
มาตรฐานการจัดการเรียนรูมาตรฐานการจัดการเรียนร  ู

วิชาศึกษาทั่วไปวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ

รองศาสตราจารย ดร.รัญจวน  คําวชิรพิทักษ

ผูอํานวยการศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



มาตรฐานการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปมาตรฐานการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


 

เปาประสงคดานคุณภาพบัณฑิต (คุณลักษณะ KASEM)


 

บูรณาการเนื้อหาสาระ – ศาสตรทุกศาสตรไมสามารถ  
แยกจากกันโดยเด็ดขาด


 

กลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง


 

การวัดและการประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย การ  
ประเมินตามสภาพจริง



วิสัยทัศนวิสัยทัศน  ((VisionVision))  ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

 บานแหงความสุข

 สนุกทุกการเรียนรู

 มุงสูนกัปฏิบัติ

 รวมววิัฒนสงัคม



คุณลักษณะคุณลักษณะ  KASEMKASEM  ตามเปาประสงคตามเปาประสงค  

ดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
K :

 
ใฝรูพัฒนาตนเองและมีความคิดสรางสรรค 

(Keep
 

on
 

Learning
 

and
 

creativity)

A : สามารถปรบัตัวในการทํางาน 

(Adaptability)

S : มีจิตสํานักรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถิ่น 

(Social
 

Responsibility)

E : เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่น กระตือรือรน 

(Engaging
 

/
 

Energetic)

M :
 

มีจริยธรรม คุณธรรมและวุฒิภาวะ

(Morality
 

/
 

Maturity)



กลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางกลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใหความสําคัญกับการจัดการ
 

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student
 

–
 

Centered
 

Learning) ที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนร
 

ู

และพัฒนาได ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
 

สอนและไดรับความสนใจอยางทั่วถึงในชั้นเรียน (Student
 

as
 

active
 

learner) โดยมีผูสอนทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวยความ
 

สะดวก (Facilitator) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน



Student
 

–
 

Centered
 

Learning

Teacher
 

as
 

facilitator
 

Student
 

as
 

active
 

learner



StudentStudent  ––  CenteredCentered  LearningLearning


 
ยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูและผูเรียนม

 
ี

ความสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนเต็ม
 

ตามศักยภาพ


 

เนนการสรางความรูความเขาใจ เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของ
 

ผูเรียน


 

มีการเรียนรูรวมกันและตางเคารพในความคิดของผูสอนและ
 

ผูเรียน


 

เปาหมายของการสอนไมใชใหความรูเพียงอยางเดียว แตตอง
 

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียนดวย




 

ผูเรียนตองสรุปเนื้อหาสาระและทําความเขาใจไดดวย  
ตนเอง


 

ผูเรียนรวมมือกับเพื่อน ในการสืบคนหาคําตอบ รวม  
อภิปราย รวมนําเสนอและสรุปขอความรูที่ไดรับ  
รวมกัน


 

เปลี่ ยนผู เ รี ยนจากการ เปนผู นั่ งฟ งอย า ง เ ดียว 

(passive) มาเปนผูเรียนที่กระตือรือรนรวมกิจกรรม  
การแสวงหาความรู (active) ตามที่ผูสอนกําหนด

Student  as  Active  Learner



TeacherTeacher  asas  FacilitatorFacilitator

ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
 จัดการเรียนการสอน

Student
มีสวนรวมในการดําเนินกจิกรรม

และสรางความรูดวยตนเอง

ผูสอน

สรางบรรยากาศ ชวยเหลือ แนะนํา

รับฟงความคิดเห็น ใหการเสริมแรง



บทบาทของบทบาทของ  FacilitatorFacilitator


 
เปนผูนาํเสนอ

 
(presenter)


 

เปนผูสังเกต
 

(observer)


 

เปนผูถาม
 

(asker)


 

เปนผูใหการเสริมแรง
 

(reinforcer)


 

เปนผูแนะนํา
 

(director)


 

เปนผูสะทอนความคิด
 

(reflector)


 

เปนผูจดับรรยากาศ
 

(atmosphere
 

organizer)


 

เปนผูจดัระเบียบ
 

(organizer)


 

เปนผูแนะแนว
 

(guide)


 

เปนผูประเมนิ
 

(evaluator)


 

เปนผูใหคําชื่นชม
 

(appraiser)


 

เปนผูกํากับ
 

(coach)

etc.



หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนหลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
 

เปนศนูยกลางเปนศนูยกลาง  บทบาทของผูเรียนบทบาทของผูเรียน  และบทบาทของผูสอนและบทบาทของผูสอน
 

ในการจัดการเรียนรูวชิาศึกษาทั่วไปในการจัดการเรียนรูวชิาศึกษาทั่วไป

หลักการและกระบวนการจัดการ
 เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

(Student–Centered Learning)

บทบาทของผูเรียน

(Student as Active Learner)

บทบาทของผูสอน

(Teacher as Facilitator)



 
ย

 
ึ ด ห ลั ก ว า ผู เ รี ย น ทุ ก ค น ม

 
ี

ศั ก ยภาพ ในการ เ รี ยนรู แ ล ะ

 ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในการ

 จัดการเรียนการสอน  พัฒนา

 ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ



 
เปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผูนั่ง

 ฟงอยางเดียว (passive) มาเปน

 ผู เ รี ยน ที่กระตือรือรน  รวม

 กิจกรรมการแสวงหาความรู 

(active) ตามที่ผูสอนกําหนด



 
ส ร า ง บ ร ร ย า ก า ศ 

กระตุนจูงใจ ทาทาย



 
ชวยเหลือ แนะนํา



 
รับฟงความคิดเห็น



หลักการและกระบวนการจัดการ
 เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

(Student–Centered Learning)

บทบาทของผูเรียน

(Student as Active Learner)

บทบาทของผูสอน

(Teacher as Facilitator)



 
เนนการสรางความรูความเขาใจ 

เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของ

 ผู เรียน ใหผู เรียนไดกํากับและ

 ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง



 
มีการเรียนรู ร วมกันและต าง

 เคารพในความคิดของผูสอนและ

 ผูเรียน ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ

 


ทางสังคม



 
เปาหมายของการสอนไมใชให

 


ความรูเพียงอยางเดียว แตตอง

 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

 


ใหกับผูเรียนดวย 



 
ผูเรียนรวมมือกับเพื่อนในการ

 สืบคนหาคําตอบรวมอภิปราย 

รวมนําเสนอ   มีปฏิสัมพันธ

 


ทางสังคม



 
ผู เรียนตองสรุปเนื้อหาสาระ

 และทําความเขาใจดวยตนเอง



 
ใหการเสริมแรง



 
ประเมินการเรียนรูตาม

 ความสามารถที่แทจริง

 ของผูเรียน ดวยวิธีการท

 
ี่

หล ากหลาย  (authentic

 assessment)



กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน  
ศนูยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะศนูยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ  KASEMKASEM

 Think
 

Pair
 

–
 

Share จากการตั้งปญหาของครู แลวสุมผูเรยีนนําเสนอ

 Jigsaw แบงเนื้อหาเปนสวนๆ ใหแตละกลุมรวมคนหาคําตอบเฉพาะเนื้อหาที่กลุมไดรับ

 Round
 

Table แบงผูเรียนเปนกลุมรวมกันอภิปรายหาคําตอบจากกระดาษคําถาม

 Mind
 

Map ผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญโดยเชื่อมโยงประเด็นหลัก ประเด็นรองที่ได

เรียนรู

 การใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง (Role
 

Playing
 

and
 

Simulation)

 การสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case
 

Approach
 

Method)

 การเรียนรูแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer
 

Learning)

 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative
 

Learning)

ฯลฯ



รูปแบบการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนรูปแบบการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปน  
ศนูยกลางเพือ่พัฒนาคุณลกัษณะศนูยกลางเพือ่พัฒนาคุณลกัษณะ  KASEMKASEM

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กระทําไดโดยการใชกลยุทธการ
 จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเอง จากการศึกษา
 วิเคราะหสถานการณปญหา การศึกษารวบรวมขอมูล การคนควาทดลองทําโครงงานและ
 นําเสนอรายงานเพื่อนําไปสูเปาประสงคคุณลักษณะ KASEM เสนอรูปแบบการจัดการเรียนร
 

ู

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 3 รูปแบบคือ

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem
 

–
 

Based
 

Learning
 

:
 PBL)

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research
 

–Based
 

Learning
 

:
 RBL)

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชโครงงานเปนฐาน (Project
 

–
 

Based
 

Learning)

ฯลฯ



มาตรฐานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนมาตรฐานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน  
ศูนยกลางเพือ่พฒันาคุณลกัษณะศูนยกลางเพือ่พฒันาคุณลกัษณะ  KASEMKASEM

มาตรฐานการจัดการเรียนรู วิชาศึกษา ทั่วไป  
ประกอบดวย การวางแผนและเตรียมการการใชกลยุทธ  

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อ  
พัฒนาคุณลักษณะ KASEM โดยผูสอนนําเปาประสงค  

ดานการพัฒนาคุณลักษณะ KASEM มาเขียนไวเปน  
เปาหมาย พรอมทั้งระบุกลยุทธการจัดการเรียนรูที่จะใช  

พัฒนาคุณลักษณะแตละคุณลักษณะตามเปาหมาย



เปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ

KASEM
 

ของนักศึกษา  มกบ.
กลยุทธการจัดการเรียนรู

1. การใฝรู ใฝเรียน การพัฒนาตนเอง   และม
 

ี

ความคิดสรางสรรค  (K)


 

การสอนโดยใชกรณีศึกษาเพื่อใหผูเรียนได 

เ ห็นแนวทางการมีคํ าตอบและเหตุผลที่   

หลากหลายซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
 ความคิดสรางสรรคใหกับนักศึกษา


 

การใชตัวแบบ(Role
 

model) ผูไดรับคัดเลือก
 ใหเปนผูมีความโดดเดนดานการใฝรูใฝเรียน
 เพื่อเปนการจูงใจใหนักศึกษาเกิดการพัฒนา
 ตนเองดานการใฝรูใฝเรียนดังเชน   ตัวแบบ

2. สามารถปรับตัวในการทํางาน  (A) 
 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู เ ชิ ง ป ร ะ สบ ก า รณ 

(Experiential
 

Learning)ดวยการสราง
 กิจกรรมใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธและทํางาน
 รวมกับผูอื่น 



เปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ

KASEM
 

ของนักศึกษา  มกบ.
กลยุทธการจัดการเรียนรู

3. มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวม
 พัฒนาทองถิ่น  (S)


 

การสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case  Study) แลว
 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
 มีวินัย การตรงตอเวลา การเคารพสิทธิ รับฟง
 ความคิดเห็นและตระหนักในคุณคาของความ
 รับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถิ่น


 

การมอบหมายงานที่นักศึกษาตองทํางานเปน  

ทีม


 

กระตุน  เสริมแรงใหนักศึกษา เ กิดความ
 รับผิดชอบของนักศึกษาตอหนาที่ที่ไดรับ
 มอบหมาย



เปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ

KASEM
 

ของนักศึกษา  มกบ.
กลยุทธการจัดการเรียนรู

4. เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่น
 กระตือรือรน  (E)


 

ฝกวิเคราะหทฤษฎี และประสบการณการ
 แกปญหา


 

กรณีศึกษาทางศาสตรที่ศึกษา


 

การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับประเด็นปญหาและ
 แนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรท
 

ี่

ศึกษา

5. การเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม จรรยา 

บรรณวิชาชีพที่มีวุฒิภาวะพรอมตอการ
 ดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข  (M)


 

การสอนโดยการใชอภิปรายกลุม  (Group 

Discussion) ใหนักศึกษามีสวนรวมและแสดง
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนผูมีจริยธรรม 

คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการดํารง
 ตนในวิชาชีพในสังคม



เปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ

KASEM
 

ของนักศึกษา  มกบ.
กลยุทธการจัดการเรียนรู

5. การเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม จรรยา 

บรรณวิชาชีพที่มีวุฒิภาวะพรอมตอการ
 ดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข  (M)


 

การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานจัดกิจกรรมให
 



นักศึกษาสํารวจ  / สัมภาษณ ผู มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีวุฒิภาวะ
 พรอมตอการดํารงตนในสังคม อยางมีความสุข
 และนําเสนอประสบการณเกี่ยวกับการดํารงตน
 ในสังคมจากการสํารวจและสัมภาษณบุคคล
 เหลานั้น


 

การกําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางาน
 เปนกลุม


 

มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียน
 กันเปนหัวหนาโครงการเพื่อฝกใหนักศึกษาม
 

ี

ความรับผิดชอบ


 

การมีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การ  

เขาเรียนตรงตอเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ



การประเมินการเรียนรูยุคใหมการประเมินการเรียนรูยุคใหม  ––  
การประเมินตามสภาพจริงการประเมินตามสภาพจริง

ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment)

การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินผูเรียนรูทั้งดาน
 

ความรู – ความคิด  กระบวนการ และความรูสึกจากสิ่งที่ปฏิบัติจริง 

งานที่ทําจริง และงานนั้นเหมือนงานในชีวิตจริง เพื่อตองการทราบ
 

วา “เขาทําอยางไร” “ทําไมจึงทําเชนนั้น” และ “ผลที่เกิดขึ้นม
 

ี

คุณภาพเพียงใด”



วัตถุประสงคของการประเมินตามสภาพจริงวัตถุประสงคของการประเมินตามสภาพจริง

ก า รป ร ะ เ มิ น ต ามสภ าพจริ ง มุ ง ก า ร ตี ค า  
(assessment) ผลที่ผูเรียนไดรับจากประสบการณจริง 

ดวยวิธีการที่ผูสอนและผูเรียนทํางานใกลชิดรวมกัน 

การตีคาเนนการสรุปผลดวยการบรรยายเชิงคุณภาพ  
นอกเหนือจากการใหคาหรือคะแนน การประเมินตาม  
สภาพจริงสงเสริมและสอดคลองกับสภาพการจัดการ  
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง



ลักษณะการประเมินตามสภาพจริงลักษณะการประเมินตามสภาพจริง  
((Authentic AssessmentAuthentic Assessment) ) 


 

ประเมินดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยจากสิ่งที่ปฏิบัติจริง 

งานที่ทําจริง และงานนั้นเหมือนงานในชีวิตจริง


 

ประเมินเพื่อมุงตีคา (assess) ผลที่ผูเรียนไดรับจากประสบการณจริง


 

ผูสอนและผูเรียนทํางานรวมกัน


 

สรุปผลดวยการบรรยายเชิงคุณภาพนอกเหนือไปจากการใหคาหรือ
 คะแนน


 

การพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ - ผูเรียนเปนศูนยกลาง



ระยะเวลาของการประเมินตามสภาพจริงระยะเวลาของการประเมินตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริง เกิดควบคูกลมกลืนไปกับการ
 

จัดการเรียนรูทั้งกอนการสอน ระหวางการสอน และสิ้นสุดการ
 

สอน ผูสอนตองออกแบบการประเมินไปพรอมกับการวาง
 

แผนการจัดการเรียนรู การประเมินอาจเปนกิจกรรมการเรียนใน
 

หองเรียน  อาจเปนกิจกรรมนอกหองเรียน  อาจเปนงานท
 

ี่

กําหนดใหทํานอกเวลาเรียนโดยอิสระ ผูสอนตองวางระบบการ
 

เก็บรวบรวมขอมูลและออกแบบบันทึกผลการปฏิบัติของผูเรียน
 

สําหรับแตละงาน และออกแบบบันทึกผลสรุปรวม  



LO / คุณลักษณะ KASEM

1.

 
ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.

 
ดานความรู

3.

 
ดานทักษะทางปญญา

4.

 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

5.

 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

Student
 

–
 

Centered
 

Learning

Cooperative Learning

(Project –

 
Based        

Learning)

Work –

 
Based 

Learning

Authentic Assessment

(Problem –

 
Based 

Learning)

(Research –Based 

Learning)

มาตรฐานการจัดการเรยีนรูวิชาศึกษาทั่วไป

Integrated Learning Strategies



กรณีศึกษาการจัดการเรียนรูกรณีศึกษาการจัดการเรียนร  ู

รายวิชารายวิชา  ศทศท  124124  
เศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิต



แบบประเมนิพฤติกรรมการสอนดวยตนเองของผูสอน 

ลําดับท่ี พฤติกรรมการสอน ใช ไมใช 

1 จัดทําแบบประมวลรายวิชาพรอมท้ังคําอธิบายรายละเอียดการสอนและการ
ประเมินการเรียนรูและมีการจัดการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว 

  

2 เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางท่ัวถึง   

3 ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพตางกัน  งานท่ีมอบหมายใหจึงคํานึงถึง
ความสามารถของผูเรียนแตละคนดวย 

  

4 จัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออก  และคิดอยางสรางสรรค   

5 เคารพในสิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาค  และไมเลือกปฏิบัติตอผูเรียน   

6 ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง   

7 ใหผูเรียนสืบคนส่ิงท่ีสงสัย  แตยังหาคําตอบในช้ันเรียนไมได  แลวนํามา
เสนอในช้ันเรียนครั้งตอไป 

  

8 กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห  โตตอบ  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็น   

9 ฝกฝนใหผูเรียนสามารถส่ือสาร  ท้ังในรูปแบบของการพูด  การเขียน  และ
การนําเสนอได อยางมีประสิทธิภาพ 

  

10 เปดโอกาสใหผูเรียนไดเปนท้ังผูนําและผูตาม  และใหความรวมมือในการ
แกปญหาของกลุม 

  

11 สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด  ฝกทํา  และฝกปรับปรุงตนเอง   

12 สงเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  และการใหความชวยเหลือระหวางกัน
ในกลุมผูเรียน 

  

13 ใชส่ือและอุปกรณท่ีหลากหลายเพ่ือฝกการคิด  การแกปญหา  และการ
คนพบความรู 

  

14 ใชกิจกรรม – กลยุทธการสอน  เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  เปน
วิถีทางใหเกิดการเรียนรูแทนการบรรยายของผูสอน 

  

15 มีการตรวจสอบความรูของผูเรียน  สังเกต  และประเมินพฒันาการของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 

  

16 ตรวจงานของผูเรียน  และใหขอเสนอแนะแกผูเรียน   

17 ประเมินความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย   

18 ฝกฝนอบรมผูเรียน  ไมใชใหความรูอยางเดยีว  เพื่อใหผูเรียนเปนผูท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  

19 รายงานผลใหผูเรียนปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน   

20 ตรวจสอบและปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของผูสอน   
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