราต้องท าตัวประหยัดให้เขาเห็น ถ้าครูไม่เป็นตัวอย่าง จะเกิดค าถามในใจเด็ก อย่างการดื่มกาแฟแก้ว
ละแพงๆ ถ้าเก็บเงินส่วนนั้นไว้จะเหลือเงินเก็บ มาดื่มน้ าเปล่าแทน” 

                                             (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2558) 
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 ข้อความที่ 3 

“ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการฝึกธรรมะ คือแม้นักเรียนจะอยู่กับสิ่งเสพติด อบายมุขก็จะไม่คิดเสพ 
คิดลอง หรือมัวเมาในอบายมุข เกม สื่อลามก เพราะหน้าที่ของครูคือเราจะสอนให้หรือปลูกฝังเข้าไปใน
สายเลือดให้เห็นโทษภัยของสิ่งไม่ดีเหล่านี้  หลักปฏิบัติตามแนววิถีพุทธที่กล่าวมา ใหม่ๆ ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในวงการศึกษาและสังคมทั่วไป แต่เมื่อเราท าจริงจังให้เป็นที่ปรากฏต่อวงการศึกษาและสังคม” 

                               (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C3, สัมภาษณ,์ 10 พฤศจิกายน 2558) 
 

ข้อความที่ 4 
  “ผมสอนเรื่องศีล 5 ผมไม่ได้สอนให้นักเรียนท่องจ า แต่ผมให้หมายความว่าวันนี้เรามารักษาศีลกันไหม 
เช่น ศีลข้อที่ 1 วันนี้เป็นวันพระของโรงเรียนเราจะงดการเบียดเบียนผู้อื่น  ผมจะฝึกก่อนพอเขาคุ้นเคยก็มาให้
ความหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณครูจะต้องสอนให้ถึงขั้นภาวนาให้ได้นะครับ” 

                                                        (ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุ่ม, 10 มกราคม 2559) 
 

 
ข้อความที่ 5 

“ที่โรงเรียนเราเป็นพหุวัฒนธรรม มีสองศาสนาอยู่กัน เด็กก็อยู่ด้วยกันได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร เราจะฝึกเด็ก
ให้มีแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกัน หรือต้องท ากิจกรรมร่วมกัน สอนให้เป็นคนมีคุณธรรม ให้เป็นคนไม่
เบียดเบียนคนอื่น นักเรียนพุทธเรามีน้อยกว่ามุสลิม แต่ก็สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างลงตัว เพราะเราเลือกวิธีการ
ปฏิบัติให้ตรงกันกับหลักแนวคิดของศาสนาที่มีลักษณะร่วมกัน” 

                                (ครูโรงเรียนวิถพีุทธ S1, สัมภาษณ,์ 10 พฤศจิกายน 2558) 
 
 

  
 ภาพที่ 1 
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 ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4 
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 ภาพที่ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพที่ 6 
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UbD Unit Plan  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน 
วันที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)  

 

เรื่อง :   บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: จากเสวนาธรรมน าสู่ช้ันเรยีน (Read-Pair Share และบทบาทสมมติ) วิทยากร: พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,ดร. 
 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู้ (Knowledge) 
หลักธรรมที่ครูยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู ได้แก่ ก ัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ  พรหมวิหาร 
4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และ สังคหวัตถุ 4  และหลักธรรมที่ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
กัลยาณมิตรธรรม 7 โยนิโสมนสิการ โอวาท 3  ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และ อริยสัจ 4  
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครเูรียนรู้หลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูสามารถปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ 
3. ครสูามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองและผู้เรียน  

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
1. ครูเข้าใจหลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. ครูเข้าใจการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3. ครูเข้าใจวิธีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้
เพ่ือการพัฒนาตนเองและผู้เรียน 
 

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

1. หลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีอะไรบ้าง 
2. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท าได้อย่างไร 
3. การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เพื่อการ
พัฒนาตนเองและผู้เรียนท าได้อย่างไรบ้าง 

ความรู้ที่ครูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 

1. ครมูีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครมีูความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3. ครมีูความรู้เกี่ยวกับวิธีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้เรียน 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น  
(Teachers will be able to….) 
1. ครูสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3. ครูสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและผู้เรียน 
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ขั้นที ่2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: แลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี้ 
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
ให้ครูเล่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพ่ือเชื่อมโยงกับหลักธรรมที่ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ขั้นท ากิจกรรม 
จากเสวนาธรรมน าสู่ชั้นเรียน (Dhamma Dialogue to Classroom: DDC) 
ใช้กิจกรรม Read-Pair Share ตามหลักพุทธธรรมส าหรับครูในวิถีพุทธ ดังนี้ 
หลักธรรมที่ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  กัลยาณมิตรธรรม 7   โยนิโสมนสิการ โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และ อริยสัจ 4 
 Read :  ให้อ่านและศึกษาหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้กับตนเองและการจัดการเรียนการสอน  
             คิดและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตน 
 Pair :    จับคู่กับเพ่ือนครู 
                       ฟังแนวคิดเพ่ือนครู  แลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันสร้างหรือน าเสนอแนวคิดใหม่ 
           Share :  ร่วมกันสนทนากลุ่มใหญ่          
                       ฟังแนวคิดผู้อื่น น าเสนอแนวคิดตน น าเสนอแนวคิดของเพ่ือน สร้างแนวคิดใหม่ร่วมกัน 
ให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักธรมโดยท าเป็นกิจกรรมกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอเป็นบทบาท
สมมติหน้าชั้น   
 
ขั้นสรุปกิจกรรม 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมและท าบัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slip) เป็นรายบุคคล 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ (Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรม “บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน” 
2.  อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม 
3.  บัตรบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม/การมีส่วนร่วม 
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ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    

          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดของหลักธรรม (พอสังเขป) 
 หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 

1) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเป็นปิโย คือ เป็นครูผู้มีความน่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวน
ให้อยากเข้าไปปรึกษาและไต่ถาม 

2) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเป็นครุ คือ เป็นครูที่น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่น เป็นที่พ่ึงทางใจและปลอดภัย 

3) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเป็นภาวนีโย คือ เป็นครูที่น่ายกย่อง ในฐานผู้ทรงคุณ คือความรู้รู้และภูมิ
ปญัญาแท้จริง 

4) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเป็นวัตตา จ คือ รู้จักพูดให้ได้ผล เป็นผู้ให้ค าแนะน า ว่ากล่าวตักเตือน และเป็นที่
ปรึกษาท่ีด ี

5) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเป็น วจนักขโม คือ อดทนต่อถ้อยค า อดทนฟังได้ไม่เบื่อ  ไม่ฉุนเฉียว เป็นผู้มี
ความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบ แม้เด็กจะซุกซนคือก็ต้องอดทนสอนและให้ความรู้ต่อศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน 

6) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเป็นคัมภีรัญจะกถัง กัตตา คือ แถลงเรื่องล้ าลึกได้ คือสามารถอธิบายเรื่อง
ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย สอนจากสิ่งที่รู้แล้วไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ 
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7) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเป็น วัฎฐาเน นิโยชเย คือ ไม่แนะน าศิษย์ไปในทางเสื่อมเสีย แต่ควรส่งเสริม
ทางแห่งความเจริญให้แก่ศิษย์ เช่น สอนให้คบคนดี หมั่นศึกษาหาความรู้ มีโยนิโสมนสิการ และปฏิบัติตนเป็นคนดี 

  
 หลักสัปปุริสธรรม 7 

1) ธัมมัญญุตา (รู้เหตุ) คือ รู้หลักความจริง รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล  
2) อัตถัญญุตา (รู้ผล) คือ รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์  
3) อัตตัญญุตา (รู้ตน) คือ ความรู้จักตน ว่าเรานั้นมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเท่าไร  
4) มัตตัญญุตา (รู้ประมาณ) คือ รู้จักความพอดีในการด ารงชีวิต เช่น การใช้จ่ายอย่างพอเพียง  
5) กาลัญญุตา (รู้กาล) คือ รู้จักระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการท าหน้าที่การงาน  
6) ปริสัญญุตา (รู้ชุมชน) คือ รู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อให้ประพฤติตนได้ถูกต้อง  
7) ปุคคลัญญุตา (รู้คน) คือ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  
 หลักอิทธิบาท 4  

  เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย  มีข้อธรรม 4 ข้อ ประกอบด้วย   
  1) ฉันทะ คือ ความพอใจ   
  2) วิริยะ คือ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม   
  3) จิตตะ คือ ความคิดมุ่งไป  อุทิศตัว อุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า   
  4) วิมังสา  คือ ความไตร่ตรองหรือทดลอง   

 
 หลักสังคหวัตถุ 4  

 เป็นธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้สามัคคี มีข้อธรรม 4 ข้อ ประกอบด้วย  
 1) ทาน คือ การให้  
 2) ปิยวาจา คือ วาจาอันเป็นที่รัก  
 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์   
 4) สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย 

 
 หมายเหตุ : สามารถมอบหมายให้ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการค้นหาหลักธรรมเพ่ิมเติม 
         เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนกันในการท ากิจกรรม 
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UbD Unit Plan  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 

วันที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น. (3 ชั่วโมง)  
 

เรื่อง :   เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรม: จากชั้นเรียนสู่การวิจัย (Routine to Research) วิทยากร:  ดร.ล าพอง กลมกูล 
 

สาระที่ต้องการให้เรียนรู้ (Knowledge) 
            การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นการวิจัยโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือค้นหา
วิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผลวิจัยจะช่วยให้ครูได้รับรู้การสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานของตนเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองของครู รวมทั้งเป็นกระบวนการที่ท าให้ครูได้เรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้จากการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของตน และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่มีวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว และน าผลการวิจัยไปใช้ในชั้นเรียนได้ทันที  
โดยมีการท าเป็นวงจรต่อเนื่อง 
 

ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Desired Results) 

1. ครเูข้าใจการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
2. ครูสามารถออกแบบนวัตกรรมทางธรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการวิจัย 
3. ครสูามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  

ความเข้าใจของครู : 
(Teachers will understand that…) 
1. ครเูข้าใจการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 
2. ครเูข้าใจการออกแบบนวัตกรรมทางธรรมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการวิจัย 
3. ครเูข้าใจการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

 

ค าถามส าคัญ (Essential Questions): 
 

1. ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ท าได้อย่างไร 
2. การสร้างนวัตกรรมทางธรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ผ่านกระบวนการวิจัย มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร 
3. กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและมี
ความต่อเนื่องเป็นอย่างไร 

ความรู้ที่ครูจะได้รับ  
(Teachers will know….) 

1. ครมูีความรู้ในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณา
การหลักพุทธธรรม 
2. ครมูีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางธรรมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการวิจัย 
3. ครมูีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น  
(Teachers will be able to….) 
1. ครูสามารถออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 
2. ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมทางธรรมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการวิจัย 
3. ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

 



หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ                                                                                               ศูนย์อาเซียนศึกษา  มจร  

ขั้นที ่2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence) 

Goal(s): ประเมินจากการน าเสนอผลงานตัวอย่างงานวิจัยของครูที่ผ่านมา 
Role:  สังเกตการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน 
Audience: แลกเปลี่ยนความรู้และสรุป 
Situation:  ประเมินการท างาน (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) 
Performance: ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
Standards: อธิบายและท าความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมนี้ 
หลักฐานการประเมินอ่ืนๆ (Other Evidence) 
 

ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) 

กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อให้ครูสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อเชื่อมโยงสู่ปัญหาวิจัย 
 
ขั้นท ากิจกรรม 
1. บรรยายเรื่อง เรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในวิถีพุทธ” โดยเน้นการน าหลักธรรมมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแนวทาง
เพ่ือน าไปทดลองใช้กับผู้เรียน 
2. ครูน าเสนอประสบการณ์ในการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาผู้เรียนทีละคน 
3. ให้ครูที่เคยท าวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักธรรม ได้แบ่งปันประสบการณ์  (กรณีที่ไม่มี ให้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์แล้วคิดหา
แนวทางท่ีจะสร้างนวัตกรรมทางธรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน) 
4. ให้น าแนวทางที่ได้รับแล้วทดลองท าวิจัยในวิถีพุทธในลักษณะเล็กๆ ง่ายๆ แต่มีความส าคัญ คือช่วยแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริง 
5. บันทึกผลลงในแบบบันทึกรายงานการวิจัยในวิถีพุทธ และสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ขั้นสรุปกิจกรรม 
ให้ครูสรุปแนวทางการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง และให้ท าบัตรบันทึกการ
สะท้อนคิด (Exit Slip) เป็นรายบุคคล 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ (Resources) 
1.  Power Point ส าหรับบรรยายกิจกรรม เรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในวิถีพุทธ” 
2.  ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการตัวแปรเกี่ยวกับหลักธรรม 
3. แบบบันทึกรายงานการวิจัยในวิถีพุทธ 
4.  แบบบันทึกการสะท้อนคิด (Exit Slips) 
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ค าชี้แจง   บัตรบันทึกการสะท้อนคิด 3-2-1 นี้ ใช้ส าหรับบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม    
          กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูในวิถีพุทธ 
หลักสูตร 

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
 Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 



เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามผลการปฏิบัตงิานของคร ู
และแนวทางการวัดเจตคตแิละจิตวญิญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 

 
 
ค าชี้แจง   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในวิถีพุทธ ภายใตโ้ครงการวจิัยเรื่อง “การพัฒนาเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ” แบ่งเครื่องมือที่ใช้ 3 ชุด ดังนี้  
           เอกสารชุดที่ 1 แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ เป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ค าถามในการสะท้อนคิดด้านเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู  
  ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูวิถีพุทธ (การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู) 
  ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน (การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน) 
  (รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม จ านวน 6 หน้า) 

          เอกสารชุดที่ 2 แนวทางการประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในวิถีพุทธ 
กิจกรรมการสะท้อนคิด “ครูดีในดวงใจ” มีใบงาน 2 แบบ (ให้ครูเลือก 1 แบบ) 

                           แบบที ่1 ส าหรับครูที่สอนในระดับประถมศึกษา 
      แบบที่ 2 ส าหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา 

                     ให้คุณครูน าใบงานนี้ ให้นักเรียนท ากิจกรรมในห้องเท่ากับจ านวนของนักเรียนที่มีอยู่    
                     ในห้องแล้วส่งใบงานนี้ให้กับคณะวิทยากร จ านวน 5-10 ฉบับ 
  เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินรายการความเป็นครูในวิถีพุทธ (ครูประเมินตนเอง) (จ านวน 3 หน้า) 
 

 ช่องทางในการส่งผลงาน 
      ช่องทางที่ 1 ให้คุณครู สแกนงานทั้งหมด แล้วส่งเข้าเมลย์ g5881lampongkl@kurupatana.ac.th    

        ช่องทางท่ี 2 ให้คุณครู จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เนื่องด้วยช่วงเวลาของการบันทึกและเก็บรวบรวมผลงานอาจตรงกับช่วงเวลาของการปิดภาค 
              การศึกษา ดังนั้น จึงขอก าหนดให้คุณครูทุกท่านส่งงานภายใน 1 เดือน หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

 

กรุณาส่ง 
  ดร.ล าพอง  กลมกูล 
                  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                   เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  
                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13170 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและแนวทางการวัดเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ    
ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาครูสู่วิถีพุทธ 6 กิจกรรม ดังนี้ 
 
 กิจกรรมที่ 1   รู้หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธ    
 รูปแบบกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS) 
    ใช้กิจกรรม Think-Pair-Share 
 
 กิจกรรมที่ 2  ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา       
 รูปแบบกิจกรรม เวทีสาธารณะช้ีทางปัญญา (Open Forum Discussion: OFD) 
    ใช้กิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) 
 
 กิจกรรมที่ 3  เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี      
 รูปแบบกิจกรรม ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) 
    ใช้กิจกรรม Jigsaw Reading 
  
 กิจกรรมที่ 4  เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ   
 รูปแบบกิจกรรม เรียนรู้ สู่ศรัทธา น ามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP)  
    ใช้กิจกรรม Look-Pair-Share 
  
 กิจกรรมที่ 5  บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน      
 รูปแบบกิจกรรม จากเสวนาธรรมน าสู่ชั้นเรียน (Dhamma Dialoge to Classroom: DDC) 
    ใช้กิจกรรม Read-Pair Share 
 
 กิจกรรมที่ 6  เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม (เพียรแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยธรรม) 
 รูปแบบกิจกรรม จากชั้นเรียนสู่วิจัย (Routine to Research) 
    การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Classroom Action Research) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 
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ขั้นที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับหน้าที่ของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ (สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการสอนปกติ) 
 

ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน 
 

แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 
วิถทีี่ 1 หน้าที่ของครูโรงเรียนวิถีพุทธ     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
หน้าที่ของครูในโรงเรียนวิถีพุทธมีอะไรบ้าง                 มีหน้าที่แตกต่างหรือเหมือนครูโรงเรียนทั่วไปอย่างไร 
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การจัดกิจกรรมตามวิถีพุทธท าให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลง คือ.......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................   

................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................. .................................................................................................... ...... 
 

 

 

 

 

 

ผลการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมวิถีพุทธของข้าพเจ้า คือ........................................................  
............................................................................................................................. ................................................   

............................................................................................................................. ................................................  

.................................................................................. ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................................................................ . 
 

 

 

 



ขั้นที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับการปรับตัวตามหลักไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 

ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ (สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม) 
 

ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน 
 

 
แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 

วิถทีี่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา      วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ท าได้อย่างไร        มีผลท าให้วิถีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร 
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........................................................................ 

........................................................................ 
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........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินชีวิตตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ท าให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลง คือ............................................................... 
........................................................................................... ..................................................................................   

............................................................................................................................. ................................................  

.................................................................................. ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

...................................................................... .................................................................................................... .. 
 

 

 

 

 

 

ผลการจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิกขาท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง ได้แก่.............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................   

............................................................................................................................. ................................................  

.................................................................................. ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................

......................................................................................................................................................... .................... 
 

 

 



ขั้นที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับหน้าที่ของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน 
 

แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 
วิถทีี่ 3 เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี  วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
แบบอย่างที่ดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธเป็นอย่างไร               การเป็นแบบอย่างที่ดีของครูมีประโยชน์อย่างไร 
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........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

แบบอย่างตามแนววิถีพุทธที่ข้าพเจ้าปฏิบัติประจ า คือ........................................................................................ 
......................................................................................................... ....................................................................  

......................................................................................................... .................................................................... 

......................................................................................................... .................................................................... 

......................................................................................................... .................................................................... 

...................................................................... ...................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมที่ผู้เรียนน าไปเป็นแบบอย่างท่ีดี ประกอบด้วย คือ..............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................   

................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

....................................................................... ....................................................................... .............................. 

.............................................................................................................. .............................................................. 

 

 

 



ขั้นที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับเจตคติที่ดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน 
 

 
แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 

วิถทีี่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
ครูคิดอย่างไรกับการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ         โรงเรียนวิถีพุทธแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร 
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........................................................................ 
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สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจในกิจกรรมวิถีพุทธ คือ............................................................. ........................................ 
......................................................................................................... ....................................................................  

......................................................................................................... .................................................................... 

............................................................. ................................................................................................................ 

......................................................................................................... .................................................................... 

............................................................... ............................................................................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ ได้แก่..................................................................  
............................................................................................................................. ................................................   

............................................................................................................................. ................................................  

.................................................................................. ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

 

 

 



ขั้นที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับหน้าที่ของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน 
 

 
แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 

วิถทีี่ 5 บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน    วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
หลักธรรมที่ครูประยุกต์ใช้กับตนมีอะไรบ้าง                       มีแนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมอย่างไร 
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........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตท าให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลง คือ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................   

............................................................................................................................. ................................................  

....................................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ ................................................. 

................................................................. ..................................................................................................... ....... 
 

 

 

 

 

 

ผลการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการสอนท าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง คือ........................................................  
......................................................................................................... ....................................................................  

......................................................................................................... .................................................................... 

......................................................................................................... .................................................................... 

......................................................................................................... .................................................................... 

......................................................................................................... .................................................................... 
 

 

 

 



ขั้นที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางธรรม (เช่น ต้นไม้พูดได้) 
 

ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะท้อนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธ์สู่ผู้เรียน 
 

แบบบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ 
วิถทีี่ 6 เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม    วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
ครูได้สร้างนวัตกรรมทางธรรมอะไรบ้าง                         ผลการน าไปใช้กับผู้เรียนเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในวิถีพุทธ 
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........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
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การออกแบบกิจกรรมการสอนเป็นนวัตกรรมทางธรรม มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้า คือ............................................ 
......................................................................................................... ....................................................................  

................................................................................. ............................................................................................ 

......................................................................................................... .................................................................... 

......................................................................................................... .................................................................... 

........................................................ .................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

การออกแบบกิจกรรมการสอนเป็นนวัตกรรมทางธรรม มีประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................   

................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

....................................................................... ......................................................................................................

.............................................................................................................................. ............................................... 
 

 

 

 



กิจกรรมการสะท้อนคิด “ครูดีในดวงใจ”  
(ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา) 

 
 

ชื่อ..................................................................ชั้น..............................วันท่ี......................................... 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบรรยายประกอบภาพ เรื่อง “ครูดีในดวงใจของฉัน” พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
 แนวทางการประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในวิถีพุทธ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ครูดีในดวงใจของฉัน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 1) เป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติ (กาย)   3  คะแนน      ได้..................คะแนน 
 2) เป็นแบบอย่างในการสื่อสาร (วาจา) 3  คะแนน  ได้..................คะแนน 
 3) เป็นแบบอย่างในการคิด (ใจ)         4  คะแนน  ได้..................คะแนน     รวม.................คะแนน 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-Ln/55-aLp.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rinsayoyolive&month=11-2012&date=15&group=7&gblog=111&docid=yQ4TGNtkIZMh4M&tbnid=7sRZPetXrnPz3M&w=401&h=88&ei=5d14Ve_FIsHwmAWAlICwCg&ved=0CAcQxiAwBWoVChMIr8yAv7iGxgIVQTimCh0ACgCm&iact=c


แบบประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในวิถีพุทธ 
กิจกรรมการสะท้อนคิด “ครูดีในดวงใจ”  

(ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา) 
 

 

ชื่อ..................................................................ชั้น..............................วันท่ี......................................... 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง “ครูดีในดวงใจของข้าพเจ้า” 
 แนวทางการประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในวิถีพุทธ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ครูดีในดวงใจของข้าพเจ้า 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

เกณฑ์การประเมิน   
 1) เป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติ (กาย)   3  คะแนน      ได้..................คะแนน 
 2) เป็นแบบอย่างในการสื่อสาร (วาจา) 3  คะแนน  ได้..................คะแนน 
 3) เป็นแบบอย่างในการคิด (ใจ)         4  คะแนน  ได้..................คะแนน     รวม.................คะแนน 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-Ln/55-aLp.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rinsayoyolive&month=11-2012&date=15&group=7&gblog=111&docid=yQ4TGNtkIZMh4M&tbnid=7sRZPetXrnPz3M&w=401&h=88&ei=5d14Ve_FIsHwmAWAlICwCg&ved=0CAcQxiAwBWoVChMIr8yAv7iGxgIVQTimCh0ACgCm&iact=c


แบบประเมินตนเอง “ครูในวิถีพุทธ”  
(ส าหรับครู) 

 
ค าชี้แจง   แบบประเมินตนเองครูในวิถีพุทธนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครู จ านวน 5 ข้อ 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูวิถีพุทธ จ านวน 15 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับเจตคติของความเป็นครูในวิถีพุทธ จ านวน 3 ข้อ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ตรงตามข้อมูลของท่าน 

 1.  เพศ                   

    1.   ชาย    2.   หญิง 

 2.  อายุ             

    1.   21 - 30 ป ี   3.  31 – 40 ปี   

    3.   41 – 50 ปี    4.  51 ปีขึ้นไป 

 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  

    1.  ปริญญาตรี     2. ปริญญาโท 

     3.  ปริญญาเอก  

 4.  ระดับของสถานศึกษา  

    1. โรงเรียนขนาดเล็ก        2. โรงเรียนขนาดกลาง 

    3. โรงเรียนขนาดใหญ่            4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

5. ระดับชั้นที่สอน                

    1.  ประถมศึกษา (ป.1-3)  2. ประถมศึกษา (ป.4-6)    

    3.   มัธยมศึกษาตอนต้น  4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูวิถีพุทธ 
   

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  ขอให้คุณครูท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นท่าน 

ข้อ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา  
1 ข้าพเจ้ามีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ      
2 ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง      
3 ข้าพเจ้ามีความยับยั้งช่างใจต่อสิ่งล่อใจ      
4 ข้าพเจ้าใช้การสื่อสารในทางบวกกับนักเรียนและผู้อ่ืน      
5 ข้าพเจ้าฝึกฝนการใช้สติสัมปชัญญะในชีวิตประจ าวัน      

ฝึกฝนจิตให้นิ่งและแน่วแน่เพื่อให้มีความมุ่งม่ันในการท าหน้าที่  
6 ข้าพเจ้าหมั่นฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อมีสิ่งเย้ายวนทางประสาทสัมผัส       
7 ข้าพเจ้าฝึกฝนจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นและยับยั้งความโกรธ      
8 ข้าพเจ้าฝึกจิตให้กระตือรือร้นอยู่เสมอ      
9 ข้าพเจ้าฝึกจิตไม่ให้ลังเลสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่      
10 ข้าพเจ้าฝึกจิตให้มุ่งมั่นอยู่ในงาน ไม่ฟุ้งซ่านออกนอกหน้าที่      

ฝึกให้เกิดความรู้เข้าใจเหตุผลและสามารถแก้ปัญหา  
11 ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในปัญหาของผู้เรียนและแก้ปัญหาได้       
12 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการสืบเสาะหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน      
13 ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม      
14 ข้าพเจ้ามีแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม      
15 ข้าพเจ้าแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ      

 

สรุปผลการประเมินตนเอง (ส าหรับผู้วิจัย) 

     ดีมาก     ดี     พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ค าชี้แจง ค าถามในตอนที่ 2 นี้เป็นข้อค าถามที่มีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale)  
            ที่มีระดับการให้คะแนนของครูผู้ตอบแบบประเมินตนเองเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
  4 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ ดี 
  3 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ พอใช้ 
  2 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ น้อย 
  1 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ น้อยที่สุด 

  



ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับเจตคติของความเป็นครูในวิถีพุทธ 
  
1) ครูมีวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธ อย่างไร 
.......................................................................................................... ....................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
........................................................................ ......................................................................................................
.......................................................................................................... .................................................................... 
 
2) ครูมีแนวทางในการสร้างความรู้สึกให้เกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณ์ตนเอง อย่างไร 
.......................................................................................................... ....................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
........................................................................ ......................................................................................................
.......................................................................................................... .................................................................... 
 
3) ครูได้น าแนวทางวิถีพุทธหรือธรรมวิถีพุทธมาเป็นแนวปฏิบัติของตน อย่างไร 
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
....................................................................... .......................................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................. ................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบคุณกับการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในวิถีพุทธ 
และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
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