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คํานํา
คูมื อ การพั ฒนาครู ต ามรูป แบบการพั ฒ นาเจตคติ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ใ นวิถี พุ ท ธเล ม นี้
พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติ
และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” ทุนวิจัยมุงเปาป 2558 มีวัตถุประสงคของการสรางเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี ประกอบดวย วิถีที่ 1
รูหนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ วิถีที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี วิถีที่ 3
เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ วิธีที่ 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม
โดยไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเปน 6 กิจกรรมที่สอดคลองกัน ประกอบดวย กิจกรรมที่ 1
แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS) กิจกรรมที่ 2 เวทีสาธารณะชี้ทางปญญา
(Open Forum Discussion: OFD) กิจกรรมที่ 3 ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) ดวย
กิจกรรม Jigsaw Reading กิจกรรมที่ 4 เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP) ดวย
กิจกรรม Look-Pair-Share กิจกรรมที่ 5 จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Dhamma Dialoge to Classroom: DDC)
ดวยกิจกรรม Read-Pair-Share และกิจกรรมที่ 6 จากชั้นเรียนสูวิจัย (Routine to Research) ดวยการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน และหลักสูตรในป 2561 นี้ไดเพิ่มกิจกรรมพิเศษ จํานวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสูวิถีพุทธ) และกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ
วิถีประชา วิถีธรรม
ในการพัฒนาคูมือพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธเลมนี้
คณะผูวิจัยไดแนวทางจากการศึกษาภาคสนามจากครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจํานวน 12 โรงเรียน ไดจากการ
สนทนากลุมของนักวิชาการวิถีพุทธ ผูบริหารและคณะครูจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและวิถีพุทธพระราชทาน
ซึ่งทําใหไดรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และไดนํามาพัฒนาเปนกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี โดยไดนําเสนอและรับรองใหเปนหลักสูตรพัฒนาครู
ของคุรุพัฒนาในป 2560 และไดพัฒนากิจกรรมพิเศษเพิ่ม จํานวน 2 กิจกรรม แลวไดนําเสนอตอสถาบันคุรุ
พัฒนา ในโครงการการพัฒนาครูครบวงจร (หลักสูตรคูปองครู 2561) และไดรับการรับรองหลักสูตรเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาครูในวิถีพุทธดวยการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่นําไปสูความเขาใจและ
นําไปใชในการปฏิบัติอยางยั่งยืนเปนลําดับตอไป
ดร.ลําพอง กลมกูล
ผูเสนอหลักสูตร
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การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถพี ทุ ธ
Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way
ณ. หองประชุม 401 อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาจเปลี่ยนแปลง)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่
วันที่ 1

เวลา
08.00-09.00 น.

9 ชม.

09.00-10.30 น.
(1 ชม. 30 นาที)

เรื่อง/สาระการพัฒนา/วิทยากร
[ภาคเชา] ลงทะเบียนเขารวมอบรม

บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรูของครูในวิถีพุทธ” โดยพระมหาวิชาญ
สุ วิ ช าโน ผอ.ส ว นวางแผนและพั ฒ นาการอบรม สถาบั น วิ ป ส สนาธุ ร ะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
ผูรับผิดชอบ) (แผนการจัดกิจกรรมที่ 1)
10.30-12.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 1 รูหนาที่การเปนครูในวิถีพทุ ธ
(1 ชม. 30 นาที) รูปแบบกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-PairShare : TPS) ใชกิจกรรม Think-Pair-Share,
วิทยากร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร./ ดร.ลําพอง กลมกูล/พระมหา
ประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 1)
13.00-14.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา
(1 ชม. 30 นาที) รูปแบบกิจกรรม เวทีสาธารณะชี้ทางปญญา (Open Forum Discussion:
OFD) ใชกิจกรรมสานเสวนา (Dialogue)
วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,
ดร./ ดร.ลําพอง กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 2)
14.30-16.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี
(1 ชม. 30 นาที) รูปแบบกิจกรรม ครูดีในวิถีพทุ ธ (Good Role of Model : GRM)
ใชกิจกรรม Jigsaw Reading
วิทยากร ดร.ลําพอง กลมกูล/พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 3)
18.00-21.00 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรัว้ มหาจุฬาสูวถิ ีพุทธ)
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา ใชการการสวดมนต/เจริญจิตภาวนา/
3 ชม. แบงเปน 2 สนทนาธรรม/แสงเทียนปญญาถอดรูปแบบการสอนดวยการประยุกต ดนตรี
ชวง ๆ ละ 1 ชม. 30 มีธรรม (Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking Meditation,
นาที
Dhamma Light of Life, Music to Know Dhamma) ใชรูปแบบกิจกรรม
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงตามรูปแบบและวิถีทางศาสนาและวิถีไทยวิถีพุทธ /
Learn and Action วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปทีโป, ดร. และคณะ
(แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1)

วันที่
วันที่ 2
9 ชม.

เวลา
04.30-07.30 น.

เรื่อง/สาระการพัฒนา/วิทยากร
กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ใชการสวดมนต/เจริญจิตภาวนา/
3 ชม. แบงเปน 2 ภาวนาแสวงหาปญ ญา/สนทนาธรรม/เดินจงกรมรั บอรุณ /ทํ าบุญ ใสบาตร
ชวง ๆ ละ 1 ชม. 30 เสริมบารมีทาน/ (Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking
นาที
Meditation, Dhamma Light for Life) ใชรูปแบบกิจกรรม เรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง / Learn and Action วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,
ดร. และคณะ (แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2)
08.30-11.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ
3 ชม. แบงเปน 2 รูปแบบกิจกรรม เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice :
ชวง ๆ ละ 1 ชม. 30 LBP) ใชกิจกรรม Look-Pair-Share
นาที
วิทยากร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร./ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,
ดร./ ดร.ลําพอง กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 4)
13.00-14.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 5 บูรณาการธรรมนําสูผเู รียน
รูปแบบกิจกรรม จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Dhamma Dialogue to
(1 ชม. 30 นาที) Classroom : DDC) ใชกิจกรรม กิจกรรม Read-Pair Share และบทบาท
สมมติ (Play role) วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร/ ดร.ลําพอง กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 5)
14.30-16.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม
รูปแบบกิจกรรม จากชั้นเรียนสูการวิจัย (Routine to Research) การทําวิจัย
(1 ชม. 30 นาที) เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) สรุปกิจกรรมและ
สะทอนคิด
วิทยากร ดร.ลําพอง กลมกูล/พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 6)
16.00-16.15 น. ถอดบทเรียน/สรุปผลการอบรม/การเรียนรู/ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
(15 นาที)
เชิงปฏิบัติการ/พิธีรับมอบวุฒิบัตร/ปดโครงการ

หมายเหตุ: กําหนดการและสถานที่การจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(5) ที่พัก อาคารที่พักอาคันตุกะ
ตึกปญญานันทะ 92 ป
(3) สถานที่อบรม หองประชุม
สํานักงานอธิการบดี ชั้น 4 หอง 401

รายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาครู
ชื่อหลักสูตร
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ผูเสนอหลักสูตร
ดร.ลําพอง กลมกูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานทีจ่ ัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยากรประจําหลักสูตร ดร.ลําพอง กลมกูล
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.
ที่ปรึกษาหลักสูตร
พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร และ
รักษาการผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา
ผศ.ดร.พิเชฐ ทัง่ โต
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
รายละเอียดในการจัดทําหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
Part A: ขอมูลหนวยพัฒนาครู
รหัสหนวย
1410118500520
Email:
g5881lampongkl@kurupatana.ac.th
ชื่อหนวยงานที่จะรับผิดชอบนําเสนอหลักสูตร ศูนยอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Centre)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Part B: ระดับชวงชั้นในการพัฒนา
B01: ระดับชวงชั้นในการพัฒนา
หลักสูตร กําหนดระดับชวงชั้นของการพัฒนาเปน 1 ระดับ ดังนี้
B0103) มัธยมศึกษาตอนตน
Part C: คําสําคัญสะทอนกิจกรรมการพัฒนา
C01: สาระเนือ้ หา (Content) ที่เปนกลุมสาระการเรียนรู
C0111) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
C02: สาระที่เปนศาสตรที่เกี่ยวของการจัดการเรียนรู (Pedagogy) การระบุสาระการพัฒนาที่เปน
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการการเรียนรู ประกอบดวย
C02-01: การสอนในศตวรรษที่ 21
C02-02: การแกปญหาผูเรียน
C02-03: จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู
C02-04: การจัดการชั้นเรียน
C02-05: การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
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C02-06: การพัฒนาหลักสูตร
C02-08: การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
C02-09: การวัดและประเมินผลการเรียนรู
C02-10: การออกแบบการเรียนรู
Part D: ขอกําหนดลักษณะของหลักสูตร
D01: ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
D01-02: โปรดระบุชือหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)
Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way
D02: โปรดเลือกระดับความลุมลึกของหลักสูตร
ระดับความลุม ลึกของหลักสูตร
ระดับกลาง (Intermediate level) โดยหลักสูตรมุงนําเสนอประสบการณ หรือกิจกรรมขั้นพัฒนา
สําหรับผูที่มีพื้นฐานในเกี่ยวกับความเปนครูในวิถีพุทธ เปนผูที่มีความเขาใจหลักการ กรอบแนวคิด ทักษะ
พื้นฐาน และเปนครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยจะมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําเสนอใหทั้งเนื้อหาสาระ (Knowledge) ที่เกี่ยวของกับ
หลักธรรมหรือสาระธรรมที่สงเสริมใหครูสามารถนําไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งไดมีการ
จัดกิจกรรมสาธิตเพื่อใหครูนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เนนใหครูที่ไดฝกทักษะปฏิบัติ
(Skills) ที่จําเปน มีการนําเสนอเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ เชน Jigsaw Reading และ Think-pairshare เปนตน ซึ่งจะเปนระดับที่ตองมีการใชทักษะ และกระบวนการในการจัดกิจกรรมกลุมที่ซับซอนมากขึ้น
และที่สําคัญครูจะไดเรียนรูหลักธรรมที่หลากหลาย และกิจกรรมวิถีพุทธที่มีการสอดแทรกปลูกฝงคุณลักษณะ
ที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนครูผนวกเขาดวยกัน (Attribute) โดยที่หลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
(1) มีจํานวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง
(2) สาระในหลักสูตรมีกิจกรรมที่ใชกระบวนการเรียนรูที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) โดยใชกระบวนการสะทอนคิด (Reflection
Process)
(3) สาระในหลักสูตรเปนการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ทําใหครู ที่เขารับ
การพั ฒ นาสร า งสรรค สรุ ป องค ค วามรู  ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการผสมผสานระหว า งองค ค วามรู  จ ากทฤษฎี
องคความรูที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติในชั้นเรียน และมีกระบวนการสรุปสรางขอเสนอทางวิชาการ
ในเรื่องนั้นๆ โดยหลังจากการเขารวมกิจกรรม ครูจะมีการบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูดวยบัตรสะทอนคิด (Exit Slip)
(4) สาระในหลั ก สู ต รมี ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการการสอนเนื้ อ หาสาระเฉพาะ (Pedagogical
Content Knowledge : PCK) หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการสอน เนื้อหาสาระเฉพาะ
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) ใชความรูและทักษะนั้น เพื่อการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนการสอนหรือพุงเปาที่การเรียนรูของนักเรียน โดยคณะวิทยากรจะมีการบูรณาการทั้งเนื้อหา ทักษะความ
เปนครู และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 6 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมพิเศษ
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(5) สาระในหลักสูตรมีกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
การพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและทํา
กิจกรรมรวมกันในทุกกิจกรรมของหลักสูตร
D03: ขอมูลผูร ับผิดชอบหลักสูตร
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนทีห่ นึ่ง (ประธาน)
D03-01-01: ชือ่ -ชื่อสกุล
ดร.ลําพอง กลมกูล
D03-01-02: หมายเลขบัตรประชาชน
3 3104 00225 451
D03-01-03: อายุ
39 ป
D03-01-04:คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาเอก (แนบเอกสารใบปริญญาบัตร)
D03-01-06: สาขาวิชาทีส่ ําเร็จการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป 2554)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนทีส่ อง (กรรมการ 1)
D03-02-01: ชือ่ -ชื่อสกุล
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
D03-02-02: หมายเลขบัตรประชาชน
3 640 100839 192
D03-02-03: อายุ
44 ป
D03-02-04: คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาเอก (แนบเอกสารใบปริญญาบัตร)
D03-02-06: สาขาวิชาทีส่ ําเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ป 2554)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนทีส่ าม (กรรมการ 2)
D03-03-01: ชื่อ-ชื่อสกุล
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.
D03-03-02: หมายเลขบัตรประชาชน
5 330 409994 936
D03-03-03: อายุ
38 ป
D03-03-04: คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาเอก (แนบเอกสารใบปริญญาบัตร)
D03-03-06: สาขาวิชาทีสําเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธจิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ป 2559)
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D04: พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร
กลุมเปาหมายของหลักสูตร คือ ครูประจําการทุกระดับที่สอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสอนอยูในโรงเรียนที่สมัครเขารวมเปนโรงเรียน
วิถีพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกําหนดขนาดของกลุมเปาหมายจํานวน 60 คน/รุน
คุณสมบัติของครู
1. เปนครูทสี่ อนในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เปนครูทสี่ อนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวของ
3. เปนผูทมี่ ีสวนในการบริหารหรือดําเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
4. ครูสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการกิจกรรมวิถีพุทธกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น
5. ครูมีประสบการณในการเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสม่ําเสมอ
D05: กําหนดคําสําคัญ (Keyword) ที่เปนคําแทนหลักสูตร
สาระการพัฒนาที่เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการการเรียนรู ประกอบดวย
1) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) การสอนในศตวรรษที่ 21
3) เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู
4) ความเปนครูในวิถีพุทธ
5) การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน
D06: หลักการและที่มาของหลักสูตร
หลักสู ตร “การพั ฒ นาเจตคติ แ ละจิตวิญ ญาณความเปนครูใ นวิถีพุท ธ” เปนหลักสูตรที่ไดม าจาก
ผลการวิจัยสาขาการศึกษา ทุนวิจัยมุงเปา ป 2558 ซึ่งเปนโครงการวิจัยที่ผูเสนอหลักสูตรไดรับทุนสนับสนุนใน
การทําวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ผลผลิตของงานวิจัยคือ “รูปแบบการพัฒนาเจตคติ
และจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ใ นวิ ถี พุ ท ธ” ซึ่ ง ได มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมและแนวทางการพั ฒ นาครู ใ ห มี
คุณลักษณะการเปนครูในวิถีพุทธ” มีหัวใจสําคัญและเปาหมายสูงสุดของผลลัพธคือ การไดครูที่มีเจตคติและ
จิตวิญญาณความเปนครูที่สามารถพัฒนาผูเรียนดวยการบูรณาการหลักธรรมหรือกิจกรรมวิถีพุทธในการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรนี้ ไดรับการรับรองเปนหลักสูตรการพัฒนาครูจากสถาบันคุรุพัฒนาเมื่อปการศึกษา
2560 รหัสหลักสูตร 60009032-01 ซึ่งไดเปดดําเนินการจัดหลักสูตรจํานวน 1 รุน ผลการประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรอยูในระดับดี และครูสามารถนําวิธีการที่ไดรับไปใชในการพัฒนากิจกรรมวิธีพุทธในโรงเรียนได ปรากฏในแบบ
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บันทึกการสะทอนคิดที่ครูไดสงกลับภายหลังเขารวมกิจกรรม สําหรับในครั้งนี้ คณะผูเสนอหลักสูตรจึงสนใจเสนอ
หลักสูตรเพื่อเขารวมการประเมินและรับรองหลักสูตรโดยการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมของหลักสูตรให
สอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาครูทั้งสามดานคือ ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะปฏิบัติ (Skill) และ
ดานคุณลักษณะความเปนครู (Attitude) เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพและมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม คือ ความริเริ่ม
สรางสรรคและนวัตกรรมการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาการสื่อสารและการรวมมือ 2) ทักษะ
ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัย ความรูดานสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับสื่อ และความรูดานเทคโนโลยี และ
3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ คือ ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได
(Accountability) ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยเนนการออกแบบกิจกรรมที่บูรณา
การในวิถีพุทธใหกับครูเพื่อสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
D07: วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อนําเสนอความรูใ นวิถีพุทธทีส่ อดคลองกับกลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่
มีเนื้อหาบูรณาการรวมกับกลุม สาระอื่นๆ ดวยเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อฝกปฏิบัตดิ วยกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทสี่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียน
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูในวิถพี ุทธตามกิจกรรมของรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
D08: เปาหมายการเรียนรูตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
เปาหมายการเรียนรูตามวัตถุประสงคของหลักสูตร จําแนกไดเปน 3 ดาน ไดแก
1) ดานความรู (Knowledge)
2) ดานทักษะปฏิบัติ (Skill)
3) ดานคุณลักษณะความเปนครู (Attitude))
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D09: ตัวชี้วัดความสําเร็จของการเรียนรูข องครู
รายการประเมิน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1) ดานความรู (K)

รอยละของจํานวน
กิจกรรมที่เขารวม

2) ดานทักษะ (S)

จํานวนครั้งที่เขารวม
กิจกรรมกลุม
รอยละของการประเมิน
ตนเองอยูในระดับ
คุณภาพ ดี
รอยละของความพึง
พอใจในระดับมาก

3) ดานเจตคติ (A)
4) ดานความพึงพอใจ

5) ดานเวลาในการเขา รอยละของเวลาเขารวม
รวมกิจกรรม
กิจกรรม

เกณฑการผาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใชใน
การประเมิน
แบบบันทึกการ
สะทอนคิดดาน
ความรู (Exit Slips)

ไดบันทึกผลการ
บันทึกผลการ
สะทอนคิดดาน
สะทอนคิด ดาน
ความรู รอยละ 80
ความรู
ของจํานวนกิจกรรม
ที่เขารวม
เขารวมกิจกรรมกลุม
สังเกตการทํา
กิจกรรมเชิง
ทุกครัง้
กิจกรรม
ปฏิบัติการ
รอยละ 80 มีการ
ครูทําแบบประเมิน แบบประเมินตนเอง
ประเมินตนเองอยูใน หลังเขารวมกิจกรรม “ครูในวิถพี ทุ ธ”
ระดับคุณภาพ ดี
ของหลักสูตร
รอยละ 80 มีความ สํารวจความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจในระดับ
พึงพอใจ
มาก
รอยละ 80 ของเวลา ลงนามการเขารวม แบบบันทึกการลง
เขารวมกิจกรรม
กิจกรรม
นามการเขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม
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D10-01: กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum Conceptual Framework)

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ภาพที่ 1 รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
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คําอธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของหลักสูตร
แผนภาพกรอบแนวคิดเปนการนําเสนอองคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเปนครูในวิถีพุทธ เปนการความเชื่อมโยงของแนวคิดของหลักสูตรที่สะทอนการบูรณาการการสอนเนื้อหา
สาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) และการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับ
การสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) เพื่อพัฒนาไปสู
การเรียนรูรวมกันทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยที่รูปแบบการสรางเจตคติและจิต
วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ แบงเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ คือ หลักพุทธธรรมที่ครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
วิชาชีพครู ประกอบดวย กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4
อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4 และสําหรับหลักธรรมที่ครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย
กัลยาณมิตรธรรม 7 โยนิโสมนสิการ โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และอริยสัจ 4
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุปได
เปน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ มี 7 คุณลักษณะ คือ “มีศรัทธาใน
วิถีพุทธ นอมนําแนวทางจากครูตนแบบ รักในการประกอบวิชาชีพครู อยูในสภาพแวดลอม วิถีพุทธ มีคุณธรรม
ประจําตน หมั่นฝกฝนตามหลักไตรสิกขา เปนแบบอยางที่ดีของศิษยและเพื่อนครู” องคประกอบที่ 2 หนาที่
ของครูในวิถีพุทธ มีหนาที่หลัก 7 ประการ คือ “ถายทอดศิลปวิทยาตามกลุมสาระการเรียนรู ชี้นําแนวทางการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมวิถี
พุทธไดอยางเปนรูปธรรม สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางธรรม ยกยองชื่นชมศิษยใหปรากฏในหมูคณะ
และประเมินผลผูเรียนดวยการสะทอนคิดอยางกัลยาณมิตร” และองคประกอบที่ 3 แนวทางการสรางเจตคติ
และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ (สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ) แบงการพัฒนาเปน 3 ขั้น ประกอบดวยใน
ขั้นที่ 1 คือการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม ขั้นที่ 2 คือการปฏิบัติตนตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม
7 และขั้นที่ 3 คือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักรุงอรุณของการศึกษา 7
สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ประกอบดวย วิถีที่ 1 รูหนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ วิถีที่ 2
ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี วิถีที่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ วิถีที่ 5 บูรณา
การธรรมนําสูผูเรียน และวิถีที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม
รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ที่พัฒนาขึ้นในแตละสวนจะมีการ
เชื่อมโยงกันโดยเริ่มจากหลักธรรมที่ครูในวิถีพุทธนํามาใชในการพัฒนาตนเองและนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งเปนคุณสมบัติพื้นฐานของครูในวิถีพุทธที่มีกอนที่จะไปสูองคประกอบของรูปแบบฯ ที่
เรียกวา “สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ” ที่วาดวยเรื่องคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ หนาที่ของครูในวิถีพุทธ และ
แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ซึ่งแนวทางการพัฒนาไดออกแบบเปน 3 ขั้น
เริ่มตนจากการพัฒนาตนของครู การปฏิบัติตนตอผูเรียน และการใชกระบวนการสอนใหเกิดผลการเรียนรูกับ
ผูเรียน โดยใชกระบวนการพัฒนาครู 6 วิถี ที่เรียกวา “กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ” เปนเสนทางในการ
พัฒนาตามกิจกรรมที่นําเสนอไวในหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ”
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D11: กรอบแนวคิดของหลักสูตร
ความเชื่ อ มโยงของแนวคิ ด ของหลั ก สู ต รที่ ส ะท อ นการบู ร ณาการการสอนเนื้ อ หาสาระเฉพาะ
(Pedagogical Content Knowledge : PCK ) และมีการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการสอน
เนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) โดยมุงเนนใหผูเขารับ
การอบรมมีทักษะดานการถายถอดใหผูเรียน มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู 3R x 7C 3R
คือ Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical
Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)
Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding
(ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and
Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information,
and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy
(ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู)
กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม
D12: หัวขอสาระการอบรม (สังเขปหัวขอเนื้อหาสาระในหลักสูตร)
จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี ประกอบดวย วิถีที่ 1 รู
หนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ วิถีที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี วิถีที่ 3
เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ วิธีที่ 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม
โดยไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเปน 6 กิจกรรมที่สอดคลองกัน ประกอบดวย กิจกรรมที่ 1
แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS) กิจกรรมที่ 2 เวทีสาธารณะชี้ทางปญญา
(Open Forum Discussion: OFD) กิจกรรมที่ 3 ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) ดวย
กิจกรรม Jigsaw Reading กิจกรรมที่ 4 เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP) ดวย
กิจกรรม Look-Pair-Share กิจกรรมที่ 5 จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Dhamma Dialogue to Classroom:
DDC) ดวยกิจกรรม Read-Pair-Share และกิจกรรมที่ 6 จากชั้นเรียนสูวิจัย (Routine to Research) ดวยการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสูวิถีพุทธ) และกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2
วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม (Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking Meditation, Dhamma
Light of Life, Music to Know Dhamma) โดยใชรูปแบบกิจกรรม เรียนรูจากการปฏิบัติจริงตามรูปแบบ
และวิถีทางศาสนาและวิถีไทยวิถีพุทธ
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เนื้อหาสาระในหลักสูตรจะเนนกระบวนการสะทอนคิดเพื่อใหเห็นพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง
ของครูและสงผลถึงผูเรียน เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ดังนี้

D12: แผนการจัดกิจกรรม (แสดงรายละเอียดของแผนไวในภาคผนวก)
ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี
พุทธ” ไดมีการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ UbD (Understanding by Design) ซึ่งเปนแผนการ
จัดกิจกรรมที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นิยมใชกันในประเทศอาเซียนในปจจุบัน มี 8 แผนการจัด
กิจกรรมดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 รูหนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม
แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสูวิถีพุทธ)
แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม
รายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 8 แผน ซึ่งไดนําเสนอไวในภาคผนวก
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D13: ตารางการจัดกิจกรรม
วันที่

เวลา

วันที่ 1

08.00-21.00 น.

จํานวน
ชั่วโมง
9

วันที่ 2

04.00-16.00 น.

9

เรื่อง/สาระการพัฒนา

วิทยากร

การจัดการเรียนรูของครูในวิถีพุทธ/รู
หนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ/ปรับตัว
ตามหลักไตรสิกขา/เรียนรูใหเปน
แบบอยางที่ด/ี Chanting
Meditation, Dhamma Talk,
Walking Meditation, Dhamma
Light of Life แสงเทียนปญญา
Chanting Meditation, Dhamma
Talk, Walking Meditation
เปลีย่ นเจตนคติที่ดีตามวิถีพุทธ/
บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน/
เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร.
ดร.ลําพอง กลมกูล

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร.
ดร.ลําพอง กลมกูล

โดยจําแนกรายละเอียดไดดังนี้
วันที่
วันที่ 1

เวลา
08.00-09.00 น.

เรื่อง/สาระการพัฒนา/วิทยากร
[ภาคเชา] ลงทะเบียนเขารวมอบรม

9 ชม.

09.00-10.30 น.
(1 ชม. 30 นาที)

บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรูของครูในวิถีพุทธ” โดยพระมหาวิชาญ
สุ วิ ช าโน ผอ.ส ว นวางแผนและพั ฒ นาการอบรม สถาบั น วิ ป ส สนาธุ ร ะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
ผูรับผิดชอบ) (แผนการจัดกิจกรรมที่ 1)
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 1 รูหนาที่การเปนครูในวิถีพทุ ธ
รูปแบบกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-PairShare : TPS) ใชกิจกรรม Think-Pair-Share,
วิทยากร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร./ ดร.ลําพอง กลมกูล/พระมหา
ประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 1)
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา
รูปแบบกิจกรรม เวทีสาธารณะชี้ทางปญญา (Open Forum Discussion:
OFD) ใชกิจกรรมสานเสวนา (Dialogue)
วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,
ดร./ ดร.ลําพอง กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 2)
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี
รูปแบบกิจกรรม ครูดีในวิถีพทุ ธ (Good Role of Model : GRM)

10.30-12.00 น.
(1 ชม. 30 นาที)

13.00-14.30 น.
(1 ชม. 30 นาที)

14.30-16.00 น.
(1 ชม. 30 นาที)
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วันที่

วันที่ 2
9 ชม.

เวลา

เรื่อง/สาระการพัฒนา/วิทยากร
ใชกิจกรรม Jigsaw Reading
วิทยากร ดร.ลําพอง กลมกูล/พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 3)
18.00-21.00 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรัว้ มหาจุฬาสูวถิ ีพุทธ)
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา ใชการการสวดมนต/เจริญจิตภาวนา/
3 ชม. แบงเปน 2 สนทนาธรรม/แสงเทียนปญญาถอดรูปแบบการสอนดวยการประยุกต ดนตรี
ชวง ๆ ละ 1 ชม. 30 มีธรรม (Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking Meditation,
นาที
Dhamma Light of Life, Music to Know Dhamma) ใชรูปแบบกิจกรรม
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงตามรูปแบบและวิถีทางศาสนาและวิถีไทยวิถีพุทธ /
Learn and Action วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปทีโป, ดร. และคณะ
(แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1)
04.30-07.30 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ใชการสวดมนต/เจริญจิตภาวนา/
3 ชม. แบงเปน 2 ภาวนาแสวงหาปญ ญา/สนทนาธรรม/เดินจงกรมรับอรุณ/ทํ าบุญ ใสบาตร
ชวง ๆ ละ 1 ชม. 30 เสริมบารมีทาน/ (Chanting Meditation, Dhamma Talk, Walking
นาที
Meditation, Dhamma Light for Life) ใชรูปแบบกิจกรรม เรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง / Learn and Action วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,
ดร. และคณะ (แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2)
08.30-11.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ
3 ชม. แบงเปน 2 รูปแบบกิจกรรม เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice :
ชวง ๆ ละ 1 ชม. 30 LBP) ใชกิจกรรม Look-Pair-Share
นาที
วิทยากร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร./ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,
ดร./ ดร.ลําพอง กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 4)
13.00-14.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน
รูปแบบกิจกรรม จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Dhamma Dialogue to
(1 ชม. 30 นาที) Classroom : DDC) ใชกิจกรรม กิจกรรม Read-Pair Share และบทบาท
สมมติ (Play role) วิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร/ ดร.ลําพอง กลมกูล (แผนการจัดกิจกรรมที่ 5)
14.30-16.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม
รูปแบบกิจกรรม จากชั้นเรียนสูการวิจัย (Routine to Research) การทําวิจัย
(1 ชม. 30 นาที) เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) สรุปกิจรรมและ
สะทอนคิด
วิทยากร ดร.ลําพอง กลมกูล/พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. (แผนการจัดกิจกรรมที่ 6)
16.00-16.15 น. ถอดบทเรียน/สรุปผลการอบรม/การเรียนรู/ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
(15 นาที)
เชิงปฏิบัติการ/พิธีรับมอบวุฒิบัตร/ปดโครงการ
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D14: กิจกรรมการติดตามหรือทํางานรวมกับครูหลังการพัฒนา
1. สํารวจการจัดกิจกรรมวิถพี ุทธของโรงเรียน (ใหครูสงภาพกิจกรรมวิถีพุทธที่ครูมีสวนรวมผาน
google drive ที่เปนฐานขอมูลของ e-mail ที่ทางคุรุพัฒนา กําหนดให)
2. สังเกตการสอนของครูที่มีการบูรณาการหลักธรรมในชั้นเรียน
3. สัมภาษณครูและผูเกี่ยวของในการนําไปใชปฏิบัติจริงในโรงเรียน
4. ตรวจแบบบันทึกการสะทอนคิดของครูที่ปรากฏในคูมือการติดตามผล
เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและแนวทางการวัดเจตคติและจิตวิญญาณความ
เปนครูในวิถพี ทุ ธ
คําชี้แจง เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในวิถีพุทธ ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจต
คติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” แบงเครื่องมือที่ใช 3 ชุด ดังนี้
เอกสารชุดที่ 1 แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ เปน 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 คําถามในการสะทอนคิดดานเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู
ขั้นที่ 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครูวิถีพุทธ (การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู)
ขั้นที่ 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน (การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน)
(รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม จํานวน 6 หนา)
เอกสารชุดที่ 2 แนวทางการประเมินการเปนแบบอยางที่ดีของครูในวิถีพุทธ
กิจกรรมการสะทอนคิด “ครูดีในดวงใจ” มีใบงาน 2 แบบ (ใหครูเลือก 1 แบบ)
แบบที่ 1 สําหรับครูทสี่ อนในระดับประถมศึกษา
แบบที่ 2 สําหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ใหคณ
ุ ครูนาํ ใบงานนี้ ใหนักเรียนทํากิจกรรมในหองเทากับจํานวนของนักเรียนที่มีอยู
ในหองแลวสงใบงานนี้ใหกับคณะวิทยากร จํานวน 5-10 ฉบับ
เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินรายการความเปนครูในวิถพี ุทธ (ครูประเมินตนเอง) (จํานวน 3 หนา)
ชองทางในการสงผลงาน
ชองทางที่ 1 ใหคณ
ุ ครู สแกนงานทั้งหมด แลวสงเขาเมลย g5881lampongkl@kurupatana.ac.th
ชองทางที่ 2 ใหคุณครู จัดสงเอกสารทั้งหมดทางไปรษณียไปที่ที่อยูดานลางนี้

กรุณาสง

ดร.ลําพอง กลมกูล
ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมูที่ 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13170

หมายเหตุ: กําหนดใหคุณครูสงงานภายใน 1 เดือน หลังเขารวมกิจกรรม
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แสดงตารางกิจกรรมการติดตามระยะเวลา 1 เดือนหลังเขารวมกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2-3

สัปดาหที่ 2-3

สัปดาหที่ 4

ประเด็นการติดตาม

รูปแบบ/กิจกรรม

ผูเกี่ยวของใน
ตัวชี้วัด
การใหขอมูล
ความสําเร็จ
ครูผูเขารวม
1. จํานวนกิจกรรม
กิจกรรม
วิถพี ุทธที่ครูเปนผู
จัดกิจกรรม
2. จํานวนกิจกรรม
วิถีพุทธที่ครูเขารวม
ครูผูเขารวม
มีการบูรณาการ
กิจกรรม
หลักธรรมอยาง
นอย 1 สาระธรรม
ตอการสอน 1 คาบ
เรียน
ครูผูเขารวม
มีคําสําคัญเกี่ยวกับ
กิจกรรม และ กิจกรรมวิถีพุทธ
ผูบริหาร
3-5 คํา จากการ
สัมภาษณ 1 ครั้ง

สํารวจการจัดกิจกรรม ใหครูสงภาพกิจกรรม
วิถีพุทธของโรงเรียน วิถพี ุทธที่ครูเปนผูจัด
หรือเขารวมผาน
ชองทาง google
drive
สังเกตการสอนของครู คณะวิทยากรนัดหมาย
ที่มีการบูรณาการ
และลงพื้นที่เพือ่ สังเกต
หลักธรรมในชัน้ เรียน การการสอนของครูที่มี
การบูรณาการ
หลักธรรมในชัน้ เรียน
สัมภาษณครูและ
คณะวิทยากรนัดหมาย
ผูเกี่ยวของในการ
และลงพื้นที่สมั ภาษณ
นําไปใชปฏิบัติจริงใน ครู และผูบริหาร
โรงเรียน
เกี่ยวกับการแนว
ทางการจัดกิจกรรมไป
ใชปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน
ตรวจแบบบันทึกการ ใหครูบันทึกการ
ครูผูเขารวม
สะทอนคิดของครูที่
เปลี่ยนแปลงทัง้ ของครู กิจกรรม
ปรากฏในคูมือการ
และผูเรียนตามแบบ
ติดตามผล
บันทึกที่กําหนดให
แลวสงกลับ ชองทางที่
1 คือ สแกนงาน
ทั้งหมด แลวสงเขา
เมลย และชองทางที่ 2
คือ จัดสงเอกสาร
ทั้งหมดทางไปรษณีย

1. จํานวนของแบบ
บันทึกการสะทอน
คิดในวิถีพุทธที่ครู
ไดดําเนินการบันทึก
2. จํานวนใบงานที่
ใหผูเรียนเขียน
เกี่ยวกับครู
3. ระดับ
ความสําเร็จจาก
การประเมินตนเอง
ของครู
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D15: จํานวนวิทยากรทั้งหมด
เปนหลักสูตรระดับกลาง มีสดั สวนจํานวนวิทยากรตอผูเขารับการพัฒนา 1 : 20
มีวิทยากร จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. ดร.ลําพอง กลมกูล
2. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
3. พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.
หมายเหตุ: ประวัติวิทยากรไดแนบไวในทายหลักสูตร
D16: จํานวนครูที่จะเขารวมกิจกรรมการอบรมตอรุน (คน)
จํานวนครูที่จะเขารวมกิจกรรมการอบรม จํานวน 60 คนตอรุน (หรือนอยกวา)
D17: วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร
รายการประเมิน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1) ดานความรู (K)

บันทึกผลการสะทอนคิด แบบบันทึกการ
ดานความรู
สะทอนคิดดาน
ความรู (Exit Slips)

2) ดานทักษะ (S)

สังเกตการทํากิจกรรม

3) ดานเจตคติ (A)

ครูทําแบบประเมินหลัง
เขารวมกิจกรรมของ
หลักสูตร
สํารวจความพึงพอใจ

4) ดานความพึงพอใจ

5) ดานเวลาในการเขา ลงนามการเขารวม
รวมกิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ
แบบประเมินตนเอง
“ครูในวิถีพทุ ธ”
แบบประเมินความ
พึงพอใจ
แบบบันทึกการลง
นามการเขารวม
กิจกรรม

เกณฑการประเมิน
(ผาน)
ไดบันทึกผลการ
สะทอนคิดดาน
ความรู รอยละ 80
ของจํานวนกิจกรรม
ที่เขารวม
เขารวมกิจกรรมกลุม
ทุกครัง้
รอยละ 80 มีการ
ประเมินตนเองอยูใน
ระดับคุณภาพ ดี
รอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับ
มาก
รอยละ 80 ของเวลา
เขารวมกิจกรรม
ทั้งหมด

ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
วัตถุประสงคขอที่ 1

วัตถุประสงคขอที่ 2
วัตถุประสงคขอที่ 3
วัตถุประสงคขอที่ 3
วัตถุประสงคขอที่ 1,
2, 3

อัตราคาลงทะเบียนของหลักสูตร
คาลงทะเบียนตอครูหนึ่งคน จํานวน 4,970 บาท สิ่งที่ครูจะไดรับ มีดังนี้
1. อาหารและอาหารวาง ตลอดโครงการ
2. ที่พักจํานวน 2 คืน
3. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมสาธิตธรรมะภาคปฏิบัติ

16

ภาคผนวก

ประวัติวิทยากร
ภาพกิจกรรมที่เคยจัดกิจกรรมการพัฒนาของหลักสูตร
แผนการจัดกิจกรรม
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูในวิถีพุทธ
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รายชื่อวิทยากร (หลัก) จํานวน 3 ทาน
วิทยากรคนที่ 1 ดร.ลําพอง กลมกูล
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ. (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร-ฟสิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน
University of Guelph, Canada
ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ด. (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน
นักวิจัย และผูอํานวยการสวนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ
ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณดานการเปนวิทยากรอบรม
1. วิทยากรฝกอบรม “หลักสู ตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรั บครูตางชาติ ” ของสมาคมโรงเรียน
นานาชาติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ระหวางป 2551 – 2558
2. วิทยากรฝกอบรม เรื่อง “Monitoring and Tracking Progress in the Classroom” วันที่ 18
กันยายน 2555 ณ โรงเรียนนานาชาติโชรสเบอรี กรุงเทพ
3. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบการวิจัยในการจัดองคกรเชิงพุทธ” หนวยวิทยบริการ คณะ
สังคมศาสตร มจร. วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
4. เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูแบบบูรณา
การการวิจัย การวัดประเมิน และการประกันคุณภาพ โดยใชกระบวนการการจัดการตนเองและเครือขายทาง
สังคม” ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม ประจําป 2557 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5. อาจารย พิเ ศษ หลั ก สู ตรพุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ท ธจิต วิ ท ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย รายวิชาสัมมนาการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัยพุทธ
จิตวิทยาชั้นสูง (Seminar on Studies in Advanced Research Methodology in Buddhist Psychology)
วันเสารที่ 21 มีนาคม 2558 – วันเสารที่ 9 พฤษภาคม 2558
6. เป น วิ ท ยากรบรรยายใน “โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการวิ จั ย ทางพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ
ความกาวหนาในประชาคมอาเซียน” ระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2558 และระยะที่ 2
ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม 402 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 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. เปนวิทยากรบรรยายใน “โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ” ระหวางวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมพระพรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
9. เปนวิทยากรบรรยายใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความกาวหนา
ในประชาคมอาเซียน” ปงบประมาณ 2559 ระหวางวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม 402 และ
401 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากรคนที่ 2 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร (ดวงลอย), ดร.
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตรเอเชีย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี
พุทธศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาเขมร จาก Royal University of Phnom Penh (ค.ศ.2000-2001)
ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจยั
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา
และชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (รวมกับคณะ) สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (2550) โดยไดรับทุนจากสํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา. [ผศ.ดร.พลับพลึง
คงชนะ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / หัวหนาโครงการ]
ความกาวหนาและการจัดการเรียนรูสูการเปนประชาคมอาเซียน (รวมกับคณะ) สถาบันภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (2553) โดยไดรับทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการพื้นฐานการศึกษา (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ [ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ,มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ / หัวหนาโครงการ]
การศึกษาองคกรคณะสงฆกับการพัฒนาจิตและปญญา (รวมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยไดรับทุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) [ผศ.ดร.ณัทธีร ศรีดี/หัวหนาโครงการ]
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ความทรงจํารวมเรื่องการอพยพเคลื่อนยายของผูเฒาในอาเซียน : ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม
มาเลเซีย (รวมกับคณะ) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ โดยไดรับ
ทุนจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2556-2557) [พรพรรณ โปรงจิต,ภาควิชาประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/หัวหนาโครงการวิจัย]
โครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีสวนรวม
ของพระสงฆในเขตภาคกลาง (รวมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยไดรับทุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (2556-2557) [ ผ ศ . ด ร .
ณัทธีร ศรีดี/หัวหนาโครงการ]
นั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาเจตคติ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ใ นวิ ถี พุ ท ธ
(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุงเปา
ประจําปงบประมาณ 2558 ของเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) เปนโครงการที่อยูในชวง
ดําเนินการ เริ่มตนวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง 14 กรกฏาคม 2559 [ดร.พิเชฐ ทั่งโต/หัวหนาโครงการวิจัย]
หนังสือ
แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) สํานักพิมพสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา (ป.1-6) สํานักพิมพสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
พุทธจริยศาสตรสําหรับชาวพุทธ [สุโขทัย : ทุนนิธิเพื่อการเผยแพรพระพุทธศาสนา, 2551]
งามอยางชาวพุทธ [สุโขทัย : ทุนนิธิเพื่อการเผยแพรพระพุทธศาสนา, 2552]
ประสบการณการสอน
อาจารยพิเศษ วิชาเศรษฐศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา (616208) [Economics in Buddhist
Scripture] วิชาพุทธวิธีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (616209) [Buddhist Methodology and Economic
Development] หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาเชิงพุทธ [Master of Arts
Program in Buddhist Development Economics] ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวางเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.2558
อาจารยพิเศษ วิชาประวัติศาสตรอารยธรรมอินเดียโบราณ (620309) [The History of Ancient
Indian Civilization] หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา [Master of Arts
Program in Tipitaka Studies] ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (พ.ศ.2558)
อาจารยพิเ ศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
วิชา วิจัยเพื่อการจัดการ มนุษยกับสังคม สัมมนาทางการบริหารกิจการคณะสงฆ
อาจารยพิเ ศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หองเรียนวัดปาประดู จังหวัดระยอง วิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการ (406 431) วิชา การวางแผนและควบคุม
การบริหาร (406 308 /3) Administrative Planning and Control
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บรรยายพิเศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หองเรียนวัดใหญอินทาราม จังหวัดชลบุรี
บรรยายพิเศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หองเรียนวัด จังหวัดเพชรบุรี
บรรยายพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชา อาเซียน
(อาเซียนกับเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน)
บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต ขอนแกน ระดับ ป.โท-เอก วิชา พระไตรปฎกศึกษา
บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิชา พระไตรปฎกศึกษา
บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิชาการ
จัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ
อาจารยพิเศษ โพธิวิชชาลัย (สระแกว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาประวัติศาสตรกัมพูชา
อาจารยพิเศษ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานคร วิชาพระพุทธศาสนา
ผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
วิทยากรคนที่ 3 พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.
วุฒิการศึกษา
จบนักธรรมเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยูปจจุบัน

: วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ประสบการณ :
เปนพระวิทยากรกลุมเพื่อชีวิตดีงาม สํานักงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแหง
สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย,กรรมการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร, โครงการธรรมะเยียวยาใจ
ผูประสบภัยน้ําทวมป 54 , โครงการเพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ๕ จังหวัดชายแดนใต, ปฏิบัติ
ศาสนกิจชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหว ประเทศเนปาล, โครงการพระนักเขียน,โครงการพระวิทยากร
กระบวนธรรม,โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรดานการใหคําปรึกษา,โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับผูนําทองที่ และผูนําทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช,โครงการเสริมสรางศักยภาพแมชีไทย
ดานการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา,โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ ๒๑,โครงการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ,โครงการครูกับการเรียนรูวัฒนธรรม และ
วิถีพุทธในประชาคมอาเซียน.

21
งานเขียน
งานเขียนพอกเก็ตบุค เรื่อง อยาควาดวงดาวดวยสายตา,วิชาความสุข,อยาปลอยใหทุกขมาบุกใจ,วิขาวิทยากร,
อยากเปนยอดคนตองเกงตนเกงคนเกงงาน,ทุกขเกิดจากใจ ก็ดับไดดวยใจ.
งานเขียนวารสารทั่วไป เคยเขียนใหกับ นิตยสารมุม, นิตยสาร add magazine,หนังสือพิมพขาวสด
“หนาตางศาสนา”
ปจจุบันเขียนคอลัมน “โชคดีที่มีพระ” หนังสือพิมพคมชัดลึก ทุกวันพฤหัสบดี
บทความวิชาการ
การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ศึกษากรณี ๓ จังหวัดชายแดน
อีสานใต,วารสารพุทธอาเซียนศึกษา,ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙.
งานสอน

อาจารยพิเศษบรรยายวิชา จิตวิทยาสังคมแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ตัวอยางภาพกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจากโรงเรียนทีเ่ คยเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร (การศึกษานํารอง)
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวอยางการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2560 แสดงไดดังนี้
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หลักสูตรอบรมครูวิถีพุทธ ภายใตโครงการพัฒนาครูรปู แบบครบวงจร สถาบันคุรพุ ัฒนา
26-27 สิงหาคม 2560 ในฐานะผูเสนอหลักสูตร จัดอบรม และวิทยากร ในหลักสูตร "การ
พัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ Development of Teacher's Attitude and
Spirituality in Buddhist Way" อันเนื่องจากงานวิจัย "ชื่อเดียวกับหลักสูตร" ไดรับทุนวิจัยมุงเปา
สกว. ระหวาง 2558-2559
ไดนํามาพัฒนาตอเปนหลักสูตรเสนอตอสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการ
อนุมัติใหเปนหลักสูตรที่ใชพัฒนาครูได จึงมีครูจากทั่วประเทศ อาทิ ครูจากปตตานี อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง เพชรบูรณ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ กรุงเทพฯ
นนทบุรี เปนตน ลงทะเบียนเขารวมอบรม รวมจํานวน 50 ทาน ณ หองประชุม 401 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มจร วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรมของการนําผลวิจัยไปใชประโยชน (Research Utilization)
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UbD Unit Plan
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 รูห นาที่การเปนครูในวิถีพุทธ
วันที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
เรื่อง :

รูหนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ

กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพทุ ธมืออาชีพ (Think-Pair-Share)

วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร.

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
หนาที่ของครูในวิถีพุทธ มีหนาที่หลัก 7 ประการ คือ “ถายทอดศิลปวิทยาตามกลุมสาระการเรียนรู ชี้นําแนวทางการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเปน
รูปธรรม สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางธรรม ยกยองชื่นชมศิษยใหปรากฏในหมูคณะ และประเมินผลผูเรียนดวยการสะทอน
คิดอยางกัลยาณมิตร”
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูเขาใจบทบาทและหนาที่ของการเปนครูในวิถีพุทธ
2. ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรม Think-Pair-Share ได
3. ครูไดแนวทางในการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
ครูเขาใจหนาทีข่ องครูในวิถีพุทธ 7 ประการ
ถายทอดศิลปวิทยาตามกลุมสาระการเรียนรู
ชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม
บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุม สาระการเรียนรู
ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเปนรูปธรรม
สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางธรรม
ยกยองชื่นชมศิษยใหปรากฏในหมูคณะ
ประเมินผลผูเรียนดวยการสะทอนคิดอยางกัลยาณมิตร

คําถามสําคัญ (Essential Questions):

ความรูทคี่ รูจะไดรับ

พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will be able to….)
ปฏิบัติงานสอนตามบทบาทที่ไดรับมอบมาย
ดูแลเอาใจใสผเู รียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางเทาเทียมและตามศักยภาพ
ของผูเรียน

(Teachers will know….)

ความรูที่ครูจะไดรับคือ องคประกอบวาดวยหนาที่ของครู
ในวิถีพุทธ 7 ประการ

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

หนาที่ของครูในวิถีพุทธมีอะไรบาง
บทบาทของครูที่ตองปฏิบัติตอศิษยมีอะไรบาง
หนาที่ของครูในวิถีพุทธมีความเหมือนหรือตางจากหนาที่ของครู
ทั่วไปอยางไร

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงานหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: แลกเปลี่ยนความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรม
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูกิจกรรม
ฟงบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรูของครูในวิถีพุทธ”
ใหครูเลาเกี่ยวกับหนาที่ของครูที่ปฏิบัติในโรงเรียนทั้งหนาที่ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
ขั้นทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS)
Think : ใหคิดเกี่ยวกับคําถามตอไปนี้
1) ครูวิถีพุทธ ควรมีลักษณะอยางไร
2) ครูวิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร ฯลฯ
คิดสิ่งที่รู และเกิดจากประสบการณของตน
Pair : จับคูกับเพื่อนครู
ฟงแนวคิดเพื่อนครู แลกเปลี่ยนแนวคิดและรวมกันสรางหรือนําเสนอแนวคิดใหม
Share : รวมกันสนทนากลุมใหญ
ฟงแนวคิดผูอื่น นําเสนอแนวคิดตน นําเสนอแนวคิดของเพื่อน สรางแนวคิดใหมรวมกัน
ขั้นสรุปกิจกรรม
ใหครูสรุปเกี่ยวกับหนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ และบอกความตั้งใจของครูในการที่จะปฏิบัติตนเมื่อกลับสูโรงเรียน และบันทึกการ
สะทอนคิดของครูลงใน บัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slip) เปนรายบุคคล
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรม
2. อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมกลุม
3. บัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม/การมีสวนรวม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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UbD Unit Plan
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา
วันที่ 1 เวลา 13.00-14.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)
เรื่อง :

ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา

กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: เวทีสาธารณะชี้ทางปญญา (Open Forum Discussion) วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา คือ การปรับตัวของครูในวิถีพุทธที่สอดคลองกับ ศีล สมาธิ และปญญา ประกอบดวย 1) การฝก
ใหมีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา 2) การไดฝกฝนจิตใหนิ่งและแนวแนเพื่อใหมีความมุงมั่นและใสใจใน
ปฏิบัติหนาที่ครู (คิดบวก) และ 3) การฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหาได
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรับตัวตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปญญา)
2. ครูสามารถเขารวมกิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปสูการปรับตัวตามหลักไตรสิกขา
3. ครูไดแนวทางในการปรับตัวตามหลักไตรสิกขาและเรียนรูคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
ครูเขาใจเกี่ยวกับการปรับตัวตามหลักไตรสิกขา คือ การปรับตัว
ของครู ใ นวิ ถี พุ ท ธที่ ส อดคล อ งกั บ ศี ล สมาธิ และป ญ ญา
ประกอบดวย 1) การฝกใหมีความประพฤติตามศีล คือ ความ
ประพฤติดีทางกายและวาจา 2) การไดฝกฝนจิตใหนิ่งและแนวแน
เพื่อใหมีความมุงมั่นและใสใจในปฏิบัติหนาที่ครู (คิดบวก) และ
3) การฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหาได

คําถามสําคัญ (Essential Questions):

ความรูทคี่ รูจะไดรับ

พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will be able to….)

ความรูเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญ)
แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา
คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ

ครูมีคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ มี 7 คุณลักษณะ คือ “มี
ศรัท ธาในวิถีพุท ธ นอมนําแนวทางจากครูตนแบบ รักในการ
ประกอบวิชาชีพครู อยูในสภาพแวดลอม วิถีพุทธ มีคุณธรรม
ประจําตน หมั่นฝกฝนตามหลักไตรสิกขา เปนแบบอยางที่ดีของ
ศิษยและเพื่อนครู”

(Teachers will know….)

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

การปรับตัวในวิถีพุทธทําไดอยางไร
การปรับตัวตามหลักไตรสิกขาทําไดอยางไร
ครูที่ปรับตัวตามหลักไตรสิกขาจะมีคุณลักษณะอยางไร

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงานของกิจกรรมสานเสวนา
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: แลกเปลี่ยนความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรมสานเสวนา
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูกิจกรรม
ใหครูเลากิจกรรมในชีวิตประจําวันของครู แลวเชื่อมโยงเขาสูหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)
ขั้นทํากิจกรรม
ใชกิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) สนทนาในเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับตัวของครูตามแนวทางของไตรสิกขา
1) การฝกใหมีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา
2) การไดฝกฝนจิตใหนิ่งและแนวแนเพื่อใหมีความมุงมั่นและใสใจในปฏิบัติหนาที่ครู (คิดบวก)
3) การฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหาได
แบงกลุมทํากิจกรรม
1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ)
2) ครูผูมีแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา
3) ผูบันทึกผลลัพธจากการอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 8-10 คน
ขั้นสรุปกิจกรรม
ตัวแทนกลุมสรุปความรูของกลุมที่ไดจากการทํากิจกรรมสานเสวนา และเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน และทําบัตร
บันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรมเกี่ยวกับไตรสิกขา
2. อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมกลุม (สานเสวนา)
3. บัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม/การมีสวนรวม
หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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UbD Unit Plan
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี
วันที่ 1 เวลา 14.30-16.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)
เรื่อง :

เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี

กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: ครูดีในวิถีพุทธ (Jigsaw Reading)

วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดร.ลําพอง กลมกูล

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw Reading กรณีศึกษาของครูในวิถีพุทธ 4 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาที่ 1 ครูชายตะเข็บ
กรณีศึกษาที่ 2 พระคุณที่สาม กรณีศกึ ษาที่ 3 ครูหัวใจหินจากถิ่นอีสาน และ กรณีศึกษาที่ 4 ครูใตหัวใจแกรง ซึ่งเปนเรื่องราวของ
ครูในวิถีพุทธทีม่ าจากภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูเขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับการเปนแบบอยางที่ดีในวิถีพุทธ
2. ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุมดวยการอานแบบ Jigsaw ได
3. ครูไดแนวทางในการนําไปใชในชีวิตประจําวันจากการศึกษาแบบอยางที่ดี
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw Reading ซึ่งเปนรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมกลุม ที่ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง
รวมทั้งเขาใจชีวิตและความเปนอยูของครูในวิถีพุทธที่มาจาก
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย

คําถามสําคัญ (Essential Questions):
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw Reading มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมอยางไร
สภาพการเปนอยูของครูในวิถีพุทธของแตละภูมิภาคของ
ประเทศไทยมีความเหมือนและความตางกันอยางไร

ความรูทคี่ รูจะไดรับ

(Teachers will know….)

พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will be able to….)

ไดทราบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ Jigsaw
Reading
ไดความรูเกี่ยวกับความเปนอยูของครูในวิถีพุทธที่มาจากภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศไทย

ครูสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ Jigsaw
Reading ในชั้นเรียนของครูได
ครูไดแบบอยางการปฏิบัติที่ดีของครูในวิถีพุทธที่มาจากภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศไทย

ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: แลกเปลี่ยนความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรม
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูกิจกรรม
ซักถามคุณครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่ครูนยิ มใชในปจจุบนั เพื่อเชื่อมโยงสูการจัดกิจกรรมแบบ Jigsaw Reading
ขั้นทํากิจกรรม
ใชกิจกรรม Jigsaw Reading
1. จับกลุม 4 คน อานขอความที่กําหนดให
2. เปลี่ยนกลุมใหม นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับขอความที่อาน
3. เขียนสรุปความรูที่ไดรับดวยการเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping)
4. นําเสนอผลงานกลุมของตนเองใหกับกลุมอื่นๆ
ใหตัวแทนสรุปความรูที่ไดรับทั้งดานเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุมแบบ Jigsaw Reading
กรณีศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี

และความรูที่ไดรับจากการศึกษา

ขั้นสรุปกิจกรรม
สรุปองคความรูที่ไดรับและทําบัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips) เปนรายบุคคล
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรม
2. อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมกลุม กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีศึกษา
3. บัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม/การมีสวนรวม
5. แบบประเมิน“ครูดีในดวงใจ” (สําหรับผูเรียน)
6. แบบประเมินตนเอง “ครูดีในวิถีพุทธ” (สําหรับครู)

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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UbD Unit Plan
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 เปลี่ยนเจตคติทดี่ ีตามวิถีพุทธ
วันที่ 2 เวลา 08.30-11.30 น. (3 ชั่วโมง)
เรื่อง :

เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ

กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Look-Pair-Share)

วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
แนวทางการเปลี่ยนเจตคติที่ดีของครูในวิถีพุทธ ดวยการใหพิจารณาจากคําสัมภาษณเชิงลึกและภาพกิจกรรมวิถีพุทธ
ของโรงเรียนตางๆ และหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาตนเอง ไดแก กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4
วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูท คี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูเขาใจเกีย่ วกับหลักธรรมที่นําไปใชในการพัฒนาตนเอง
2. ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรม Look-Pair-Share ได
3. ครูสามารถนําหลักธรรมทีใ่ ชในการพัฒนาตนไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของตนได
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
ครูมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาตนเอง
ไดแก กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ
พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4
ครูเขาใจรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Look-PairShare

คําถามสําคัญ (Essential Questions):
หลักธรรมทีใ่ ชในการพัฒนาตนเองมีอะไรบาง
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ Look-Pair-Share มีรูปแบบการจัด
กิจกรรมอยางไร

ความรูทคี่ รูจะไดรับ

(Teachers will know….)

พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will be able to….)

ไดทราบเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ Look-Pair-Share
ไดทราบตัวอยางกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียนตางๆ
ไดทราบความคิดเห็นของครูในวิถีพุทธจากบทสัมภาษณเชิงลึก

ครูมีทัศนคติทดี่ ีตอการเขารวมกิจกรรมวิถีพทุ ธ
ครูเปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ

ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: แลกเปลี่ยนความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
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Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรม
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูก ิจกรรม
ใหครูเลาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิถีพุทธในโรงเรียนของตนเพื่อเชื่อมโยงเขาสูกิจกรรม เรียนรู สูศ รัทธา นํามาปฏิบัติ ดวยการ โดย
ใชกิจกรรม Look-Pair-Share
ขั้นทํากิจกรรม
ใชกิจกรรม Look-Pair-Share มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1. อานบทสัมภาษณ และดูภาพกิจกรรมวิถีพุทธ
2. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง
Look : ใหอานบทสัมภาษณ / ดูภาพที่กําหนดให
พิจารณาและเชื่อมโยงกับประสบการณของตน
Pair : จับคูกับเพื่อนครู
ฟงแนวคิดเพื่อนครู แลกเปลี่ยนแนวคิดและรวมกันสรางหรือนําเสนอแนวคิดใหม
Share : รวมกันสนทนากลุมใหญ
ฟงแนวคิดผูอื่น นําเสนอแนวคิดตน นําเสนอแนวคิดของเพื่อน สรางแนวคิดใหมรวมกัน
ขั้นสรุปกิจกรรม
ใหตัวแทนครูสรุปองคความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ Look-Pair-Share และความรูเกี่ยวกับกิจกรรมวิถีพุทธ
ของแตละโรงเรียน
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรม “เรียนรู สูศ รัทธา นํามาปฏิบัติ”
2. อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมกลุม
3. บัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม/การมีสวนรวม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
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คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม

ขอความที่ 1
“นอกจากนั้นก็มีหลักเรื่องวุฒิ 4 คือการคบคนดี คนตนแบบ ฟงขอคิดจากทาน ขวนขวายหาความรูจาก
แหลงความรู ไตรตรองพิจารณา และปฏิบัติตามใหเหมาะแกสภาพการณ แตกระบวนการการศึกษาตองใชหลัก
อริยสัจ 4 อยางขอแรกทุกข การที่เด็กอานหนังสือไมออกก็เปนปญหาของครู ตองหาสมุทัย คือสาเหตุ แลวเราก็
ตั้งเปาหมายแกปญหาเพื่อใหเด็กอานออกเขียนได แตตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูใหเด็กอานออกเขียนได
แลวลงมือทํา”
(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W3, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558)
ขอความที่ 2
“การทําตัวใหเปนตัวอยางคะ เราอยากใหเด็กพูดเพราะ เราตองพูดเพราะใหเปนตัวอยาง อยากใหเด็ก
ประหยัด เราตองทําตัวประหยัดใหเขาเห็น ถาครูไมเปนตัวอยาง จะเกิดคําถามในใจเด็ก อยางการดื่มกาแฟแกว
ละแพงๆ ถาเก็บเงินสวนนั้นไวจะเหลือเงินเก็บ มาดื่มน้ําเปลาแทน”
(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558)
หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
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ขอความที่ 3
“ประสิทธิผลของการใชกระบวนการฝกธรรมะ คือแมนักเรียนจะอยูกับสิ่งเสพติด อบายมุขก็จะไมคิดเสพ
คิดลอง หรือมัวเมาในอบายมุข เกม สื่อลามก เพราะหนาที่ของครูคือเราจะสอนใหหรือปลูกฝงเขาไปใน
สายเลือดใหเห็นโทษภัยของสิ่งไมดีเหลานี้ หลักปฏิบัติตามแนววิถีพุทธที่กลาวมา ใหมๆ ก็ยังไมเปนที่ยอมรับทั้ง
ในวงการศึกษาและสังคมทั่วไป แตเมื่อเราทําจริงจังใหเปนที่ปรากฏตอวงการศึกษาและสังคม”
(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C3, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558)
ขอความที่ 4
“ผมสอนเรื่องศีล 5 ผมไมไดสอนใหนักเรียนทองจํา แตผมใหหมายความวาวันนี้เรามารักษาศีลกันไหม
เชน ศีลขอที่ 1 วันนี้เปนวันพระของโรงเรียนเราจะงดการเบียดเบียนผูอื่น ผมจะฝกกอนพอเขาคุนเคยก็มาให
ความหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณครูจะตองสอนใหถึงขั้นภาวนาใหไดนะครับ”
(ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559)
ขอความที่ 5
“ที่โรงเรียนเราเปนพหุวัฒนธรรม มีสองศาสนาอยูกัน เด็กก็อยูดวยกันได ก็ไมมีปญหาอะไร เราจะฝกเด็ก
ใหมีแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยูรวมกัน หรือตองทํากิจกรรมรวมกัน สอนใหเปนคนมีคุณธรรม ใหเปนคนไม
เบียดเบียนคนอื่น นักเรียนพุทธเรามีนอยกวามุสลิม แตก็สามารถจัดกิจกรรมไดอยางลงตัว เพราะเราเลือกวิธีการ
ปฏิบัติใหตรงกันกับหลักแนวคิดของศาสนาที่มีลักษณะรวมกัน”
(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ 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 บูรณาการธรรมนําสูผเู รียน
วันที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)
เรื่อง :

บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน

กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Read-Pair Share และบทบาทสมมติ)

วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,ดร.

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
หลักธรรมที่ครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู ไดแก กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร
4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และ สังคหวัตถุ 4 และหลักธรรมที่ครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก
กัลยาณมิตรธรรม 7 โยนิโสมนสิการ โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และ อริยสัจ 4
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูเรียนรูหลักธรรมทีส่ ามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ครูสามารถปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มีการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได
3. ครูสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชเพื่อการพัฒนาตนเองและผูเรียน
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
1. ครูเขาใจหลักธรรมที่สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. ครูเขาใจการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มีการบูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3. ครูเขาใจวิธีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช
เพื่อการพัฒนาตนเองและผูเรียน

คําถามสําคัญ (Essential Questions):
1. หลักธรรมทีส่ ามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีอะไรบาง
2. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มกี ารบูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทําไดอยางไร
3. การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชเพื่อการ
พัฒนาตนเองและผูเรียนทําไดอยางไรบาง

ความรูทคี่ รูจะไดรับ

พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will know….)
(Teachers will be able to….)
1. ครูมีความรูเกี่ยวกับหลักธรรมที่สามารถนําไปใชในการจัด
1. ครูสามารถนําหลักธรรมไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอน
2. ครูมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มี
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท ี่มีการบูรณาการ
การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3. ครูมีความรูเกี่ยวกับวิธีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3. ครูสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชเพื่อ
ไปปรับใชเพื่อการพัฒนาตนเองและผูเรียน
การพัฒนาตนเองและผูเรียน
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: แลกเปลี่ยนความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรม
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูกิจกรรม
ใหครูเลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผานมาเพื่อเชื่อมโยงกับหลักธรรมที่ครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นทํากิจกรรม
จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Dhamma Dialogue to Classroom: DDC)
ใชกิจกรรม Read-Pair Share ตามหลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ ดังนี้
หลักธรรมที่ครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กัลยาณมิตรธรรม 7 โยนิโสมนสิการ โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และ อริยสัจ 4
Read : ใหอานและศึกษาหลักธรรมที่สามารถนํามาใชกับตนเองและการจัดการเรียนการสอน
คิดและเชื่อมโยงกับประสบการณของตน
Pair : จับคูกับเพื่อนครู
ฟงแนวคิดเพื่อนครู แลกเปลี่ยนแนวคิดและรวมกันสรางหรือนําเสนอแนวคิดใหม
Share : รวมกันสนทนากลุมใหญ
ฟงแนวคิดผูอื่น นําเสนอแนวคิดตน นําเสนอแนวคิดของเพื่อน สรางแนวคิดใหมรวมกัน
ใหครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการหลักธรมโดยทําเปนกิจกรรมกลุม แลวใหแตละกลุมนําเสนอเปนบทบาท
สมมติหนาชั้น
ขั้นสรุปกิจกรรม
สรุปองคความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรมและทําบัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slip) เปนรายบุคคล
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรม “บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน”
2. อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมกลุม
3. บัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม/การมีสวนรวม
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คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม

รายละเอียดของหลักธรรม (พอสังเขป)
หลักกัลยาณมิตรธรรม 7
1) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนปโย คือ เปนครูผูมีความนารัก ในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม ชวน
ใหอยากเขาไปปรึกษาและไตถาม
2) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนครุ คือ เปนครูที่นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิด
ความรูสึกอบอุน เปนที่พึ่งทางใจและปลอดภัย
3) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนภาวนีโย คือ เปนครูที่นายกยอง ในฐานผูทรงคุณ คือความรูรูและภูมิ
ปญญาแทจริง
4) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนวัตตา จ คือ รูจักพูดใหไดผล เปนผูใ หคําแนะนํา วากลาวตักเตือน และเปนที่
ปรึกษาที่ดี
5) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วจนักขโม คือ อดทนตอถอยคํา อดทนฟงไดไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว เปนผูมี
ความอดทนตอสิ่งที่มากระทบ แมเด็กจะซุกซนคือก็ตองอดทนสอนและใหความรูตอศิษยอยางเทาเทียมกัน
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6) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนคัมภีรัญจะกถัง กัตตา คือ แถลงเรื่องล้ําลึกได คือสามารถอธิบายเรื่อง
ยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย สอนจากสิ่งที่รูแลวไปหาสิ่งที่ยังไมรู
7) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วัฎฐาเน นิโยชเย คือ ไมแนะนําศิษยไปในทางเสื่อมเสีย แตควรสงเสริม
ทางแหงความเจริญใหแกศิษย เชน สอนใหคบคนดี หมั่นศึกษาหาความรู มีโยนิโสมนสิการ และปฏิบัติตนเปนคนดี
หลักสัปปุริสธรรม 7
1) ธัมมัญุตา (รูเหตุ) คือ รูหลักความจริง รูกฎเกณฑแหงเหตุผล
2) อัตถัญุตา (รูผล) คือ รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค
3) อัตตัญุตา (รูต น) คือ ความรูจักตน วาเรานั้นมีความรู ความสามารถ และคุณธรรมเทาไร
4) มัตตัญุตา (รูประมาณ) คือ รูจักความพอดีในการดํารงชีวิต เชน การใชจายอยางพอเพียง
5) กาลัญุตา (รูกาล) คือ รูจักระยะเวลาที่จะตองใชในการทําหนาที่การงาน
6) ปริสัญุตา (รูชุมชน) คือ รูจักสภาพแวดลอมของชุมชนเพื่อใหประพฤติตนไดถูกตอง
7) ปุคคลัญุตา (รูคน) คือ เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
หลักอิทธิบาท 4
เปนคุณธรรมทีน่ ําไปสูความสําเร็จแหงผลทีม่ ุงหมาย มีขอธรรม 4 ขอ ประกอบดวย
1) ฉันทะ คือ ความพอใจ
2) วิริยะ คือ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม
3) จิตตะ คือ ความคิดมุงไป อุทิศตัว อุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา
4) วิมังสา คือ ความไตรตรองหรือทดลอง
หลักสังคหวัตถุ 4
เปนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนไวสามัคคี มีขอธรรม 4 ขอ ประกอบดวย
1) ทาน คือ การให
2) ปยวาจา คือ วาจาอันเปนที่รัก
3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน
4) สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทําตนเสมอตนเสมอปลาย
หมายเหตุ : สามารถมอบหมายใหครูผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการคนหาหลักธรรมเพิ่มเติม
เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันในการทํากิจกรรม
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UbD Unit Plan
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม
วันที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น. (3 ชั่วโมง)
เรื่อง :

เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม

กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: จากชั้นเรียนสูการวิจัย (Routine to Research)

วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดร.ลําพอง กลมกูล

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการวิจัยโดยใชการวิจัยปฏิบัติการและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อคนหา
วิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งผลวิจัยจะชวยใหครูไดรับรูการสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานของตนเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาตนเองของครู รวมทั้งเปนกระบวนการที่ทําใหครูไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรูจากการสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานของตน และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่มีวิธีการดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งเปนการวิจัยที่ตองทําอยางรวดเร็ว และนําผลการวิจัยไปใชในชั้นเรียนไดทันที
โดยมีการทําเปนวงจรตอเนื่อง
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูเขาใจการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม
2. ครูสามารถออกแบบนวัตกรรมทางธรรมในการแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องผานกระบวนการวิจัย
3. ครูสามารถพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยไดอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
1. ครูเขาใจการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
2. ครูเขาใจการออกแบบนวัตกรรมทางธรรมในการแกไขปญหา
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องผานกระบวนการวิจัย
3. ครูเขาใจการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียนไดอยาง
เปนระบบและมีความตอเนื่อง
ความรูทคี่ รูจะไดรับ

คําถามสําคัญ (Essential Questions):

1. ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ทําไดอยางไร
2. การสรางนวัตกรรมทางธรรมในการแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน
ผานกระบวนการวิจัย มีแนวทางการพัฒนาอยางไร
3. กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียนไดอยางเปนระบบและมี
ความตอเนื่องเปนอยางไร
พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will know….)
(Teachers will be able to….)
1. ครูมีความรูใ นการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณา 1. ครูสามารถออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการ
การหลักพุทธธรรม
หลักพุทธธรรม
2. ครูมีความรูใ นการพัฒนานวัตกรรมทางธรรมในการแกไขปญหา 2. ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมทางธรรมในการแกไขปญหาและ
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องผานกระบวนการวิจัย
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องผานกระบวนการวิจัย
3. ครูมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียนได 3. ครูสามารถใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียนไดอยาง
อยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
เปนระบบและมีความตอเนื่อง
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงานตัวอยางงานวิจัยของครูที่ผานมา
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: แลกเปลี่ยนความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรม
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูกิจกรรม
กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อใหครูสะทอนสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อเชื่อมโยงสูปญหาวิจัย
ขั้นทํากิจกรรม
1. บรรยายเรื่อง เรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในวิถีพุทธ” โดยเนนการนําหลักธรรมมาพัฒนาเปนนวัตกรรมหรือแนวทาง
เพื่อนําไปทดลองใชกบั ผูเรียน
2. ครูนําเสนอประสบการณในการนําหลักธรรมไปประยุกตใชและพัฒนาผูเรียนทีละคน
3. ใหครูที่เคยทําวิจัยโดยประยุกตใชหลักธรรม ไดแบงปนประสบการณ (กรณีที่ไมมี ใหรวมกันแบงปนประสบการณแลวคิดหา
แนวทางที่จะสรางนวัตกรรมทางธรรมเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน)
4. ใหนําแนวทางที่ไดรับแลวทดลองทําวิจัยในวิถีพุทธในลักษณะเล็กๆ งายๆ แตมีความสําคัญ คือชวยแกไขปญหาผูเรียนไดอยาง
แทจริง
5. บันทึกผลลงในแบบบันทึกรายงานการวิจัยในวิถีพุทธ และสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นสรุปกิจกรรม
ใหครูสรุปแนวทางการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียนไดอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง และใหทําบัตรบันทึกการ
สะทอนคิด (Exit Slip) เปนรายบุคคล
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรม เรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในวิถีพุทธ”
2. ตัวอยางงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการตัวแปรเกี่ยวกับหลักธรรม
3. แบบบันทึกรายงานการวิจัยในวิถีพุทธ
4. แบบบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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UbD Unit Plan
แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 1 วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสูวิถีพุทธ)
วันที่ 1 เวลา 18.00-21.00 น. (3 ชั่วโมง)
เรื่อง :

วิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสูวิถีพุทธ) กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: ธรรมะภาคปฏิบัติ

วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
จากรั้วมหาจุฬาสูวิถีพุทธ/บทบาทศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆกับการบริการสังคมการเผยแผและฝกอบรม ใหผูเขาอบรมรู
รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝกปฏิบัติสวดมนต ฝกปฏิบัติการภาวนาอยางงาย การเจริญจิตภาวนา การฟงธรรม
บรรยายเขาสูการศึกษาตนเองตามหลักภาวนาแบบนิ่งและเคลื่อนไหว สาธิตกิจกรรมแสงเทียนปญญาถอดรูปแบบการสอนดวยการ
ประยุกต และเทคนิคการใชดนตรีเพื่อเรียนรูพระพุทธศาสนา
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูเขาใจบทบาทศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆกับการบริการสังคมการเผยแผและฝกอบรม
2. ครูเขาใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝกปฏิบัติกิจกรรมการสอนดวยการประยุกต
3. ครูไดแนวทางในการนําไปใชในในการปฏิบัติไดจริงในการเรียนการสอน และความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
1. ครูเขาใจบทบาทศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆกับการบริการ
สังคมการเผยแผและฝกอบรม
2. ครูเขาใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝก
3. ครู มี ค วามเข า ใจในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการสอนด ว ยการ
ประยุกต
4. ครูเขาใจเทคนิคการใชดนตรีเพื่อเรียนรูพระพุทธศาสนา
ความรูทคี่ รูจะไดรับ
(Teachers will know….)
1. ไดความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางศาสนา สวดมนต เจริญ
จิตภาวนา
2. ไดรูแนวทางการออกแบบและนําไปปฏิบัติในการเรียนการ
สอนได
3. ไดรูและเปนผูนําไปประยุกตในการปฏิบัติไดจริงในการเรียน
การสอน และความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

คําถามสําคัญ (Essential Questions):
1.บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆกับการบริการสังคมการเผยแผและ
ฝกอบรมเปนอยางไร
2.รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา โดยการฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการสอนดวยการประยุกต มีลักษณะอยางไร
3.เทคนิ ค การใช ด นตรี เ พื่ อ เรี ย นรู พ ระพุ ท ธศาสนา ควรเป น
อยางไร
พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will be able to….)
1. ครูสามารถประกอบกิจกรรมทางศาสนาและดําเนินกิจกรรม
ตามเปาหมายได
2. ครูสามารถดําเนินและนําไปปฏิบัติในการเรียนการสอนได
3. ครูสามารถใชและเปนผูนําไปประยุกตในการปฏิบัติได

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: สังเกตพฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรม
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูกิจกรรม
ใหครูเลากิจกรรมทางศาสนาที่เคยเขารวมในโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงสูกิจกรรมธรรมะภาคปฏิบัติ
ขั้นทํากิจกรรม
1. นําเสนอรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา
2. ใหครูไดปฏิบัติจริง เกี่ยวกับ การสวดมนต ฝกปฏิบัติการภาวนาอยางงาย การเจริญจิตภาวนา การฟงธรรมบรรยายเขาสู
การศึกษาตนเองตามหลักภาวนาแบบนิ่งและเคลื่อนไหว
3. สาธิตกิจกรรมแสงเทียนปญญาถอดรูปแบบการสอนดวยการประยุกต และเทคนิคการใชดนตรีเพื่อเรียนรูพระพุทธศาสนา
ขั้นสรุปกิจกรรม
ใหครูสรุปเกี่ยวกับความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีศาสนา (จากรั้วมหาจุฬาสูวิถีพุทธ) และบันทึกการ
สะทอนคิดของครูลงในบัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slip) เปนรายบุคคล
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรม / อุปกรณในการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ
2. อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมกลุม
3. บัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม/การมีสวนรวม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร

58
คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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UbD Unit Plan
แผนการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติพิเศษ 2 วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม
วันที่ 2 เวลา 04.00-07.00 น. (3 ชั่วโมง)
เรื่อง :

วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม

กลุมสาระการเรียนรู:

กิจกรรม: ธรรมะภาคปฏิบัติ

วิทยากร:

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, ดร.

สาระที่ตองการใหเรียนรู (Knowledge)
รู เขาใจ รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ใชการสวดมนต เจริญจิตภาวนา ภาวนาแสวงหาปญญา สนทนาธรรม สาธิต
กิจกรรมเดินจงกรมรับอรุณ กิจกรรมใสบาตรทําบุญ เสริมบารมีทาน ผานรูปแบบกิจกรรม เรียนรูจากการปฏิบัติจริง
ขั้นที่ 1 – ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (Desired Results)
1. ครูเขาใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ทีป่ ระชาชนพึงปฏิบัติ
2. ครูไดรับประสบการณตรงในการสวดมนต เจริญจิตภาวนา/ภาวนาแสวงหาปญญา
3. ครูไดแนวทางในการนําไปใชในการนําไปจัดกิจกรรมวิถพี ุทธในโรงเรียน
ความเขาใจของครู :
(Teachers will understand that…)
1.ครูเขาใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่
ประชาชนพึงปฏิบัติ
2.ครูเขาใจประสบการณตรงในการสวดมนต เจริญจิตภาวนา/
ภาวนาแสวงหาปญญา ปญญา เพื่อการพัฒนาเจตคติและความ
เปนครูในวิถีพุทธ
3.ครูเขาใจเปาหมายและวิธีการทําบุญใสบาตร

คําถามสําคัญ (Essential Questions):
1.รูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่ประชาชนพึง
ปฏิบัติเปนอยางไร
2. การสวดมนต เจริญจิตภาวนา/ภาวนาแสวงหาปญญา เพื่อ
การพัฒนาเจตคติและความเปนครูในวิถีพุทธมีลักษณะอยางไร
3. การทําบุญใสบาตร มีเปาหมายเพื่ออะไร

ความรูทคี่ รูจะไดรับ

(Teachers will know….)

พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่จะเกิดขึน้
(Teachers will be able to….)

1.ผูอบรมรูเขาใจรูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่
ประชาชนพึงปฏิบัติ
2.รูเขาใจประสบการณตรงในการสวดมนต เจริญจิตภาวนา/
ภาวนาแสวงหาปญญา ปญญา เพื่อการพัฒนาเจตคติและความ
เปนครูในวิถีพุทธ
3.รูเขาใจเปาหมายและวิธีการทําบุญใสบาตร

1.ไดนํารูปแบบกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม ที่ประชาชน
พึงปฏิบัติ ไปปรับใชในโรงเรียน
2.ไดเขารวมการสวดมนต เจริญจิตภาวนา/ภาวนาแสวงหา
ปญญา ปญญา เพื่อการพัฒนาเจตคติและความเปนครูในวิถี
พุทธ
3. ไดปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการทําบุญใสบาตร

หลักสูตร: การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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ขั้นที่ 2 – การวัดผลและประเมินผล (Assessment Evidence)
Goal(s): ประเมินจากการนําเสนอผลงานการปฏิบัติ
Role: สังเกตการทํางานกลุม และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน
Audience: สังเกตพฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรูและสรุป
Situation: ประเมินการทํางาน (เดี่ยว/คู/กลุม)
Performance: ประเมินการเขารวมกิจกรรม
Standards: อธิบายและทําความเขาใจกับครูผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินของกิจกรรมนี้
หลักฐานการประเมินอื่นๆ (Other Evidence)
ขั้นที่ 3 – แผนการเรียนรู (Learning Plan)
กิจกรรมการพัฒนา (Learning Activities) - Consider the WHERETO elements
ขั้นนําเขาสูกิจกรรม
ใหครูเลากิจกรรมทางศาสนาที่เคยเขารวมในโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงสูกิจกรรมธรรมะภาคปฏิบัติ วิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม
ขั้นทํากิจกรรม
จัดกิจกรรมและสถานการณเพื่อใหครูไดปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้
1. การสวดมนต
2. เจริญจิตภาวนา ภาวนาแสวงหาปญญา
3. สนทนาธรรม
4. สาธิตกิจกรรมเดินจงกรมรับอรุณ
5. กิจกรรมใสบาตรทําบุญ เสริมบารมีทาน
ขั้นสรุปกิจกรรม
ใหครูสรุปเกี่ยวกับความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีประชา วิถีธรรม และบันทึกการสะทอนคิดของครู
ลงในบัตรบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slip) เปนรายบุคคล
สื่อประกอบการเรียนรู (Resources)
1. Power Point สําหรับบรรยายกิจกรรม / อุปกรณในการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ
2. อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมกลุม
2. แบบบันทึกการสะทอนคิด (Exit Slips)
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม/การมีสวนรวม
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คําชี้แจง บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม
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