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โครงการบริการวิชาการ

การอบรมหลักสูตร
TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม THAILAND 4.0

29-30 กรกฎาคม 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



ปฐมนิเทศ

•แนะนําวทิยากร

• ชีแ้จงวธีิการและเงื่อนไขการลงทะเบียนอบรมหลักสูตร

ค่าลงทะเบยีน 3500 บาท จ่ายและออกใบเสร็จรับเงนิมหาวทิยาลัยในวัน
ลงทะเบยีน

การอบรมทฤษฎี 29-30 ก.ค. ปฏบิตักิาร 1-15 ส.ค. มีการตดิตามและนิเทศ 1-2  
ครัง้ และประชุมสรุปการอบรมนัดหมาย 1 ครัง้  จงึถอืว่าสิน้สุดโครงการ

เม่ือสิน้สุดโครงการ มอบใบสัมฤทธิบตรการอบรม ลงนามโดยคณบดี

• แนะนําหลักสูตร



ตอนน้ีครูสอนโดยใชป้รัชญาการศึกษาใด ? คืออะไร ?

แลกเปล่ียน ประสบการณ์การสอน

ตอนน้ีครูสอนโดยใชแ้นวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้อะไร ? อยา่งไร?

ตอนน้ีครูสอนโดยใชรู้ปแบบวธีิการสอนแบบใด? อยา่งไร ?

ตอนน้ีครูสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบใด ? อยา่งไร ?



ตอนน้ีครูสอนโดยใชป้รัชญาการศึกษาใด ? คืออะไร ? (Philosophy)

แลกเปล่ียน ประสบการณ์การสอน

สารัตถนิยม  Essentialism ?

ฯลฯ ????



แลกเปล่ียน ประสบการณ์การสอน

ตอนน้ีครูสอนโดยใชแ้นวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้อะไร ? อยา่งไร?(Theory)

กลุ่มทฤษฎีฝึกจิตและสมอง

กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้การพฒันาตามธรรมชาติ

กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้การเช่ือมโยงความคิด

TLLM



แลกเปล่ียน ประสบการณ์การสอน

ตอนน้ีครูสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบใด? อยา่งไร ? (model)

PBL
RBL

BLOOm

บทบาท

สมมติ

Group 
Investigation

?????CIPPA



แลกเปล่ียน ประสบการณ์การสอน

ตอนน้ีครูสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบใด ? อยา่งไร ? (Technique)

สนทนา Dialectic

ผงัความคิด ตั้งคาํถามตามจุดประสงค์
ผงัมโนทศัน์

ผงักา้งปลา

เขียนบรรยายขอ้ความ ???แยสุ่ด แต่นิยมสุด

Bloom Question



กระบวนการเรียนรู้แนวคิดและหลกัการจดัการศึกษา TLLM

What’s hell TLLM ?

อะไรอะไรมาก ?

งบนอ้ย ? นกัเรียนมาก ?

กิจกรรมมาก ?



Teach Less Learn More : Meaning; English

Teach Less, Learn More (TLLM) is not a call for a 
“teacher to do less”. It is a call for educators to teach 
better, to engage our students’ and prepare them for 
life, rather than to teach for test and examinations. 
This is why TLLM really goes to the core of quality 
in education. It is about a richer interaction between 
teacher and student – about touching hearts and 
engaging minds.

Mr. Tharman Shanmugaratnam, Singapore's Mister of Education, 2004



TLLM. มไิด้หมายถงึ “ครูต้องสอนน้อยลง” แต่ “ให้ครูสอน

ให้ดีขึน้” ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้มากขึน้ และเตรียม

เขาให้สามารถดาํเนินชีวิตได้  มากว่าจะสอนให้เขาสอบ

ผ่าน TLLM จงึจะนําไปสู่การศึกษาเชิงคุณถาพ และ

TLLM จะต้องทาํให้เกดิปฏสัิมพนัธ์ที่ดีระหว่างครูกับ

นักเรียน และมันจะต้องเข้าถงึจติวิญญาณแห่งการเรียนรู้.

Mr. Tharman Shanmugaratnam, Singapore's Mister of Education, 2004

Teach Less Learn More : Meaning; ไทย



From : http://moeinitiatives.blogspot.com/2010/10/gtyergtyer.html

Teach Less Learn More : Concept



Trick ; you should know to understand TLLM

"If talking were teaching, 
we would all be smarter 
than we could stand."
— Mark Twain

“ถา้การพดูคือการสอน มนุษย์

คงฉลาดกวา่น้ีมาก."
— มารค ทเวน



แนวทางการประยกุตแ์นวคิด TLLM การจดัการเรียนรู้พทุธศาสนาและวฒันธรรม

TLLM

Why we 
teach

What 
we 

teach

How we 
teach



Why We Teach!

More... Less...

For the Learner 

สําหรับผู้เรียน

To Rush through the Syllabus 

รีบใหจ้บเน้ือหา

To Excite Passion 

เร้าความอยากรู้

Out of Fear of Failure 

ขแูต่จะสอบตก

For Understanding 

เพือ่ความเข้าใจคงทน

To Dispense Information Only 

บอกไดแ้ต่คาํแนะนาํ

For the Test of Life 

สําหรับการทดสอบชีวติ

For a Life of Tests 

สาํหรับมีชีวิตเพื่อทดสอบ



What We Teach!
More... Less...

The Whole Child 

สอนคน

The Subject 

สอนเน้ือหา

Values-centric

สอนให้คุณค่าและความหมาย

Grades-centric

สอนเพื่อใหเ้กรด

Process

สอนกระบวนการ

Product

สอนใหเ้กบ็ผลผลิต(เป็นเกรด)

Searching Questions 

ค้นหาคาํถามทีจ่ะเกดิขึน้

Textbook Answers 

คน้หาคาํตอบจากตาํรา



How We Teach !

More... Less...

Engaged Learning 

ช่วยให้เรียนรู้

Drill and Practice 

ซอ้มแลว้ซอ้มอีก

Differentiated Teaching 

ใช้การสอนที่หลากหลาย

'One-size-fits-all' Instruction 

สอนฝ่ายเดียว

Guiding, Facilitating, Modeling 

แนะให้ทํา, ทําให้ง่าย, ใช้ศิลป์

Telling

บอก

Formative and Qualitative 

Assessing

ประเมินเพือ่พฒันาคุณภาพ

Summative and Quantitative Testing 

ประเมินเพ่ือตดัสินปริมาณ



TLLM; miss translation

จาก  Teach less,Learn moreาก  จากสิงค์โปร์

เป็น  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ของไทย

ส่ังให้ครูลดเวลาลงจาก 50 นาท ีเหลือ 40 นาที

ส่ังให้ใครูทาํกจิกรรมนอกเวลา

ให้นักเรียนสมัครเข้ากจิกรรมบางอย่างหลังเลกิเรียน

แนวทางการประยกุตแ์นวคิด TLLM การจดัการเรียนรู้พทุธศาสนาและวฒันธรรม



แนวทางการประยกุตแ์นวคิด TLLM การจดัการเรียนรู้พทุธศาสนาและวฒันธรรม

ปรัชญา/ทฤษฎี/แนวคิด

จะประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร ??

Framework

ออกแบบการสอน

เทคนิคการสอนเทคโนโลยกีารศึกษา

หลกัสูตร นวตักรรมการสอน
ฯลฯ



From: http://yewteepri.moe.edu.sg/synergistic-staff/staff-highlights/

Singapore PETALS Framework



What is Pedagogy? วธีิสอน+ เทคนิคการสอน

• Lecture/Presentation
• Direct Instruction
• Concept Teaching
• Cooperative Learning
• Problem-Based Learning
• Classroom Discussion



What is Experience of Learning?

• stretch students’ thinking so that 
they can acquire a deep 
understanding of what they learn;

• connect students’ ideas or transfer 
students’ learning to new contexts; 
and 

• develop students’ control of their 
own learning.



What is the Tone of Environment?

• the overall climate and structures of 
the classroom that influence how 
students respond to and remain 
engaged in learning tasks; the context 
in which teaching acts are carried out.
Emotional safe
Respectful
Stimulate
Interested in student 



What is Assessment?

• to all those activities, undertaken by teachers 
and by their students in assessing themselves, 
that provide information to be used as 
feedback to modify teaching and learning 
activities.

Summative assessment is concerned with 
students’ progress along developmental 
educational milestones rather than learning in 
specific activities
Formative assessment is carried out to find out 

students’ level of mastery in their learning, in 
terms of specific skills and content.



What is Learning Content?
• relating lessons to our students’ lives, for example, through 

popular music or sports. 
• Familiarity with these  issues helps students to be comfortable 

in discussing  them from different angles.

• using games, puzzles or other activities that are inviting and 
which carry intrinsic motivation .

• giving our students opportunities to direct their own learning 
and allowing them to find solutions to their own questions;

• choosing context and examples to be used in class which 
students, at their age and experience, will be able to relate to.

• allowing students to suggest the areas that they want to learn 
more about. Student-initiated learning will make the content 
relevant to them as it stems from their interests.



แนวทางการประยกุตแ์นวคิด TLLM การจดัการเรียนรู้พทุธศาสนาและวฒันธรรม

TLLM

Why we 
teach

What 
we 

teach

How we 
teach

ออกแบบการเรียนการสอน

จะประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร ??

s

P

E

TA

L



การออกแบบการสอนแบบ Backward  Learning

แนวทางการประยกุตแ์นวคิด TLLM การจดัการเรียนรู้พทุธศาสนาและวฒันธรรม

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเปาหมายการเรียนรู เม่ือเสร็จสิ้นการสอนแลวจะไดรับ

ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดหลักฐานการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู หลักฐานการ

เรียนของผูเรียน ไดแก ช้ินงานหรือภาระงาน ซ่ึงจะเปนรองรอยของการเรียนรูท่ีผานการ

ปฏิบัติงานหรือทากิจกรรมของผูเรียน 

ข้ันตอนท่ี 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู  ออกแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสาคัญ  สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดข้ันสูง ซ่ึงตอง

สอดคลองกับข้ันตอนท่ี 1 และ 2 



Pract. Sheet 1 ประยกุต ์PETALS ใชส้อนพุทธศาสนา
ลองคิดวา่หากจะสอนเร่ือง “พทุธประวติัตอนประสูติถึงตรัสรู้” จะใส่อะไรบา้งใน 

Framework น้ี

s

P..................

E.......................

T........................A..............................

L.................................



การออกแบบการสอนแบบ Backward  Learning
เร่ือง “พทุธประวติัตอนประสูติถึงตรัสรู้”

แนวทางการประยกุตแ์นวคิด TLLM การจดัการเรียนรู้พทุธศาสนาและวฒันธรรม

ข้ันตอนท่ี 1 เปาหมายการเรียนรู 

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

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

ข้ันตอนท่ี 2 หลักฐานการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู 

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

ข้ันตอนท่ี 3 แผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

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

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



ทา้ยสุด  และสุดทา้ย

แบบสรุปผลการดาํเนินการสอน

หลักสูตรTLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand 4.0

โรงเรียน..............................................................

ตาํบล........................อาํเภอ............................จังหวัด.................................

*****************

1.  ชัน้เรียนที่สอน   ช่ัน

2. สาระ/วิชา3. หวัเร่ืองที่สอน 4. กาํกาํหนดกรอบ PETALS
5. ออกแบบการสอนโดยใช้แบบ ............................................................................................

6. สรุปวเิคราะห์ผลการใช้ TLLM โ ดย SWOT
7. ข้อคดิเห้นหรือข้อเสนอแนะอืน่ๆ

ลงช่ือครูผู้สอน....................................................................

(................................................................................)

ตําแหน่ง...................................................................

เอกสารแนบประกอบ

1.ภาพถ่ายกจิกรรมการสอน/

2.ภาพถ่ายช้ินงานของนักเรียน (ถ้ามี)



นดัหมายกิจกรรม

• ระหว่างการปฏิบติัการจะไปเยี่ยมทา่น 1 ครัง้

• ขอให้ทา่นลองใช้ 2 ครัง้  และสรุปนี ้ 2 ฉบบั 

• ทําวนัสดุท้ายของการสง่ 20  สิงหาคม  สง่ก่อนนัน้ได้  

• ผู้จดัจะทําสรุปโครงการ  และนํารายงายทา่นใสท้่ายสรุปโครงการ ถ้าทา่นไม่สง่ก็
ไม่มี ผลงานทา่น

• เม่ือได้รับรายงานจะสง่สมัฤทธิบตัรให้ทา่นพร้อมสรุปโครงการ

• สง่สรุปของทา่นเข้า Email : suchart.p@nrru.ac.th
• เว็บไซต์ http://www.buddhiststudies-nrru.net/
• เฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/BuddhistStudiesKorat/

http://www.buddhiststudies-nrru.net/
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