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ประสบการณ์การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ผูเ้ขียน  สภุาณี  นิตยเ์สมอ* 

ปจัจุบนัสถาบนัการศกึษาในประเทศไทยทุกแห่ง    มหีน้าที่จดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งขาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่หมวดที ่๔ แนวทางการจดัการศกึษา มาตรา ๒๒ กล่าวไวว้่า 

 “การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า    ผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้

และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด   กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน   สามารถพฒันา

ตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ”1 

วธิจีดัการเรยีนการสอนโดยถือว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัที่สุด  หรอืเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญันัน้  

อาจารยผ์ูส้อนต่างกพ็ยายามจดัการศกึษา  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาทุกดา้น  ทัง้ดา้นร่างกาย 

สตปิญัญา  สงัคมและอารมณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพ  ทัง้นี้      วธิกีารสอนอาจจะแตกต่างกนัไปบา้ง  ตาม

เหตุปจัจยัต่าง ๆ  ในแต่ละรายวชิา  เช่น   วธิสีอนอาจแตกต่างกนัไปตามจ านวนนักศกึษา  จ านวน

เวลา  ความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์-สื่อการสอน  และลกัษณะของรายวชิา  วชิากลุ่มสงัคมศาสตร์-

มนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม เช่น  วิชาด้านรฐัศาสตร์  นิติศาสตร ์

สื่อสารมวลชน  วธิเีรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดในกลุ่มวชิาน้ีคอืการตดิตามข่าวสารเหตุการณ์ปจัจุบนั  จากสื่อต่างๆ 

การใช้กรณีศกึษา แล้วน ามาคดิวเิคราะห์ โดยใช้หลกัการทฤษฎีของศาสตรน์ัน้ ๆ กรณีของวชิาด้าน

ประวตัศิาสตร ์ การได้สมัผสักบัของจรงิ สถานทีจ่รงินอกจากผู้เรยีนจะเขา้ใจเนื้อหาแล้ว ยงัท าใหเ้กดิ

ความรูส้กึหวงแหนและอยากทีจ่ะอนุรกัษ์มรดกไทยใหค้งอยูไ่วน้านๆ 

กลุ่มวชิาดา้นภาษา ซึง่ครอบคลุมการพูด การฟงัการอ่าน และการเขยีนนัน้ ผูเ้รยีนต้องฝึกพูด 

ฟงั อ่าน เขยีนมากๆการมโีอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์จรงิกบัเจา้ของภาษา  เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ี่ดี

ทีสุ่ด 

กลุ่มศิลปะ  การงานและพื้นฐานอาชพีได้แก่  วชิาศลิปกรรม ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ 

คหกรรมเกษตรกรรม  ธุรกิจศิลป์ธรรมชาติของวิชาต้องเรยีนจนเกิดทกัษะ  ดงันัน้  การเรยีนวชิา

เหล่านี้ต้องมกีารฝึกภาคปฎบิตัอิาจเป็นในสถานศกึษาและ/หรอืในสถานประกอบการก็ไดก้ารก าหนด

ชัว่โมงฝึกงานทีเ่หมาะสมจะท าใหผู้เ้รยีนท างานเป็นและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ย 

                                                           
1
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ราชกิจจานเุบกษาหน้า ๘เลม่ ๑๑๖  ตอนท่ี ๗๔ ก   ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๔๒                                   

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจ าภาควิชาสือ่สารมวลชน  คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



2 
 

กลุ่มวทิยาศาสตร ์ ซึง่เป็นวชิาทีม่รีากฐานอยูบ่นหลกัการและเหตุผล    ขอ้สรุปต่างๆไดม้าจาก

การสงัเกต การทดลอง ดงันัน้ การเรยีนกลุ่มวชิานี้ผู้เรยีนต้องท าการทดลองให้มากจงึจะเกิดความ

เขา้ใจอยา่งลกึซึง้  วชิาวทิยาศาสตรจ์ าเป็นตอ้งมชีัว่โมงปฎบิตักิารอยู่ดว้ย 

กลุ่มค านวณมธีรรมชาตขิองวชิา  คอืความเขา้ใจในกฎ ในทฤษฎแีละที่มาของเนื้อหา  ไม่ใช่

การท่องจ าสูตรค านวณโดยไม่เข้าใจ การเรียนรู้จึงต้องให้ผู้เรียนพิสูจน์กฎและท าแบบฝึกหัดที่

หลากหลาย 

ส าหรบัวชิา  JR 203 ภาพถ่ายวารสารศาสตรส์ื่อประสม  ซึง่มนีักศกึษาลงทะเบยีนประมาณ

๗๐ คน  แต่มคีนมาเรยีนประจ าประมาณหนึ่งในสามนัน้  ผูส้อนคดิอยู่เสมอว่า  ท าอย่างไรผูเ้รยีนจงึจะ

ไดร้บัความรู ้ ไดร้บัประโยชน์ มากทีสุ่ด  

จากประสบการณ์ที่สอนมาหลายปี    ผู้สอนทดลองจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคญัหลายรูปแบบ  เช่น  การตัง้ค าถามในห้องเรยีน  การมอบหมายงานให้ปฏบิตัใินห้องเรยีนและ

นอกห้องเรียน  ทัง้งานกลุ่มและงานเดี่ยว   การจัดตารางส าหรับให้ค าปรึกษานอกเวลาเรียน   

สนบัสนุนใหน้กัศกึษาช่วยกนัเรยีนในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ฯ 

จากการประเมนิผลดว้ยวธิสีงัเกต  และสมัภาษณ์นักศกึษาพบว่า  การสอนโดยใชห้ลาย ๆ วธิี
ตามสถานการณ์ทีเ่หมาะสม  ท าใหผู้เ้รยีนสนใจและไดป้ระโยชน์สูงสุด  นักศกึษาทีม่าเรยีนสม ่าเสมอจะ
สนใจเรยีนมากขึน้และรูส้กึสนุกกบัการเรยีน  นกัศกึษาทีม่าเรยีนบา้งไมม่าบา้งต้องการข่าวสารเกี่ยวกบั
การเรยีนและงานทีอ่าจารยม์อบหมาย   นักศกึษาที่ไม่มาเรยีนและตดิตามบทเรยีนไม่ทนั     จะคดิว่า
ต้องอ่านหนังสอืเอง  เนื่องจากเกรงว่าถ้าถามค าถามในหอ้งเรยีนถงึสิง่ที่เพื่อนๆ เรยีนไปแล้ว  จะเป็น
การรบกวนท าใหเ้พื่อนเสยีเวลา  เกรงใจเพื่อน   มนีักศกึษาจ านวนมากมา  ขอค าปรกึษาเมื่อสอบตก
ไปแลว้   การทีน่ักศกึษาไม่ป้องกนัปญัหาตัง้แต่แรก    มหีลายสาเหตุ       เช่นมงีานท าแลว้ไม่มเีวลา
มาเรยีน   เกรงใจอาจารยไ์มก่ลา้ถาม  บางคนคดิว่าจะถูกต่อว่าหรอืถูกดุ   บางคนไม่เขา้ใจบทเรยีนเลย
จงึไมท่ราบว่าจะถามอะไร 
 ในภาคการศกึษาทีผ่่านมา  ผูส้อนจดักจิกรรมเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยเน้นใหค้วามส าคญัต่อ

ทศันคตแิละความรูส้กึนึกคดิของนักศกึษา   และจดัการเรยีนการสอนโดยมวีตัถุประสงคใ์หน้ักศกึษามี

ความรูส้กึนึกคดิต่อการเรยีน   ๓  ประการไดแ้ก่ 

๑ ตอ้งการเขา้เรยีน  ถา้ไมม่เีหตุจ าเป็นจรงิ ๆ จะไมข่าดเรยีน 

วธิกีารจดัการเรยีนการสอนคอื  ใหน้กัศกึษารบัทราบค าอธบิายรายวชิา  ทราบหวัขอ้ทีจ่ะเรยีน

ในแต่ละครัง้ตลอดภาคเรยีนตัง้แต่การเรยีนครัง้แรกทราบรายชื่อต ารา  เอกสารการสอน  แหล่งศกึษา
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คน้ควา้  จากนัน้ใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผล  ก าหนดกจิกรรมการเรยีน 

และเมื่อก าหนดแล้ว ถอืเป็นข้อปฏิบตัริ่วมกนั    วธิกีารนี้ท าให้นักศกึษาทราบภาพรวมของรายวชิา  

และสามารถวางแผนการเรยีน  ตดิตามหวัขอ้และเนื้อหาบทเรยีนไดต้ลอดภาคการศกึษา  ผู้เรยีนและ

ผู้สอนต้องปฏิบตัิตามก าหนดการสอนและกิจกรรมที่ตกลงกนัไว้   ไม่ควรปรบัเปลี่ยนถ้าไม่มกีรณี

จ าเป็นจรงิ ๆ 

๒ รูส้กึว่าตดิตามบทเรยีนทนัตลอดเวลา  แมว้่าจะมาเรยีนสม ่าเสมอหรอืไมก่ต็าม 

ก่อนเขา้สู่บทเรยีนทุกครัง้ ผู้สอนจะใช้เวลาเลก็น้อยแจง้ก าหนดการสอนของทัง้ภาคเรยีน และ

ชีใ้ห้เหน็ว่าครัง้ที่ก าลงัสอนเป็นครัง้ทีเ่ท่าใดจะเรยีนหวัขอ้อะไร   ครัง้ทีแ่ลว้เรยีนหวัขอ้ใดไปแลว้  ครัง้

ต่อไปจะเรยีนหวัขอ้ใด  แต่ละหวัขอ้สมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัหรอืไม่  อย่างไร  ทัง้นี้เพื่อใหน้ักศกึษาทราบ

ถงึภาพรวมของรายวชิา   ผู้ทีข่าดเรยีนจะรูภ้าพรวมรายวชิาและทราบว่าตนเองอยู่ในสถานะใด  ควร

ด าเนินการอย่างไรเพื่อตดิตามบทเรยีนได้ทนั    ส่วนผู้ที่ขยนัเรยีนสามารถศกึษาหวัขอ้ที่จะเรยีนครัง้

ต่อไปล่วงหน้าได ้

มีนักศึกษาที่ขาดเรียนบางคน  ขอให้ผู้สอนอธิบายเนื้อหาย้อนหลังหรืออธิบายงานที่ได้

มอบหมายไว ้   กรณเีช่นน้ีผูส้อนใชว้ธิใีหเ้พื่อนช่วยเพื่อนทัง้นี้ต้องเป็นไปตามความสมคัรใจของผูเ้รยีน

ดว้ย   ผูส้อนใชว้ธิสีงัเกต  พดูคุย ทราบว่านักศกึษาคนใดบา้งทีม่าเรยีนสม ่าเสมอ   เขา้ใจบทเรยีนและ

มเีวลา  มนี ้าใจ   นักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รบัมอบหมายให้ช่วยเพื่อน  การช่วยเหลอืกนัด้วย

ความเตม็ใจ  ท าใหเ้กดิความรกั  ความสามคัค ี และความรูส้กึด ีๆ   ช่วงปลายภาคเรยีน เพื่อนจงึช่วย

เพื่อนโดยทีไ่มต่อ้งไดร้บัมอบหมาย  การทีเ่พื่อนร่วมชัน้เรยีนมคีวามคุน้เคย  สนิทสนมกนั  น าไปสู่การ

ท ากจิกรรมอื่น ๆ  นอกจากวชิาทีเ่รยีนดว้ยกนั เช่น  กจิกรรมนกัศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรม  เป็นตน้ 

เมื่อนักศกึษารูส้กึเป็นมติร  เป็นส่วนหนึ่งของหอ้งเรยีน  ท าใหต้ัง้ใจเรยีน  ใหค้วามร่วมมอืกบั

กจิกรรมการเรยีน  กรณทีีผู่ส้อนมอบหมายใหท้ างานกลุ่มในชัน้เรยีน  นอกจากความรูด้า้นวชิาการแลว้

นักศกึษาจะฝึกการคดิ  การแก้ปญัหา การใชเ้หตุผล การน าเสนอความคดิ  การฟงั  การท างานอย่าง

เป็นประชาธปิไตย     ส าหรบันักศกึษาบางคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้ทีเ่รยีน  

ผูส้อนจะสนับสนุนให้เล่าประสบการณ์  และน าเสนอผลงาน (ถ้าม)ี ใหเ้พื่อน ๆ  มโีอกาสซกัถามท าให้

นกัศกึษารูส้กึมสี่วนร่วมและเกดิความภาคภมูใิจ    

ภาคการศกึษาที่ผ่านมา  วชิา JR 203   ก าหนดให้นักศกึษา ถ่ายภาพและท ารายงานตาม

เกณฑท์ีน่กัศกึษาก าหนดโดยความเหน็ชอบของผูส้อน   การน าเสนองานเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อแลกเปลีย่น

เรยีนรู้  มกีารท ารายงาน  เป็นรายงานกลุ่มเล็กกลุ่มละ ๒ คน หวัข้อรายงานมาจากการเสนอของ
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นักศึกษา นักศึกษาในชัน้เรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการเสนอหวัข้อรายงานจนมจี านวนหวัข้อเรื่อง

เพยีงพอส าหรบัทุกกลุ่ม  จากนัน้ผูเ้รยีนจะเลอืกหวัขอ้รายงานตามความถนัดและความสนใจจากหวัขอ้

ที่ช่วยกันเสนอมานั ้น    ส่วนผู้สอนมีบทบาทอธิบายขอบ เขตของเรื่องที่จะท ารายงานต้องมี

ความสมัพนัธ์เกี่ยวเนื่องกบัขอบเขตรายวชิา   ช่วยแนะน าแนวทางการท ารายงาน    แนะน าแหล่ง

ค้นคว้า  และแนะน าแนวทางการน าเสนอรายงาน  การส่งเอกสารรายงาน (ปจัจุบนัส่งเป็นแผ่นซีดี

แฟ้มขอ้มลู)  และทบทวนเกณฑก์ารประเมนิผลตามทีเ่คยมขีอ้ตกลงรว่มกนั 

ภาคการศกึษาทีผ่่านมานักศกึษาช่วยกนัคดิหวัขอ้  เลอืกท ารายงาน เสนอรายงานไดน่้าสนใจ  

ซึ่งผู้สอนชี้ให้เหน็ว่า  การท ารายงานของนักศกึษาท าให้นักศึกษาได้ ฝึกการท างานกลุ่ม  ฝึกค้นคว้า  

ฝึกปฏบิตัถ่ิายภาพวารสารศาสตร ์  ฝึกเขยีน  ฝึกน าเสนองาน  ผูส้อนสงัเกตเหน็ว่านักศกึษาตัง้ใจเรยีน

ด ี ท ารายงานด้วยความตัง้ใจมาก  กลา้ซกัถาม  กล้าแสดงความคดิเหน็ในสิง่ทีเ่พื่อนรายงาน  และมี

ผูน้ ากจิกรรมการเรยีนการสอนไปบอกต่อในสื่อเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่ม  ท าใหผู้้ที่ไม่ค่อยมา

เรยีน  มาเขา้ชัน้เรยีนมากขึน้              

๓ รูส้กึอบอุ่นใจ  รูว้่าถา้มคี าถามมทีีพ่ึง่  อาจารยเ์ป็นมติร พรอ้มทีจ่ะใหค้ าปรกึษา 

นักศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงมหีลายวยั  ตัง้แต่นักเรยีนมธัยมมาเรยีนล่วงหน้า  (pre -

degree) นักศกึษาที่จบชัน้มธัยมปลาย จนถงึคนทีท่ างานแลว้  ซึง่บางคนอายุค่อนขา้งมาก   บางครัง้

จงึเกิดช่องว่างระหว่างวยั  เป็นหน้าที่ของผู้สอนในการชี้ให้ผู้เรยีนเห็นและยอมรบัความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  ใหเ้หน็ความส าคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Long-life Education)   และใหภ้าคภูมใิจ

ในปรชัญาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ให้โอกาสทางการศึกษา  ส่งเสริมความเสมอภาคทาง

การศกึษาแก่ประชากรทุกเพศ ทุกวยั 

ในวชิา JR 203  นักศึกษาบางคนไม่ได้มาเรยีน และไม่มคีะแนนงานปฏบิตัิ   ในขณะที่

นักศกึษาบางคนมคีะแนนงานปฏบิตั ิ มคีะแนนรายงาน  ท าใหน้ักศกึษาทีไ่ม่ส่งงานเกดิความกงัวลใจ  

เป็นหน้าทีข่องผูส้อนในการออกขอ้สอบทีส่ามารถวดัผลส าหรบัผูส้่งงานซึง่มคีะแนนเกบ็  และส าหรบัผู้

ทีไ่ม่มคีะแนนเกบ็ได้   พรอ้มทัง้สามารถอธบิายถงึความยุตธิรรมระหว่างการตดัเกรดแบบท าขอ้สอบ

อยา่งเดยีวและการตดัเกรดแบบท าขอ้สอบผสมกบัการมคีะแนนเกบ็ 

ผูเ้รยีนแต่ละคนมขีอ้จ ากดัแตกต่างกนัไป   นักศกึษาบางคนไม่ค่อยรูจ้กัใคร  ไม่มเีพื่อนเรยีน 

บางคนไม่ค่อยมีเวลามาเรียน  บางคนไม่ทราบว่าจะซื้อต ารา  เอกสารการสอนที่ไหน    ดังนัน้  

อาจารยผ์ูส้อนวชิาใด  จะต้องยนิดใีหน้ักศกึษาปรกึษาขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ  เกี่ยวกบัวชิาทีส่อน    รวมถงึ

แนะน าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์อื่น ๆ ต่อศษิยด์ว้ย 
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จอหน์  ดวิอี้ (John Dewey)  ผูค้น้พบทฤษฏกีารเรยีนรู ้  เป็นต้นคดิเรื่องของ “การเรยีนรูโ้ดย

การกระท า”  หรอื  “Learning by Doing” (Dewey ,1963)2   อธบิายว่า       ผูเ้รยีนเปลีย่นบทบาทจาก

การเป็น “ผูร้บั” มาเป็น “ผูเ้รยีน” และครเูปลีย่นบทบาทจาก “ผูส้อน”  หรอื “ผูถ่้ายทอดขอ้มลูความรู้” 

มาเป็น  “ผูจ้ดัประสบการณ์การเรยีนรู้”     จุดเน้นของการเรยีนรูอ้ยู่ทีผู่เ้รยีนมากกว่าผูส้อน    ดงันัน้

ผูเ้รยีนจงึเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนการสอนซึง่ได้แก่   “การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั”    และ    “การสอนโดยเน้นทีผู่เ้รยีนเป็นส าคญั จะช่วยพฒันาผูเ้รยีนในทุกดา้นทัง้ดา้นร่างกาย 

อารมณ์   สงัคม   สตปิญัญา   ทัง้ดา้นความรู ้ ทกัษะ  และเจตคต ิ(ลกัษณะนิสยั)          ทัง้ดา้น  IQ 

(Intelligent Quotient)    และดา้น EQ (Emotional Quotient)    ซึง่จะน าไปสู่ความเป็น  คนเก่งคนดี

และมคีวามสุข”3 

ผลการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎปีระสบการณ์ของจอหน์ ดวิอี ้มดีงันี้ 

๑.  ผูเ้รยีนมคีวามสุขกบัการเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยผ่านกจิกรรมและสื่อทีห่ลากหลาย 

๒. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความถนดั  ความสนใจ  และตามศกัยภาพ  ดว้ยวธิกีารศกึษา  คน้ควา้

ฝึกปฏบิตั ิ    ฝึกทกัษะ  จนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่   เป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการ

ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

          ๓. มลีกัษณะนิสยัทีพ่งึประสงค ์  ซึง่เกดิจากกจิกรรมกลุ่มเกดิกระบวนการท างาน เช่น มกีาร

วางแผนการท างาน มคีวามรบัผดิชอบ เสยีสละ  เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มวีนิยั  มพีฤตกิรรมทีเ่ป็น

ประชาธปิไตย เป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี รูจ้กัรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูช้า้จะไดร้บั

ก าลงัใจและความช่วยเหลอืจากเพื่อน ท าใหเ้กดิความมัน่ใจ   ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดจีะไดแ้สดงความสามารถ

ของตนเอง มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่  แบ่งปนัสิง่ทีด่ใีหเ้พื่อน เกดิความภาคภูมใิจ เพิม่ความเชื่อมัน่ใน

ตนเอง 

          ๔. ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการคดิ สามารถคน้หาค าตอบดว้ยวธิกีารของตนเอง จากการรว่ม

กจิกรรม  และการคน้หาค าตอบจากประเดน็ค าถามของผูส้อนและเพื่อนๆ  

๕.  ผูส้อนสามารถสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม   ในเกอืบทุกขัน้ตอนของการจดักจิกรรม 

ซึง่ควรท าตลอดเวลา เมือ่มโีอกาส    แต่ตอ้งใหเ้ป็นธรรมชาต ิ ไม่น่าเบื่อหน่าย 

           ๖.  ส่งเสรมิความแตกต่างระหว่างบุคคล  ในการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตังิานโดยใหแ้ต่ละคนได ้

เรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพของตน  ไมน่ าผลงานของผูเ้รยีน   มาเปรยีบเทยีบกนั มุง่ใหผู้เ้รยีนแขง่ขนักบั 

                                                           
2
แหลง่เรียนรู้พฒันาศกัยภาพความเป็นครู  www.sobkroo.com  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
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ตนเอง   และไมเ่ลง็ผลเลศิจนเกนิไป 

              ๗. ผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน   คอื   ผูเ้รยีนเรยีนอยา่งมคีวามสุข พยามยามเรยีนตามศกัยภาพ

โดยผ่านกจิกรรมกลุ่ม  เกดิการพฒันารอบดา้น  มอีสิระในการคดิ และน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์

ในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                จากประสบการณ์การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ทีผ่่านมา  ผูเ้ขยีนไดเ้หน็พฒันาการ

ของผูเ้รยีน   และเหน็ว่าการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้   จะตอ้งปรบัและพฒันาวธิกีารสอนใหเ้หมาะกบั

ผูเ้รยีนและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปอยูเ่สมอ 

      ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัถงึความส าเรจ็ของครอูาจารย ์  ไดแ้ก่ความส าเรจ็ของนักศกึษา  ประเทศ

ทีพ่ฒันาแลว้ทัง้หลาย     ลว้นใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์   พฒันาคนคอืพฒันาชาต ิ

ผู้เขยีนได้เห็นอาจารย์หลายท่าน  ที่ผู้เขยีนรู้จกั  ทุ่มเทกบัการเรยีนการสอนอย่างเต็มที่    ได้เห็น

นกัศกึษาทีฝ่ากความหวงัไวก้บัมหาวทิยาลยั ฯ  ทีจ่ะช่วยกล่อมเกลาใหเ้ขาเป็นคนดแีละคนเก่ง  ไดเ้หน็

ผู้บรหิารมนีโยบายสนับสนุน   และผลกัดนัให้มกีารจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ   เหน็บุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน  จดัโครงการเสรมิสรา้ง  พฒันาความรูแ้ก่บุคลากรหลากหลายรปูแบบ    เป้าประสงคส์ าคญั

ทีต่รงกนัของทุกฝ่ายคอืคุณภาพของบณัฑติ    คุณภาพของบณัฑติสามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ   จากการที่

ครอูาจารย ์   จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
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