
 
 

ใบสมัคร การประกวดผลงาน “บทความ” 
เพื่อใชส้่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 

ด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยใช้ “เบญจศีลโมเดล” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ โดยการสนับสนุน 

ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมน าการศึกษา(บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จ ากัด) 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน  ชื่อ ……………………….……………..…………….นามสกุล……….....……….....….………อายุ……....….……… ป ี
    ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี…..…............หมู่…......……ถนน………...….......…ต าบล……………....………….............… 
    อ าเภอ................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์ (มือถือ).................................... 
    ที่อยู่/ที่พักปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.................หมู่...........ถนน……………..……ต าบล…………….................…..........…….......… 

อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์ (มือถือ). ...................................                     
E-mail address : ………………………………........................วฒุิการศึกษาสูงสุด ..….........……….................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน.......…………..............................................ต าแหน่ง (ถ้ามี) ..............................................................  

๒. สถานะของผู้ส่งผลงาน 
 เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร 
 เป็นข้าราชการอ่ืน ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 เป็นประชาชนทั่วไป มีทะเบียนบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร 

๓. บทความที่ส่งเข้าประกวด  
 1. ศีล 5 (เพ่ือให้รู้และมีจิตส านึกในการน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน)  
        ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ....................................... 
................................................................. .............................................................................................. .................. 
 2. ความกตัญญูกตเวที (เพ่ือให้รู้และมีจิตส านึกในการรู้คุณและการตอบแทนผู้มีพระคุณ)  

    ชื่อเรื่อง.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
 3. มารยาทไทย (เพ่ือให้รู้และปลูกฝังค่านิยมในการแสดงกิริยาและวาจาต่าง ๆ ที่ดีและเหมาะสมส าหรบัคนไทย)  
        ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 4. หลักศาสนพิธี (เพ่ือให้รู้และเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามของศาสนาพุทธ)  
        ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ....................................... 
........................................................ ....................................................................................................... .................. 
 5. เรารักพระเจ้าอยู่หัว (เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์และส านึกในความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) 
       ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................................  

      ........................................................................................................................ ........................................................ 
            ขอส่งบทความ ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 
      ด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยใช้ “เบญจศีลโมเดล” 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน    
       และยินยอมให้ ใช้ประโยชน์ เก็บรักษา และน าออกใช้เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาได้ 
 
 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................... (ผู้สมัคร) 
                                                                               (......................................................) 
                                                                    วนั/เดือน/ปี.................................................. .. 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์  โทร ๐๙๙-๖๑๔๒๖๑๕ 
 



 
 
 

การประกวดผลงาน “บทความ” 
ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 

ด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยใช้ “เบญจศีลโมเดล” 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการสนับสนุนของโครงการส่งเสริม
คุณธรรม ศีลธรรมน าการศึกษา (บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จ ากัด) ขอเชิญร่วมส่ง “บทความ” เข้าประกวด เพ่ือใช้เป็น 
“สื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาระดับจังหวัด” ส าหรับใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตใน
ชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ “เบญจศีลโมเดล” 
  หลักเกณฑ์การประกวด 
 ข้อหัวเรื่องการประกวดผลงาน “บทความ”  จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่  
 1. ศีล 5 (เพ่ือให้รู้และมีจิตส านึกในการน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน)  
  2. ความกตัญญูกตเวที (เพ่ือให้รู้และมีจิตส านึกในการรู้คุณและการตอบแทนผู้มีพระคุณ)  
  3. มารยาทไทย (เพ่ือให้รู้และปลูกฝังค่านิยมในการแสดงกิริยาและวาจาต่าง ๆ ที่ดีและเหมาะสมส าหรับคนไทย)  
  4. หลักศาสนพิธี (เพ่ือให้รู้และเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามของศาสนาพุทธ)  
  5. เรารักพระเจ้าอยู่หัว (เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์และส านึกในความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) 
  คุณสมบัติการประกวด  
  1. เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นข้าราชการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
หรือเป็นประชาชนทั่วไป  ท่ีมีทะเบียนบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร (คนหนึ่งสามารถส่งบทความเข้าประกวดได้ไม่เกิน 
1 บทความ ต่อ 1 หัวข้อ) 
  2. บทความท่ีส่งเข้าประกวด 
   2.1 บทความแต่ละเรื่องนั้น ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน 3 ส่วน คือ บทน า เนื้อหา และบทสรุป 
   2.2 การสร้างบทความ โดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ความยาวอย่างน้อย 2 หน้า และไม่เกิน 4 หน้า 
กระดาษ A4  (การตั้งค่า ขนาดหน้ากระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษปกติ “บน ล่าง ซ้าย และขวา ด้านละ 1 นิ้ว” 
รูปแบบอักษรทั่วไปใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16 pt) 
    2.3 บทความต้องเป็นผลงานที่จัดท าขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือ
เลียนแบบผลงานของ บุคคลอ่ืน ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่า บทความที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลมิใช่เป็น
บทความของผู้สมัคร หรือเป็นการคัดลอกเลียนแบบจากบทความของบุคคลอ่ืน คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัล
นั้น ๆ ได้  
   3. ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้น าบทความที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน /
นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป   
  4. ผู้สมัครต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ และให้ถือผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด 
   การสมัครและส่งบทความ 
  เปิดรับสมัคร โดยส่งใบสมัครและผลงาน (บทความ) จ านวน 5 ชุด เข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ที่ ดร.ประจักษ์ ศรสาลี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม –  31 มีนาคม  2565  (ภายใน 16:30 น.) 
ส าหรับทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากวันที่และเวลาประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  หลักเกณฑ์การตัดสิน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
  1. ด้านเนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์  50 คะแนน   
  2. ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา 20 คะแนน 
  3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 15 คะแนน      
  4. ด้านการส่งเสริมการวิเคราะห์และการให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี 15 คะแนน 
 

 รางวัลการประกวด แต่ละหัวข้อ (5 หัวข้อ) 
   รางวัลการประกวดสนับสนุนโดย “โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมน าการศึกษา” จ านวน 40 รางวัล  
รวม 135,000 บาท ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ  
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  (รวม 5 รางวัล*10,000 = 50,000 บาท) 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล (รวม 5 รางวัล*7,000 = 35,000 บาท) 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล (รวม 5 รางวัล*5,000 = 25,000 บาท) 

4. รางวัลชมเชย 
 5 รางวัล 1,000 พร้อมเกียรติบัตร   (รวม 5*5=25 รางวัล*1,000 = 25,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 “เบญจศีลโมเดล” กระบวนการจัดการเรียนรู้... สู่อนาคต  
 

ดร.ประจักษ์  ศรสาลี   
รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ  สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

 
เบญจศีลโมเดล คือ อะไร?  
 เบญจศีลโมเดล หมายถึง รูปแบบการน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (วิถีชีวิตครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น)...สู่
การจัด     การเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้ แนวทางจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ศีล 5” เป็นตัวอย่าง การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน สร้างความตระหนัก เรียนรู้เชิญรุก (Active Learning) ให้สามารถเรียนรู้ สร้างและ
น าเสนอความรู้ได้ด้วยตนเอง    
 
เบญจศีลโมเดล มีวิธีการอย่างไร? 
  เบญจศีลโมเดล มีวิธีการหรือแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (วิถีชีวิตครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น)   ตัวอย่าง เรื่อง  “ศีล 5” สามารถแสดงได้ ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิแสดง  แนวทางการจัดการเรียนรู้ “เบญจศีลโมเดล” (ประจักษ์  ศรสาลี : 2563) 



 
 
 

แนวทางจัดการเรียนรู้ “เบญจศีลโมเดล” ตัวอย่าง เรื่อง ศีล 5 สามารถสรุปเป็น 8 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา “ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติ
รักษาศีล 5” 
 -สภาพปัญหา (สังคมไทยและสังคมท้องถิ่น ในปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นเป็นประจ าทุกวัน มีคดีความ ความไม่
สงบสุขท่ีเกิดจากการกระท าที่ระเมิดต่อกันเป็นจ านวนมาก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ) 
 -ความต้องการพัฒนา (สังคมไทยและสังคมท้องถิ่นมีความต้องการความสงบสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยเฉพาะบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จ ากัด ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลน าการศึกษา ต้องการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าความรู้ด้านคุณธรรม     สู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน)    
 
   2. ชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน “หลักธรรมพุทธศาสนา เรื่อง 
ศีล 5” 
 -จัดให้นักเรียนชมสื่อมัลติมีเดีย (รับรู้โดยการดูและการฟัง) เรื่อง ศีล 5 เพ่ือให้มีความตระหนักและมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ ศีล 5 
 
  3. ศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 -ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชุมชน) (V.1 เรียนรู้เชิงประจักษ์จากผู้รู้/ผู้ถือปฏิบัติ ศีล 5 ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
หรือเป็นที่ยอมรับระดับชุมชนหรือในเขตหมู่บ้าน/ในเขตบริการของโรงเรียน) 
 -ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จังหวัด) (V.2 : เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการอ่านจากผู้รู้/ผู้ถือปฏิบัติ ศีล 5 
ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีหรือความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ ระดับจังหวัด) 
 -ภูมิปัญญาไทย (V.3 : เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายจากผู้รู้/ผู้ถือปฏิบัติ ศีล 5 ที่
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือหรือความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศ) 
 -ภูมิปัญญาอ่ืน (V.4 : เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายจากผู้อ่ืน ทั้งในระดับสากลและ/
หรือสื่อท่ีมีความมุ่งหมายอ่ืนๆ ในลักษณะ I.O (Information Operation) 
  
 4. วิเคราะห์สรุปสร้างความรู้ของตนเองวิเคราะห์และสรุป โดยเขียนเรียงความ “เรื่อง ศีล 5”   
 -ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)/ ผู้ฝึกสอน (Coach)/ หรือพ่ีเลี้ยง (Mentor) ที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารวิเคราะห์และสรุปสร้างเป็นความรู้ของตนเองโดยเขียนเรียงความ “ศีล 5” ที่มี
องค์ประกอบ 3 ส่วนคือ บทน า เนื้อหา และส่วนสรุป   
 
  5. ครูตรวจให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข 
  -ครูตรวจเรียงความศีล 5 อันเป็นความรู้ที่นักเรียนสร้างข้ึนและให้ข้อแนะน าการพัฒนาและแก้ไข   
 
  6. พัฒนาและปรับปรุงความรู้ของตนเอง (เรียงความ) 
 - นักเรียนด าเนินการแก้ไขและเขียนเรียงความใหม่ด้วย “ลายมือที่สวยงาม” น าไปอ่านหรือเสนอความรู้ของ
ตนเองต่อเพ่ือนในชั้นเรียน หรืออ่าน/น าเสนอในโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  7. น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
  -ปฏิบัติการรักษาศีล โดยใช้ความรู้ของตนเอง สร้างสื่อและน าเสนอ/เผยแพร่ “ศีล 5” ต่อผู้อื่นใน รูปแบบต่าง 
ๆ ตามความสนใจของนักเรียน ตัวอย่างเช่น จัดท าโปสเตอร์ (เขียนภาพระบายสี)  แต่งบทเพลงหรือบทร้อยกรอง ท า
หนังสือเล่มเล็ก พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพยนตร์สั้น เว็บไซต์ การจัดนิรรศการ  หรือจัดให้มีโครงการ/โครงงาน 
  
 8. ทบทวนและสรุปกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง    
  -ทบทวนและสรุปกระบวนการเรียนรู้ของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ก าหนดแนวทางที่สามารถน าไปใช้ในการ
เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ตนเองสนใจต่อไป ตัวอย่างเช่น  ความกตัญญูกตเวที (เพ่ือให้รู้และมีจิตส านึกในการ
รู้คุณและการตอบแทนผู้มีพระคุณ) มารยาทไทย (เพ่ือให้รู้และปลูกฝังค่านิยมในการแสดงกิริยาและวาจาต่าง ๆ ที่ดี
และเหมาะสมส าหรับคนไทย) หลักศาสนพิธี (เพ่ือให้รู้และเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามของศาสนา
พุทธ) เรารักพระเจ้าอยู่หัว (เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์และส านึกในความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) หรือ   
“การประกอบอาชีพ” ซึ่งเปน็การเรียนรู้การประกอบอาชีพท้องถิ่นก าแพงเพชรตามนโยบาย “การศึกษาปลอดภัยและ
มีคุณภาพ” เป็นต้น 


