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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
การปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 22 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไว้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มหาวิทยาลัยจึง
ให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดท าคู่มือนี้ขึ้น เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่
ให้ตัวอย่างเอกสารเพ่ือประกอบการจัดท าและเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
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1. แนวคิดการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 จากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าเป็นความพยายามที่จะท าการปฏิรูป
การศึกษาครั้งส าคัญ ซึ่งด าเนินการจัดท าขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการ ครู 
อาจารย์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน องค์กร และสถาบันต่างๆ มีการศึกษาปัญหา ประมวลองค์
ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการระดมผู้รู้ นักปราชญ์มาช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างเป้าหมาย
ของการศึกษาไทย 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขหรือแก้ปัญหาทาง
การศึกษา และถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา สรุปหลักการส าคัญได้ 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏตามนัย มาตรา 10 วรรค 1 คือ การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดย
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 8 (1) การจัดการศึกษาให้ยึดหลักว่าเป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
 2. ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 (3) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 
 3. ด้านระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 (2) การจัดระบบโครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
              (1) มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ  (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้จัดการศึกษา 
(4) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ 
 มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ ติดตาม 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ 
 4. ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (4) มีหลักการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 มาตรา 52 ให้กระทรวงฯ ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้
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สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 5. ด้านหลักสูตร ปรากฏตามมาตรา 8 (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  
 มาตรา 28 หลักสูตรสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับบุคคลพิการ ต้องมีลักษณะ
หลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสม
แก่วัยและศักยภาพ  
 สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา   นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ยังมี
ความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และด้านการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาทางสังคม  
 มาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 6. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ปรากฏตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้  ทั ้งนี ้ครูและผู ้เรียนอาจเรียนรู ้ไปพร้อมกันจากสื ่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ  (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
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 มาตรา 25 รัฐต้องเร่งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ  
 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  
 มาตรา 8 (1) และ (3) การจัดการศึกษายึดหลักดังนี้  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 (5) การจัดระบบ โครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
 มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา ในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อความ
มั่นคงยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
          จากหลักการส าคัญดังกล่าวข้างต้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ 
 1.   ด้านหลักสูตร กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีความสมดุลในเนื้อหาสาระทั้งที่
เป็นวิชาการ วิชาชีพ และวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์ และให้มีการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายที่มีประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ 
  1.1 เนื้อหาเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม 
  1.2  เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 เนื้อหาเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
  1.4 เนื้อหาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
  1.5 เนื้อหาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังข้อมูลที่ระบุไว้เป็น
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้สรุปถึงลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสาระของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 
  2.1  มีการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
  2.2  ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกนิสัยรักการอ่าน 
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  2.3  จัดให้มีการฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
  2.4  มีการผสมผสานเนื้อหาสาระด้านต่างๆ อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม 
  2.5  จัดการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 
  2.6  จัดให้มีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วย 
 3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จะต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนหลายๆ วิธี ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนและการร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรู้ได้หลายแบบ ไม่เพียงแต่ความสามารถทางผลสัมฤทธิ์ การเรียน
ซึ่งวัดได้โดยแบบทดสอบเท่านั้น การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้แบบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอันเกิด
จากผลการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น 
 แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่ยอมรับ บุคคล
หรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพ้ืนฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน (2) 
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และ (3) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงเป็น
การจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อสถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  ครูจึงจ าเป็น
ที่จะต้องรู้จักผู้เรียนอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบหรือวาง
แผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ส าหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท าได้หลาย
วิธีการและหลายเทคนิค แต่มีข้อควรค านึงว่าในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่องได้เปิดโอกาสให้กับ
ผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ 
  1. เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้เรียนหรือไม ่

2.. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย    คือ 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว 
พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ใน
สภาพที่ไม่พร้อม แม้จะให้ความรู้ที่ดี ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับได้ ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนานๆ ในไม่
ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอ่ืน แต่ถ้าให้มีการเคลื่อนไหวทางกายบ้างก็จะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี  ดังนั้น กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนจึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจ
ของผู้เรียน 
   2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา   คือ เป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา  ต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน 
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สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไปท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกท่ีจะคิด 
   2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม คือ เป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็น
หมู่คณะ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม 
   2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ คือ เป็นกิจกรรม
ที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน  ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดความหมายต่อตนเอง  โดยกิจกรรม
ดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง  โดยปกติการมีส่วนร่วมทางอารมณ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการกระท า
อ่ืนๆ อยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย สติปัญญา และสังคม ทุกครั้งที่ครูให้ผู้เรียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยน
กิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอารมณ์ ความรู้สึกตามมาด้วยเสมอ อาจเป็นความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ ก็ได้ 
 จากแนวคิดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นที่มาของการน าเสนอชื่อ “CIPPA” ซึ่งระบุองค์ประกอบส าคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ 

C มาจากค าว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ 
(Constructivism) โดยครูสร้างกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 I มาจากค าว่า Interaction หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
การช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
 P มาจากค าว่า Physical Participation หมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยการ
ท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย 
 P มาจากค าว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
การเรียนรู้กระบวนการเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้ เนื้อหาสาระต่างๆ และการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
กระบวนการเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกด้วย 
 A มาจากค าว่า Application หมายถึง การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับประโยชน์จากการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้การเรียนรู้
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL 

 

ชั้นน า สร้าง / กระตุ้นความสนใจพร้อมในการเรียนรู้ 
 
ขั้นกิจกรรม จัดกิจกรรมตามหลักการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ 

CONSTRUCT    คือ การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
INTERRACTION คือ การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
PATICIPATION  คือ การให้ผู้เรียนมีบทบาท / ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
PROCESS / PRODUCT คือ รู้จักกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน / ข้อความรู้ 
APPLICATION  คือ การที่ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน     
                      ชีวิตประจ าวัน 

 
ขั้นวิเคราะห ์ อภิปรายผลจากกิจกรรม 

วิเคราะห์ อภิปรายผลงานและข้อความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรม PRODUCT 
วิเคราะห์ อภิปรายผลงานและการเรียนรู้ PRODUCT 

 
ขั้นสรุป / ประเมินผล ขั้นสรุป / ประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
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2. องค์ประกอบและตัวบง่ชี้ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยมี
เป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย 3 ด้าน 
 

 1. การบริหารจัดการ  นับได้ว่าการบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษา 
   การพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของสถานศึกษา
ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือ  คุณภาพของนักเรียนตามวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษาก าหนด  ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่แสดง
ถึงการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาประกอบด้วย 

1. การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่มีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน 
2. การก าหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย 
3. การก าหนดแผนการด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของสถานศึกษาสอดคล้องกับ

เป้าหมายและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
4. การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
5. การจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการประกัน

คุณภาพจากภายนอก 
 

 2. การจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้นับว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึงการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ บทบาทของครู และบทบาท
ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นส าคัญจะท าได้ส าเร็จเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่  ครู  และผู้เรียน มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู้  ดังสาระที่ ทิศ
นา  แขมมณ ี(2544) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
  1. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลท าแทนกันไม่ได้  ครูที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต้อง
เปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 
            2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ต้องมีการใช้กระบวนการคิด สร้างความเข้าใจ 
ความหมายของสิ่งต่างๆ  ดังนั้นครูจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ 
  3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม  เพราะในเรื่องเดียวกัน อาจคิดได้หลายแง่หลายมุม
ท าให้เกิดการขยาย  เติมเต็มข้อความรู้  ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ตามที่สังคมยอมรับด้วย  ดังนั้น 
ครูที่ปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืนหรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
  4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นความรู้สึกเบิกบานเพราะหลุดพ้นจากความไม่
รู้  น าไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีก เพราะเป็นเรื่องน่าสนุก ครูจึงควรสร้างภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
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หรือคับข้องใจบ้าง  ผู้เรียนจะหาค าตอบเพ่ือให้หลุดพ้นจากความข้องใจ  และเกิดความสุขขึ้นจากการได้
เรียนรู้  เมื่อพบค าตอบด้วยตนเอง 
  5. การเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต  ขยายพรมแดนความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด ครูจึงควร
สร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 
  6. การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง เพราะได้รู้มากขึ้นท าให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เป็นการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้ผลการ
พัฒนาของตัวเขาเองด้วย 
 

 3. การเรียนรู้ของผู้เรียน  องค์ประกอบสุดท้ายที่ส าคัญและนับว่าเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ  องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมที่เน้นเนื้อหาสาระเป็น
ส าคัญ  และสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ก็เพ่ือเน้นให้มีผล
ต่อการเรียนรู้  ดังนั้น  ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
            1. การเรียนรู้อย่างมีความสุข  อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ค านึงถึงการท างานของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ  บรรยากาศของการเอ้ืออาทรและ
เป็นมิตร  ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
            2. การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง  หรือกล่าวอีกลักษณะหนึ่งคือ  “เรียนด้วย
สมองและสองมือ”  เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด  ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือค าถามก็
ตาม  และได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่ส าคัญคือ  การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล 
                    3. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน  เป้าหมายส าคัญ
ด้านหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือ  ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
โรงเรียน  ทั้งที่เป็นเอกสาร  วัสดุ  สถานที่  สถานประกอบการ  บุคคลซึ่งประกอบด้วย เพื่อน  กลุ่ม
เพ่ือน  วิทยากร  หรือผู้เป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
                    4. การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้
สัดส่วนกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ความดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชาที่จัดให้เรียนรู้ 

5. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจของ
ผู้จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญว่า ทุกคนเรียนรู้ได้และเป้าหมายที่ส าคัญคือ พัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้จัดการเรียนรู้จึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้
ของผู้เรียนว่าถนัดที่จะเรียนรู้แบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดอีกครั้งในการเรียนรู้โดยโครงงาน) การสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ผู้เรียนจะได้รับการฝึกด้านการจัดการแล้วยังฝึกด้านสมาธิ  ความ
มีวินัยในตนเอง  และการรู้จักตนเองมากขึ้น 
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3. กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 กระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษา
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ
ทักษะสังคม มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
  

1 .การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและด าเนินการ เรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็น การส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหามากกว่าการจ าเนื้อหา
ข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการท างานเป็น กลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการนี้จะท าได้ดีในการจัดการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการด าเนินการด้วยตนเองได้ดี 
เงื่อนไขที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผู้เรียน ท าให้เกิดความเข้าใจ ข้อมูลใหม่ได้ การจัด
สถานการณ์ที่เหมือนจริง ส่งเสริมการแสดงออกและการน าไปใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ การให้โอกาสผู้เรียนได้
ไตร่ตรองข้อมูลอย่างลึกซ้ึง ท าให้ผู้เรียนตอบค าถาม จดบันทึก สอนเพ่ือน สรุป วิพากษ์วิจารณ์สมมติฐานที่ได้ตั้ง
ไว้ได้ดี  
  

2. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual study) เนื่องจากผู้เรียนแต่ละบุคคลมีความสามารถใน
การเรียนรู้ และความสนใจในการเรียนรู้ที่ แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีเทคนิคหลายวิธี  เพ่ือช่วยให้
การจัดการเรียนในกลุ่มใหญ ่สามารถตอบสนองผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ด้วย อาทิ  
 2.1 เทคนิคการใช้ Concept Mapping ที่มีหลักการใช้ตรวจสอบความคิดของผู้เรียนว่าคิด อะไร 
เข้าใจสิ่งที่เรียนอย่างไรแล้วแสดงออกมาเป็นกราฟิก  
 2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกันก าหนด เพ่ือใช้เป็น หลักยึดใน
การเรียนว่าจะเรียนอะไร อย่างไร เวลาใด ใช้เกณฑ์อะไรประเมิน  
 2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใช้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ผสมผสานกับ การใช้ 
Mapping ความรู้เดิม เทคนิคการรายงานหน้าชั้นที่ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมา น าเสนอหน้าชั้นซึ่ง
อาจมีกิจกรรมทดสอบผู้ฟังด้วย  
 2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือแก้ปัญหาให้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์  
  

3.  การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า “ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัย ประสบการณ์แห่งชีวิตที่ได้รับเพ่ือค้นหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎี
จิตวิทยาและปรัชญา การศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมได้ประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา
การศึกษา ดังกล่าวในรูปแบบและมุมมองใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  
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           3.1  กลุ่มที่เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal 
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นการ เรียนรู้ของมนุษย์
เป็นรายบุคคล โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธี คิด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

3.2 กลุ่มที่เน้นการสร้างความรู้โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social constructivism or 
socially oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นว่า ความรู้ คือ ผลผลิต ทางสังคม โดยมีข้อตกลง
เบื้องต้นสองประการ คือ 1) ความรู้ต้องสัมพันธ์กับชุมชน  2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์มีผล
ต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ครูจึงมี บทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
   

4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) การเรียนรู้แบบนี้เป็นการให้ผู้เรียน
ศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการ เรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction) การ
เรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) การ เรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ ์(Experiential Learning) ซ่ึง การเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนี้ใช้ในการเรียนรู้
ทั้งท่ีเป็นรายบุคคล และ กระบวนการกลุ่ม  
  

5. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) การเรียนรู้แบบนี้เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝน
ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะ วิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับ
แหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนด
เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการประเมิน 
   

6. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) การเรียนรู้ที่เน้น
การวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนที่เน้น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และ การทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ การสอนโดยใช้วิธีวิจัย
เป็นวิธีสอน การสอนโดยผู้เรียนร่วมท า โครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยของอาจารย์ การ
สอนโดยผู้เรียนศึกษา งานวิจัยของอาจารย์และของนักวิจัยชั้นน าในศาสตร์ที่ศึกษา  และการสอนโดยใช้
ผลการวิจัย ประกอบการสอน  
  

7. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา    (Crystal-Based Approach)    
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิดด้วย ตนเองด้วยการ
รวบรวม ท าความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง เหมาะส าหรับบัณฑิตศึกษา 
เพราะผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ที่ศึกษามา ในระดับหนึ่งแล้ว วิธีการเรียนรู้เริ่มจากการ
ท าความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตาม แนวนี้ จากนั้นท าความเข้าใจในเนื้อหาและ
ประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายให้ผู้เรียนไป ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่ก าหนด 
แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ แยกทีละประเด็น โดยให้ผู้เรียนเขียนประเด็นเหล่านั้นเป็นผลงาน
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ในลักษณะที่เป็นแนวคิด ของตนเองที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์เจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเป็นของ
ตนเอง จากนั้นจึง น าเสนอให้กลุ่มเพ่ือนได้ช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์อีกครั้ง  
 

 สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (มปป.) ได้เสนอยุทธศาสตร์การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 แบบ 
 1. การเรียนแบบร่วมมือ  เป็นวิธีการเรียนที่ให้นักเรียนท างานด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้เกิดผลการ
เรียนรู้ทั้งด้านความรู้ และทางด้านจิตใจ ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคลของเพ่ือนๆ 
เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนตลอดจนรู้จักช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนๆ 
 2. การเรียนแบบประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือการเรียนรู้จากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่างๆ ที่ได้จาก
ประสบการณ์ออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆหรือวิธีการคิดใหม่ๆ 
 3. การเรียนแบบอภิปัญญา เป็นการเรียนที่ให้ผู้เรียนคิดโดยเป็นการคิดที่รู้ตัวว่าคิดอะไร มีวิธีคิด
อย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนได้ด้วย 
 4. การเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นการเรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
เช่น ให้ผู้เรียนระดมสมอง ให้ผู้เรียนคิดออกแบบในวิชาการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ให้ผู้เรียนคิดเขียนภาพในวิชา
ศิลปะ เป็นต้น 
 5. การเรียนแบบท าโครงงาน เป็นการเรียนโดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจ และท าเป็น
โครงงาน (Project) อาจท าเป็น รายงาน ภาคนิพนธ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ได้ 
 ตัวอย่าง  การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เป็นรูปธรรม ที่ครูอาจารย์จะน าไปใช้ได้ โดยแยก
ออกเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ ให้เห็นชัดเจนได้ดังนี้ 
 

 1. กลุ่มค านวณ ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีค านวณ และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติของ
วิชาค านวณต้องการความเข้าใจในกฎ ในทฤษฎีบทและที่มาของเนื้อหา ไม่ใช่การท่องจ าสูตรค านวณโดยไม่
เข้าใจ แต่เป็นการเรียนรู้ที่มาของการพิสูจน์ และการท าแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ดังนั้นผู้เรียนต้องเรียนรู้ที่มา
ของการพิสูจน์ และท าแบบฝึกหัดที่หลากหลายมากๆ 
 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้แก่วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ ธรรมชาติ
ของกลุ่มวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีรากฐานอยู่บนหลักการและเหตุผล ข้อสรุปต่างๆได้มาจากการสังเกต การ
ทดลอง ดังนั้นการเรียนกลุ่มวิชานี้ผู้เรียนต้องท าการทดลองให้มากที่สุด ไม่ใช่ทดลองแห้งที่เรียกกันว่า Lab แห้ง 
เพราะถ้าหากท า Lab แห้ง ผู้เรียนจะได้ความรู้เพียงระยะสั้น ลืมเร็ว ใช้เครื่องมือต่างๆไม่เป็น ทดลองไม่เป็น 
และท างานไม่เป็น ดังนั้นผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนทดลองให้มากท่ีสุด 
 3. กลุ่มภาษา ได้แก่วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษา
อ่ืนๆ ธรรมชาติของกลุ่มภาษาคือการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ดังนั้นการ
เรียนภาษาผู้เรียนต้องฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียนมากๆ ไม่ใช่เอาแต่ท่องจ าอย่างเดียว 
 4. กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร ์ ได้แก่วิชา สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา การ
ปกครอง ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาสังคมรอบตัว ดังนั้นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในกลุ่มวิชานี้คือการติดตามข่าวสาร
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เหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ เช่นจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต แล้วคัดลอกมา เพ่ือน ามาคิด 
น ามาวิเคราะห์กับบทเรียน ไม่ใช่คัดลอกมาท่องจ าแต่อย่างเดียว 
 5. กลุ่มศิลปะ การงานและพื้นฐานอาชีพ ได้แก่  วิชา ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศิลป์ 
เกษตรกรรมศิลป์ ธุรกิจศิลป์ ธรรมชาติของวิชาเหล่านี้ ต้องลงมือท าจริงปฏิบัติจริง ดังนั้นการเรียนวิชาเหล่านี้
ต้องลงมือท าจริงปฏิบัติจริงอาจเป็นในสถานศึกษาและในสถานประกอบการก็ได้ การลงมือท าจริงปฏิบัติจริงจะ
ท าให้ผู้เรียนท างานเป็นและน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย 
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4. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาท
ส าคัญในการเรียนรู้ ครูจะพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ดังนั้น มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ครูอาจารย์
ควรจะรู้และท าความเข้าใจ ดังนี้ 
 1. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ครูอาจารย์ ควรมีบทบาทหน้าที่ใน
การจัดเทคนิคในการจัดประสบการณ์เพ่ือน าเสนอข้อมูลใหม่ เทคนิคการใช้ค าถามให้คิดหรือลงมือปฏิบัติเพ่ือ
เชื่อมโยงความรู้ ข้อมูลในสมอง และยังมีบทบาทช่วยให้ผู้เรียนได้จัดระบบระเบียบของข้อมูลเพ่ือจ าได้ง่าย และ
น ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้นว่า เทคนิคในการจัดประสบการณ์เพ่ือน าเสนอข้อมูลใหม่ เทคนิคการใช้
ค าถามให้คัดหรือลงมือปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงความรู้ข้อมูลในสมอง และเทคนิคในการจัดระบบข้อมูลความรู้ 
 2. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกับคนอ่ืน  เป็นวิชาชีพที่ครูอาจารย์จะต้อง
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มทุกคนได้มีบทบาทในการท างาน และเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative  
Learning) 
 3. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูอาจารย์ควร
จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลาย  เพ่ือ
ตอบสนองความสามารถเฉพาะที่ผู้เรียนแต่ละคน มีความแตกต่างกัน นอกจากการใช้เทคนิคการออกค าสั่ง ให้
ผู้เรียนแสดงการท างานในลักษณะต่างๆ แล้ว ครูอาจใช้วิธีการสอนบางวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้
ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้เช่นกัน เช่น วิธีสอนโดยให้จัดนิทรรศการ และการสอนโดยใช้โครงงาน โดยครูเป็นผู้
ก ากับควบคุมให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันวางแผน   ด าเนินการตามแผน  และร่วมกันสรุปผลงาน  ผู้เรียนแต่ละ
คนจะได้เลือกและแสดงความสามารถที่ตนเองถนัด เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 
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5. การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอน   ดังนั้น เมื่อการจัดการเรียนการ
สอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัด
และประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไปให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักการศึกษาได้
ยอมรับกันว่าแนวคิดในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือการวัดและเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามสภาพจริง 
 

1. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
การประเมินผลตามสภาพจริง  เป็นการประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงของผู้เรียน มี

ลักษณะส าคัญดังนี้ 
1.1 เน้นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง

สามารถท าได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 
1.2 เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
1.3 เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
1.4 ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน 

ตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน 
1.5 เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ 

ด้าน 
1.6 การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
1.7 เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และครู 
 

 2. วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วย
วิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
           1.  ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึงใช้
วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ บันทึก
จากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 
      2.  ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว การก าหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลาย เป็นต้นว่า 

- การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ 
ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง) หลักฐาน
ร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
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- แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ท้ังตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
- แฟ้มสะสมงาน   เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ 

ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นส าคัญที่ต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
- แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความส าคัญต่อการประเมิน

ส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเอง ครู เพ่ือน/กลุ่มเพ่ือน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน 
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6. ครูอาจารย์กับการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 ครูอาจารย์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งครู
อาจารย์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บทบาทในการ
จัดการเรียนรู้ ครูอาจารย์จะต้องมีข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคน และน ามาวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละคนและจัดการ
อย่างเหมาะสม เพ่ือวางแผนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ซ่ึงครูอาจารย์แต่ละคน
ควรมีบทบาทที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.  การเตรียมการสอน ครูควรเตรียมการสอนดังนี้ 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน เพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ความสามารถ และเพ่ือก าหนด

เรื่องหรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ 
1.2 วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการก าหนดเรื่องหรือ

เนื้อหาสาระในการเรียนรู้  ตลอดจนวัตถุประสงค์ส าคัญ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล 
1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้  เตรียมห้องเรียน 
1.4 วางแผนการสอน ควรเขียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดเรื่อง 
(2)  ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
(3)  ก าหนดเนื้อหา ครูควรมีรายละเอียดพอที่จะเติมเต็มผู้เรียนได้  ตลอดจนมีความรู้

ในเนื้อหาของศาสตร์นั้นๆ 
(4)  ก าหนดกิจกรรม  เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ ได้ศึกษาข้อมูล

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  น าข้อมูลหรือความรู้นั้นมาสังเคราะห์เป็นความรู้หรือเป็นข้อสรุปของ
ตนเอง  ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจมีความหลากหลายตามความสามารถ ถึงแม้จะเรียนรู้จาก
แผนการเรียนรู้เดียวกัน 

(5)  ก าหนดวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  
(6)  ก าหนดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือประเมิน 

2.  การสอน ครูควรค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1  สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.2  กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม 
2.3  จัดกิจกรรมหรือดูแลให้กิจกรรมด าเนินไปตามแผน และต้องคอยสังเกต บันทึกพฤติกรรม

ที่ปรากฏของผู้เรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
2.4  ให้การเสริมแรง หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ข้อสังเกต   
2.5  การประเมินผลการเรียน  เป็นการเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงานของผู้เรียน 

ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ 
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7.  ผู้บริหารกับการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมีบทบาทในการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  

1. การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ผู้บริหารจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการบริหาร
จัดการแบบเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ เพ่ือตอบสนองแนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การบริหาร
จัดการที่เน้นบุคคลเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล ความสนใจ ศักยภาพ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคน และบทบาทของผู้บริหารที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สังคม และตลาดแรงงาน และมีการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1.2 การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ตามความสนใจแหล่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องจัดการแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นระบบ วางแผนการใช้แหล่งการเรียนรู้ จัดตั้งบุคลากร
รับผิดชอบดูแล มีการควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งแสวงหาแหล่งการ
เรียนรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของอาจารย์ในฐานะของผู้อ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ จะท าให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 1.3 การวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญจะมีปัญหาวิจัยมากมายที่ท้าทายความสามารถของอาจารย์ในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนต่อไป ผู้บริหารอาจเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนมาให้ความรู้เบื้องต้น ให้อาจารย์มีโอกาสฝึกท างานวิจัยในชั้นเรียนด้วยตนเอง และน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง 

 1.4 จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้  ผู้บริหารควรจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมส าหรับบริการแก่อาจารย์ จัดระบบการผลิต การยืม การเก็บรักษา การ
ซ่อมแซมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งควรส ารวจความต้องการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1.5 การจัดสรรงบประมาณ  ผู้บริหารจะต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้พร้อมส าหรับบริการ ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนา
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หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการวิจัยในชั้นเรียน 

 1.6 การเผยแพร่ผลงาน  การเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
ภารกิจของผู้บริหารที่จะช่วยจูงใจให้อาจารย์กระตือรือร้นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  การ
เผยแพร่ผลงาน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ ผลงานทางการสัมมนา ทางวิชาการ การจัดสาธิตการสอน การเขียน
บทความทางวิชาการเผยแพร่ 

 1.7 การให้ขวัญก าลังใจ  ผู้บริหารอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การแสดงความสนใจ
อย่างแท้จริงของผู้บริหาร การยกย่องชมเชย การประกาศเกียรติคุณ การให้วุฒิบัตร หรือโล่ การเลื่อนเงินเดือน
เป็นกรณีพิเศษ การส่งเสริมให้เป็นวิทยากร การส่งเข้าร่วมประชุมสัมมนา การส่งไปฝึกอบรมเพ่ิมเติม การส่งไป
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม การยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่น การจัดสรรงบประมาณให้เป็นกรณีพิเศษ 
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