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หลักสูตร TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand 4.0 

 

1. สภาพปญหาและความจําเปน 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาใหดี

ข้ึน  โดยการพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และให

สถาบันอุดมศึกษา  มูลนิธิ  สมาคม  เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจําการ  การขับเคล่ือนนโยบายใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรม สถาบันท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครูทุกระดับการศึกษา จึงตองเขามามีสวนรวมในการ

เตรียมการเพื่อพัฒนาครูสูหองเรียน 

นอกจากนี้นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐก็มุงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยวาง

เปาประสงคมุงพัฒนาคนไทยใหพรอมทุกดาน เปนคนไทยท่ีมีคุณลักษณะสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมือง ต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทา

ทันสถานการณ  มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม

ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เห็นวาการ

จัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับปฐมและมัธยมศึกษาเปนส่ิงท่ีจะนําไปสูการ

ปฏิบัติและบรรลุผลตามเปาประสงคของนโยบายดังกลาว จึงขอนําเสนอหลักสูตร “TLLM ครูพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรม Thailand 4.0” โดยใช แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) เปนแนวคิดการจัดการศึกษา  

ซึ่งแนวคิดนี้ตองการใหเกดิการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษา 2 ประการคือ  1) Thinking Schools ตองการ

ใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด 2) Learning Nation ตองการใหผูเรียนมี

ความรู ท่ีเพิ่มมากข้ึนเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิต

จริง นอกจากนี้แนวคิด Teach Less,Learn More (TLLM) ยังมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีดีข้ึนและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน ซึ่งตองการเปล่ียนจากการจัดการศึกษาใน

เชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ การศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ การเพิ่มการมีปฏิสัมพันธในช้ัน

เรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดของตนเอง สงเสริมทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิต และการใชแนวการสอนหรือวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อทํา ใหผูเรียนประสบผลสําเร็จทางการ

เรียนรู สวนการลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ คือ การลดบทบาทของครูจากผูสอนเปนเพียงผูช้ีนํา กระตุน

ใหผูเรียนสรางความรู การลดการเรียนรูโดยการทองจํา การสอบ และการหาคําตอบ  

จึงเห็นไดวาแนวทางการจัดการศึกษา TLLM สามารถสงเสริมใหเกิดการสรางสังคมการเรียนรูทาง

วิชาชีพ  PLC (Professional Learning  Community) หลักสูตรจึงใชรูปแบบการใหความรู คําแนะนํา 

ติดตามประเมินผลโดยผูเช่ียวชาญ ในระหวางการปฏิบัติการสอนจริงโดยใชโรงเรียนเปนสถานท่ีในการพัฒนา

รวมกัน  ทําใหผูไดรับการพัฒนามีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ซึ่งวิธีการดังกลาวจะชวยใหครูไดรับ

การพัฒนาไปพรอมกันกับการพัฒนาผูเรียน  การปฏิบัติงานดังกลาวจะไมรบกวนเวลาในการทํางานของครู
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รวมท้ังทําใหครูไดพัฒนาตนเองจนเกิดความชํานาญจนเปนท่ีประจักษเปนการปฏิบัติดี (Good Practice) เปน

แบบอยางใหกับครูตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อพัฒนาผูสอนใหมีความรูความสามารถในการจัดสอนศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับ

ปฐมและมัธยมศึกษา  

           2.2 เพื่อสรางสังคมการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงค 

 3.1 ครูระดับการศึกษาปฐมศึกษาและมัธยมศึกษามีความรูในดานการจัดการเรียนรูความรู

ความสามารถในการจัดสอนศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับปฐมและมัธยมศึกษา จากผลการประเมิน

ความรูกอนและหลังการอบรม 

 3.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมเรียนรูพทุธศาสนาและวัฒนธรรม TLLM ได 

4. ผลผลิต (Output) 

 4.1 จํานวนครูท่ีเขารวมในการพัฒนาตามหลักสูตร TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand 

4.0 

 4.2  ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนรูแบบ TLLM พรอมท้ังสามารถนําความรู 

ไปใชในการจัดการศึกษาพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตามแบบ TLLM ได 

 5. ผลลัพธ (Outcome) 

 5.1 ครูไดพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ สรางองคความรูความเช่ียวชาญ นําไปสูการปฏิบัติจริงใน

สถานศึกษา  สามารถจัดการเรียนรูไดสอดคลองเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

 5.2 ผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตร TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand 

4.0 มีผลลัพธการเรียนรูเพิ่มข้ึนและพัฒนนาตัวเองไดเต็มศักยภาพ 

6. เปาหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตรเหมาะสําหรับครูทุกระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีทําหนาท่ีในการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาและใกลเคียง 

7. จํานวนท่ีรับ 

 จํานวน 30-35 คน 

8. ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ วิทยากร 

         8.1  อาจารยสุชาติ  พิมพพันธ       วิทยากรเช่ียวชาญดานการจัดกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม  

         8.2  อาจารยวุฒฺไกร ไชยมาลี         วิทยากรเช่ียวชาญดานการจัดกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม 

         8.3  อาจารยบัญญัติ อานนทจารย   วิทยากรเช่ียวชาญดานการจัดกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม                

         8.4  อาจารยชินวัชร นิลเนตร         วิทยากรเช่ียวชาญดานส่ือการสอนและนวัตกรรมการศึกษา 

         8.5  อาจารยมานิตย อรรคชาติ       วิทยากรเช่ียวชาญดานส่ือการสอนและนวัตกรรมการศึกษา 
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 8.6  อาจารยสายยนต ชาวอุบล  วิทยากรเช่ียวชาญดานการสอนพุทธศาสนา 

 8.7  อาจารยโยธิน มาหา          วิทยากรเช่ียวชาญดานการสอนพุทธศาสนา 

9. เนื้อหาของหลักสูตร

9.1  ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ TLLM 

9.2  เทคนิคการจัดประสบการการณการเรียนรูพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแบบ TLLM 

10  โครงสรางของหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand 4.0 สําหรับครูการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ประกอบดวย 4 สวน รวม 30 ช่ัวโมง 

         สวนท่ี  1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรแนวใหม  TLLM โดยใชการอบรมปฏิบัติการมีรูปแบบ

การฝกอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-Based Training ) ท่ีมุงเนนใหผูเขารวมการอบรมไดรับท้ังความรูและ

ทักษะในการจัดการเรียนรู ใชเวลา 12 ช่ัวโมง มีเขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักการจัดการศึกษา

TLLM  เทคนิคการจัดการเรียนรู TLLM และฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ TLLM สําหรับ

การสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

         สวนท่ี  2 การแลกเปล่ียนเรียนรู ณ สถานศึกษา ระหวางคร ูผูบริหารสถานศึกษาและวิทยากร

ประจําหลักสูตร อยางนอย 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional 

Learning  Community) เวลา 6 ช่ัวโมง 

         สวนท่ี  3   กิจกรรมลงพื้นท่ี  กํากับ ติดตาม ณ สถานศึกษา อยางนอย  2 ครั้ง และหาตัวอยางเชิง

ประจักษของการปฏิบัติดี (Good Practice)   ของครู เวลา 6 ช่ัวโมง 

         สวนท่ี  4 การประเมินผล  กิจกรรมประชุมสรุปการดําเนินการของหลักสูตร และการนําเสนอการ

ปฏิบัติดี  (Good Practice)ของครู ณ มหาวิทยาลัย เวลา  6 ช่ัวโมง 

11. แนวทางการพัฒนา

1. วิทยากรและผ ู้เขารับการพัฒนารวมกันศึกษาและวิเคราะหลักษณะการจัดกิจกรรม TLLM

2. วิทยากรนําเสนอตัวอยางการจัดกิจกรรม TLLM ใหผู้เขารับการพัฒนาดําเนินการออกแบบ

กิจกรรม TLLM ของตนเอง 

3. การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ใหผูเขารับการพัฒนานํากิจกรรมการเรียนรูไปใชกับผูเรียนตามท่ี

กําหนดไวและมีการรวมแลกเปลี่ยนการเรียนรูดวยกันในระหวางการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแหง 

การเรียนรูทางวิชาชีพ PLC(Processional Learning Community)  

4. การประเมินผลการปฏิบัติ  โดยมีการติดตามการปฏิบัติจากผูบริหารและวิทยากรประจําหลักสูตร

และผูรับการพัฒนารวมแลกเปล่ียน 

5.ประชุมสรปุการดําเนินการของหลักสูตร โดยผูบริหารและวิทยากรประจําหลักสูตร และผูรับการ

พัฒนารวมแลกเปล่ียนและนําเสนอตัวอยางเชิงประจักษของการปฏิบัติดี (Good Practice) ของครู ณ 
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มหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Processional Learning 

Community) 

12. กระบวนการพัฒนา

12.1 การเตรียมการกอนพัฒนา 

       12.1.1 ประชุมคณะทํางาน เพอืศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรการพัฒนา เอกสาร กจิกรรม 

และสื่อประกอบที่เกี่ยวของใหชัดเจน และวางแผนการดําเนินการระหวางการพัฒนาใหเหมาะสม  

 12.1.2 ศึกษาสถานท่ีและสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา 

       12.1.2 กําหนดบทบาทหนาท่ี การเตรียมตัวของวิทยากรและผูเกี่ยวของ และกําหนดกลุมการ

ฝกปฏิบัติของผูเขารับการพัฒนา 

 12.1.3 ศึกษาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  และส่ือตางๆ สาํหรับดําเนินการการพัฒนา รวมทั้ง

จัดเอกสารประกอบการพัฒนาใหพรอม 

        12.1.4 จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินผลสําหรับผูเขารับการพัฒนา เพื่อรวบรวมขอมูลใน

การศึกษาผลการจัดการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

 12.2 การดําเนินการพัฒนา 

 12.2.1 วิทยากรประสานกับผูรับการพัฒนาในการดําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการปฏิบัติ

กิจกรรม 

         12.2.2 ใหความรูโดยเนนการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อการไดมาซึ่งความรู และเพิ่มเติมความรูท่ี

จําเปนดวยเอกสารประกอบการพัฒนา ในเรื่องท่ีกาํหนด 

12.2.3 สรางบรรยากาศในการพัฒนาใหเปนกันเอง ใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการคิดปฏิบัติ

กิจกรรมโดยวิทยากรเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนาํในกรณีท่ีผูเขารับการพัฒนาตองการ 

12.2.4 อํานวยความสะดวกในการจัดหาแหลงศึกษาคนควา การจัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มเติม 

และการแนะนําเสนองาน 

12.2.5 ใหเขารับการพัฒนามีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหการเสริมแรงเพื่อกระตุนใหผูเขารับ

การพัฒนามคีวามพึงพอใจและประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม 

12.2.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานของผูเขารับการพัฒนาในแตละกิจกรรม โดย

ผูบริหารสถานศึกษาและทีมวิทยากร 

12.2.7 สะทอนผลและใหขอเสนอแนะเมื่อพบวาผูเขารับการพัฒนายังไมบรรลุตามเปาหมาย

ของหลักสูตร ผูดําเนินการพัฒนามีการใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหผูเขารับการพัฒนามีความรูความสามารถ

เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร 
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13. งบประมาณ

ใชงบประมาณรายไดจากการลงทะเบียนของผูเขารับการพัฒนา จํานวน 30 คน คนละ 3,500 บาท 

รวมเปนเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน) ถัวจายทุกรายการมีรายการดังนี้ 

หมวดคาตอบแทน 

13.1 คาใชสอย  80,000 บาท 

 13.2 คาวัสดุ     25,000 บาท 

14. แผนการอบรม

14.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 2 วัน  16 ช่ัวโมง 

ระยะเวลา หัวขออบรม ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 ช่ัวโมง ทดสอบกอนอบรม 

2 ช่ัวโมง แนวคิดและหลักการจัดการศึกษา TLLM - ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจ

พื้นฐานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 

TLLM 

- ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจ

เทคนิคพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ TLLM 

2 ช่ัวโมง เทคนิคการจัดการเรียนรู TLLM 

2 ช่ัวโมง - การออกแบบแผนการจัดประสบการณ 

การสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแบบ 

TLLM 

- ผูเขารับการอบรมมีความสามารถใน

ออกแบบการจัดการประสบการณแบบ TLLM 

2 ช่ัวโมง -การผลิตส่ือการสอนพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรม TLLM 

-ผูเขารับการอบรมสามารถผลิตส่ือตามแบการ

จัดการเรียนรู TLLM 

1 ช่ัวโมง สรุป แลกเปล่ียน ประสบการการอบรม 

1 ช่ัวโมง ทดสอบหลังการอบรม 

14.2 การปฎิบัติจริงในสถานศึกษา  ผูรับการพัฒนานํากิจกรรมการจัดการเรียนรูไปใชกับผูเรียน

ตามท่ีกําหนดไว และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดวยกันในระหวางการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนาไปสูสังคมแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ PLC(Processional Learning Community) โดยมีการติดตามการปฏิบัติจากผูบริหารและ

วิทยากรประจําหลักสูตร จํานวน 6 ช่ัวโมง  

14.3 การประเมินผลการปฎิบัติ – ผูรับการพัฒนารวมแลกเปล่ียน ประชุมสรปุการดําเนินการของ

หลักสูตร และนําเสนอตัวอยางเชิงประจักษของการปฏิบัติดี (Goof Practice) ของครู ณ มหาวิทยาลัย และเพื่อ

พัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC(Processional Learning Community) จํานวน 6 ช่ัวโมง  
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15. สื่อและแหลงการเรียนรู

15.1 หลักสูตร 

15.2 เอกสารประกอบการพัฒนา 

15.3 เอกสารความรู 

15.4 ใบกิจกรรม 

15.5 ชุดฝกกิจกรรมการอบรมการออกแบบการเรียนรู 

16. การประเมินผล

 16.1 ผูเขาอบรมมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90  

 16.2 ตองผานการประเมิน ไมนอยกวาระดับ 3.5 จากระบบการวัด  5 ระดับ 

สิ่งท่ีประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

1.ความรูในดานการจัดการ

เรียนรูแบบ TLLM 

ทดสอบความรูเกี่ยวกับ

แนวคิด หลักการและ

เทคนิค TLLM 

แบบทดสอบ รอยละ 80 

2. ความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

พุทธศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ TLLM 

ประเมินความสามารถใน

การจัดกิจกรรมการเรียน 

แบบประเมินความสามารถ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

TLLM 

ระดับ 3.5 

3.ความพึงพอใจของครูท่ีมี

ตอหลักสูตร 

สอบถามความพึงพอใจของ

ครูท่ีมีตอหลักสูตร 

แบบทดสอบความพึงพอใจ

ของครูท่ีมีตอหลักสูตร 

ระดับ 3.5 

17. สถานท่ีจัดอบรม

อาคาร 36 หอง 36.02.06 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

18. กําหนดระยะเวลาจัดอบรม

18.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน (12 ชั่วโมง) 29-30 กรกฏาคม 2560 

18.2 การนําความรูที่ไดรับไปใชปฏิบัติการจริงในสถานศึกษา 15-30 สิงหาคม 2560 

18.3 วิทยากรลงพื้นที่  กํากับ  ติดตาม การดําเนินการของผเูขาอบรม ณ สถานศึกษา   

ชวง 15 -30 สิงหาคม 2560 

18.4 ประประชุมเชิงปฏิบัติการนําตัวอยางเชิงประจักษของการปฏิบัติที่ดี และประเมินผล 30 

สิงหาคม  – 15 กันยายน 2560 

19. หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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20. ผูดูแลโครงการและติดตอสอบถาม

อาจารยสุชาติ พิมพพันธ  Email: suchart.p@nrru.ac.th 

21. ระยะเวลารับสมัคร

1 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2560 

22. การชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรม

ชําระคาธรรมเนียมผานกองคลัง  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

23. ขอตกลงในการฝกอบรม

1) ไมมีการคืนเงินลงทะเบียน  หากผูลงทะเบียนขอยกเลิก  หรือไมเขารวมอบรม

2) หากผูประสงคอบรมไมถึง 10 คน ขอยกเลิกการอบรมและคืนเงินคาสมัครใหผูสมัคร

3) กรณีอื่นๆใหเปนดุลพินิจของคณะผูจัดการอบรม  ถือเปนท่ีสุด




