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งานวจิยัระบุวา่ มุมมองขององคก์รที�เนน้สมรรถนะสูงเห็นวา่  

สถาบนัการศึกษาสามารถมีบทบาทเชิงบวกที�จะทาํใหเ้กิดผลสมัฤทธิ* ทางการเรียนของผูเ้รียนดีขึ+น (Ostroff, 1992; Ostroff 

& Schmitt, 1993; Jenkins, 2011) เมื�อไม่นานมานี+  

นกัวจิยัไดเ้ริ�มประยกุตมุ์มมองขององคก์รเหล่านี+ไปใชเ้พื�อการปฎิรูปการศึกษา (Pil & Leana, 2009; Leana & Pil, 

2006) 
วธีิการจะทาํใหเ้กิดการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในชั+นเรียนและตลอดทั+งหลกัสูตรจะเป็นไปไดเ้มื�อทั+งผูเ้รียนและค

ณาจารย ์ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ที�  ในองคก์รตา่งๆ  เสมือนวา่ มีชั+นเรียนเป็นส่วนประกอบหนึ�ง 

เมื�อผนวกเขา้กบับริบทขององคก์รแลว้ 

จะสามารถส่งผลใหเ้กิดการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งตอ่เนื�องและมีคุณภาพ 

เมื�อคาํนึงถึงบริบทขององคก์รในลกัษณะนี+แลว้ 

น่าจะทาํใหแ้น่ใจวา่สถาบนัการศึกษาทั+งผูเ้รียนและคณาจารยจ์ะไดรั้บการสนบัสนุนที�จาํเป็น 

การเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางทาํใหเ้กิดผลดีที�ตอ้งการตอ่ผูเ้รียน เช่น 

การเรียนรู้เชิงลึกและระดบัการมีส่วนร่วมในชั+นเรียนที�สูง อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีความจาํเป็นมากกวา่แคค่วามตั+งใจเตม็ที�ของผูส้อน 

แตย่งัตอ้งรวมถึงความมุ่งมั�นของผูน้าํที�ตอ้งกาํหนดใหก้ารเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นแกนหลกัของวสิยัทศัและกลยทุธ์ของสถ

าบนัการศึกษา โดยจะตอ้งผลกัดนัอยา่งจริงจงัใหเ้กิดการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมที�พึงประสงคท์ั�วทั+งสถาบนั บทความนี+จะเนน้วา่ 

มุมมองภาพรวมของสถาบนัจะสามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนแบบใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งไร 

โดยใชโ้มเดลผลการดาํเนินงานขององคก์ร กล่าวคือ เกณฑบ์ลัดริจเพื�อพฒันาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (Baldrige 

Performance Excellence Criteria) 

นิยามของการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางคือการกาํหนดแนวคิดอีกดา้นของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเนน้บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน (Thamraksa, 2003; O’Neill & McMahon, 2005) 

ลกัษณะเด่นของการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ การใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ลือกวา่จะเรียนอะไร 

การเพิ�มความรับผิดชอบของผูเ้รียนตอ่สิ�งที�ผูเ้รียนไดเ้ลือกไวก้ารทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นและการเปลี�ยนบทบาทขอ

งคณาจารยจ์ากผูรู้้เป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (O’Neill & McMahon, 2005) โดย Thamraksa (2003) 

ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
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การเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางคือการเปลี�ยนผูเ้รียนจากที�การเรียนรู้ที�ตอ้งพึ�งพิงผูส้อนเป็นผูเ้รียนที�ควบคุมและกาํห

นดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

เกณฑก์ารศึกษาเพื�อพฒันาสู่ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence-- EdPEx)  

แมว้า่จะมีรูปแบบมากมายที�เนน้บริบทการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในระดบัองคก์ร แตก่ารใช ้

รูปแบบที�เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานซึ�งพฒันาเป็นการเฉพาะสาํหรับสถาบนัการศึกษา เป็นเรื�องที�จาํเป็น หนึ�งในรูปแบบตา่งๆ คือ 

Baldrige Educational Criteria for Performance Excellence (ซึ�งมีเกณฑด์า้นการศึกษาโดยใชชื้�อยอ่วา่ EdPEx 

ในประเทศไทย)  EdPEx เป็นเกณฑที์�ทาํใหส้ถาบนัการศึกษาทุกขนาดและทุกหลกัสูตร 

มีพลงัในการดาํเนินงานเพื�อพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยการมีแผนงาน กระบวนการทาํงาน การตดัสินใจ 

การบริหารบุคลากร การลงมือทาํ และผลการดาํเนินงานให ้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Baldrige Performance 

Excellence Program, 2013) เนื+อหาตอ่ไปจากนี+จะอธิบายและยกตวัอยา่งวา่ EdPEx สามารถช่วยผูน้าํองคก์รคิดวา่ 

จะสามารถเอื+อตอ่การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งไรโดยการมองภาพใหญข่ององคก์ร 

EdPEx และ ปัจจยัสําคญัในระดบัองค์กร 

EdPEx 
มุ่งเนน้ไปที�ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนซึ�งทาํใหส้ถาบนัการศึกษาจะตอ้งมีความชดัเจนวา่อะไรคือผลลพัธ์ที�ตอ้งการจะเห็น 

สาํหรับเกณฑ ์EdPEx แลว้ ผลลพัธ์เป็นเรื�องที�สาํคญัที�สุดหลงัจากมีการดาํเนินงานตามกระบวนการตา่งๆแลว้  

(กระบวนการดงักล่าวไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ กลยทุธ์ ลูกคา้ การวดัวเิคราะห์และการจดัการความรู้  บุคลากร, และระบบปฏิบติัการ) 

ผลลพัธ์ขององคก์รจะแบ่งออกมาอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 

ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ผลลพัธ์ดา้นการนาํองคก์ร และผลลพัธ์ดา้นการเงิน 

โดยวตัถุประสงคห์ลกัในบทความนี+จะเนน้ที�ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนซึ�งรวมถึงการอภิปรายวา่จะเลือกใชก้ระบวนการแบบใดใน

การจดัการการเรียนรู้และวฒันธรรม 

เพื�อประกอบการอธิบาย ผูเ้ขียนจะใชผ้ลลพัธ์ของหลกัสูตรของ Entrepreneurship Education program 

ที�ใชก้ารเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีการนิยามหลกัสูตรไวด้งันี+  

“เมื�อผูเ้รียนเรียนจบหลกัสูตรแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถเริ�มตน้ธุรกิจของตวัเองได ้

ผูเ้รียนจะสามารถนาํองคป์ระกอบพื+นฐานที�จาํเป็นตา่งๆมาหลอมรวม (ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน 

และดา้นผลิตภณัฑ)์ เพื�อพฒันาโครงสร้างธุรกิจใหม่ที�จะใหคุ้ณคา่ที�ตอ้งการ 

ผูเ้รียนจะสามารถสร้างและกาํหนดแผนธุรกิจที�ชดัเจน 

โดยจะตอ้งสามารถนาํเสนอและสื�อสารตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมทั+งสามารถรวบรวมขอ้มูลเพื�อคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจใ

นอนาคตได ้” 



การกาํหนดทิศทางและเป้าหมายการเรียนรู้ที�ยกตวัอยา่งมาขา้งบน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy 

ในระดบั “creating” (Bloom, 1956) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญาของ Howard Gardner (Gardner, 

2011) (Cornish & Jordan, 2012) 

การกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางตอ้งมีการระบุอยา่งชดัเจนวา่ 

ผูเ้รียนจะสามารถทาํอะไรไดเ้พื�อทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ (O’Neill & McMahon, 2005) และเมื�อไดก้าํหนดเป้าหมายแลว้ 

EdPEx จะช่วยใหผู้น้าํองคก์รสามารถตรวจสอบปัจจยัตา่งๆ ที�จะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดผลลพัธ์ตามที�ตั+งไว ้ 

โครงร่างองค์กร: วสัิยทศัน์และวฒันธรรมประจาํชาต ิ(Organizational Profile: Vision & National Culture) 

ก่อนที�จะพฒันามุมมองระดบัองคก์ร สถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มโดยรวมขององคก์รของตน 

โดยการเริ�มจากการวเิคราะห์ตามเกณฑ ์ EdPEx 

คือการทาํความเขา้ใจกบัโครงร่างโดยรวมขององคก์รซึ�งจะเป็นโอกาสในการพิจารณาถึงวฒันธรรมประจาํชาติไดเ้ลย 

สาํหรับนกัการศึกษาจาํนวนมาก 

การจะเปลี�ยนมาใชก้ารเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั+นตอ้งเริ�มจากการเปลี�ยนกรอบแนวคิดใหม่ เนื�องจากมีคณาจารย ์

อยูไ่ม่นอ้ยที�คุน้ชินกบับทบาทความเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ คือ 

เป็นผูค้วบคุมและออกคาํสั�งในชั+นเรียนมากกวา่เป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนและชี+แนะผูเ้รียน (Thamraksa, 2003) 

ส่วนผูเ้รียนเอง ส่วนใหญเ่ป็นผลผลิตของระบบการศึกษาของไทย 

ที�จาํเป็นตอ้งกลบัมาทวนบทบาทของตนเองใหเ้ปลี�ยนเป็นผูเ้รียนที�มีความกระตือรือร้นและมีปฏิสมัพนัธ์ในชั+นเรียน (active 

learners) ไม่นั�งรอรับขอ้มูลตา่งๆแตอ่ยา่งเดียว (O’Neill & McMahon, 2005)  

อีกทั+งวฒันธรรมของไทยเรื�องการใหค้วามสาํคญัตอ่ผูอ้าวโุสและผูมี้อาํนาจสั�งการของผูบ้ริหารนั+น เป็นมิติที�ฝังแน่นอยูใ่นวธีิคิด 

จึงส่งอิทธิพลตอ่พฤติกรรมและทศันคติของคณาจารยแ์ละผูเ้รียนตอ่การจดัการการเรียนรู้และการมีปฏิสมัพนัธ์ในชั+นเรียนดว้ย 

ดงันั+นสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ�งของประเทศไทย 

ตอ้งตระหนกัวา่ธรรมเนียมปฏิบติัของวฒันกรรมในบางดา้นอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัปรัชญาที�ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบผูเ้รี

ยนเป็นศูนยก์ลาง อยา่งไรก็ดี สถาบนัการศึกษาควรทาํใหม้ั�นใจวา่ 

มีจะใชก้ารเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและออกแบบกิจกรรมใหส้ามารถบรรลุผลที�มุ่งหวงั 

แมว้า่อาจจะมีอุปสรรคดา้นวฒันธรรมเป็นกาํแพงขวางกั+นดว้ย ในดา้นของภาคเอกชน 

ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบที�เกิดขึ+นเมื�อองคก์รกาํหนดวสิยัทศัน์และขอ้ความหลกัดา้นพนัธกิจมาเป็นเวลามากกวา่ 30 ปีแลว้ 

ดงันั+นการกาํหนดใหก้ารเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นส่วนหนึ�งของวสิยัทศันข์ององคก์ร 

จะช่วยใหก้ระบวนการตา่งๆที�จะตามมานั+นเป็นไปทิศทางเดียวกนักบัวสิยัทศัน์ที�องคก์รตั+งไวซึ้�งจะไดอ้ภิปรายเพิ�มขึ+นในรายละเ

อียดตอ่ไป 

ภาวะผู้นํา (Leadership) 



งานวจิยัย ํ+าใหเ้ห็นถึงบทบาทที�สาํคญัของผูส้อนวา่มีอิทธิพลตอ่ผลลพัธ์ดา้นการเรียนของผูเ้รียน 

องคก์รที�มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางตอ้งเริ�มที�ผูบ้ริหารระดบัสูง 

โดยจะผลกัดนัใหเ้กิดการนาํวธีิการนี+ไปใชท้ั�วทั+งองคก์รเพื�อใหไ้ปสู่วสิยัทศัน์ที�ตั+งไว ้ ตวัอยา่งหลกัสูตร Entrepreneurship 

Education จะพิจารณาตามเกณฑ ์ EdPEx โดยตั+งคาํถามดงัตอ่ไปนี+: 

“ผูน้าํระดบัสูงกาํหนดวสิยัทศันที์�เกี�ยวกบัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งไร 

ผูน้าํระดบัสูงทาํอยา่งไรเพื�อนาํวสิยัทศันแ์ละคา่นิยมสู่การปฏิบติัใหท้ั�วถึง ผูน้าํองคก์รจะมั�นใจไดอ้ยา่งไรวา่บุคลากร 

ผูส่้งมอบและคูค่วามร่วมมือได ้

ร่วมดาํเนินการเพื�อทาํใหอ้งคก์รไปสู่วสิยัทศัน์ดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” (Baldrige 

Performance Excellence Program, 2013) 

ดงันั+น 

เมื�อผลลพัธ์ของการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นส่วนหนึ�งของการประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์รแ

ลว้ ผูน้าํระดบัสูงจะมุ่งเนน้ใหเ้กิดการสานสมัพนัธ์ของบุคลากร (เช่น คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�ฝ่ายสนบัสนุน) 

ผูส่้งมอบจากภายนอก และคูค่วามร่วมมือ เพื�อใหทุ้กกลุ่มดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนัเพื�อบรรลุวตัถุประสงคที์�ตั+งไว ้

ฉะนั+นการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้กิดขึ+นจริงและไม่ใช่แคใ่นหอ้งเรียนเท่า

นั+น แตทุ่กฝ่ายที�อยูน่อกหอ้งเรียนซึ�งมีส่วนเกี�ยวขอ้งดว้ย 

สาํหรับ Entrepreneurship Education นั+น 

ผูบ้ริหารระดบัสูงอาจจะสนบัสนุนทั�วทั+งองคก์รใหเ้กิดคา่นิยมดา้นการประกอบการและทาํใหจ้าํนวนธุรกิจที�ผูเ้รียนริเริ�มเป็นตวัว ั

ดสาํคญัของคณะฯ เมื�อเป็นเช่นนี+แลว้ 

จะตอ้งมีการคดัเลือกผูส่้งมอบและคูค่วามร่วมมือที�จะสามารถสนบัสนุนนกัศึกษาใหพ้ฒันาธุรกิจของตนได ้  

กลยุทธ์ (Strategy) 

 

 

เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่จดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะเกิดขึ+นจริง 
ผูน้าํองคก์รจะตอ้งพิจารณาอยา่งจริงจงัวา่ผลที�ตอ้งการเป็นประเดน็ที�คาํนึงถึงเมื�อกาํหนดกลยทุธ์และและเป้าหมายระยะยาวของ
องคก์รอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น 

 
 “ภายในปี 2025 หลกัสูตร Entrepreneurship Education ของเราจะเป็นที�รู้จกัวา่ เป็นหลกัสูตรชั+นนาํของประเทศไทย 

และนกัศึกษาที�เรียนจบไดริ้เริ�มธุรกิจจาํนวน  X โครงการ” 

 

เพื�อใหก้ารจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นประเด็นสาํคญัในระดบักลยทุธ์ 
การตั+งคาํถามตอ่ไปนี+ น่าจะเหมาะสม เช่น 



 
“คุณเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัความทา้ทายและขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ที�เกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนแ
บบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งไร 
คุณเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัศกัยภาพขององคก์รในการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธที�ตั+งไวอ้ยา่งไร” 

(Baldrige Performance Excellence Program, 2013) 

 

ถา้ถือวา่การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางคือกลยทุธ์ของหลกัสูตร entrepreneurship แลว้ 
องคก์รจะตอ้งกาํหนดขั+นตอนที�จะตอ้งดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งและวเิคราะห์เพื�อประเมินความกา้วหนา้ที�สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายระยะยาวขององคก์รซึ�งจะตอ้งทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และเป็นฐานของการสร้างธุรกิจดว้ย 
หลกัสูตรนี+จะตอ้งหนุนนาํผูเ้รียนใหส้ามารถจดัตั+งธุรกิจในปีสุดทา้ยของการเรียนไดส้าํเร็จ 
ในบางครั+ งอาจจะมีจดักลุ่มแลกเปลี�ยนแนวปฏิบติับ่อยครั+ ง เพื�อใหค้ณาจารยไ์ดรั้บการฝึกเทคนิคและวธีิการใหม่ๆ นอกจากนี+  
อาจจะติดตามดูวา่ มีจาํนวนรายวชิาเท่าไหร่ที�ใชก้ารเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการออกแบบรายวชิา ทั+งนี+  
ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งติดตามดูวา่ จาํนวนของธุรกิจที�นกัศึกษาจดัตั+งหลงัจบการศึกษาเป็นอยา่งไร 
ตารางเรื�องที�เกี�ยวขอ้งอาจรวมถึง จาํนวนครั+งที�ใหผู้ป้ระกอบการที�มีประสบการณ์มานาํเสนอกระบวนการพฒันาธุรกิจ 
จาํนวนการจดัประชุม 
และพบปะที�เกี�ยวขอ้งซึ�งคณาจารยริ์เริ�มเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเพื�อผลิตผูป้ระกอบการ  
 

วฒันธรรมองค์กรซึ-งมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้เรียน (Customer-Focused Organizational Culture) 

หนึ�งในเอกลกัษณ์ของเกณฑ ์EdPEx (อีกทางเลือกหนึ�งที�มีการนาํมาใชแ้ทนระบบ QA ที�ประเทศไทยใชอ้ยู)่ 
คือการไม่กาํหนดวธีิการและเปิดใหป้รับแปลงไดต้ามแตส่ถาบนัการศึกษาแตล่ะแห่งจะใชเ้พื�อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จตามเป้าหมายของต
น ที� (Baldrige Performance Excellence Program, 2013) 
คุณคา่ของเกณฑนี์+อยูที่�ปรัชญาการคิดจะสอดคลอ้งกบัปรัชญาของการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมากกวา่ระ
บบ QA เพราะในระบบ QA 

สถาบนัการศึกษาจะถูกกาํหนดใหป้ฏิบติัตามมุมมองของความเป็นวชิาการและตามผูมี้อาํนาจในการวางระบบ 
การไม่ระบุวธีิการตายตวัจึงเป็นเรื�องสาํคญัซึ�งเหมาะกบัสถาบนัการศึกษาที�ประสงคจ์ะพฒันาวฒันธรรมองคก์รใหส้ามารถรองรั
บและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางทั+งในและนอกชั+นเรียน 

 

เอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึ�งของเกณฑ ์ EdPEx คือ แนวทางที�มุ่งเนน้ใหส้ถาบนัการรศึกษารับฟังเสียงของผูเ้รียนทั+งให ้
ใส่ใจกบัความพึงพอใจและความผกูพนัของผูเ้รียน การเปลี�ยนแปลงทศันคติใหเ้ป็นแบบ “customer-focus” 

จะสอดรับไปกบัวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและจะทาํใหส้ถาบนัการศึกษาตอ้งเริ�มปรับวฒันธรรมการ
ทาํงานดา้นตา่งๆ ทั+งนี+  อาจจะถามตนเองดงัตอ่ไปนี+   
 

“สถาบนัมีวธีิการเสาะหาขอ้มูลยอ้นกลบัตา่งๆ ซึ�งจะสามารถนาํไปดาํเนินงานตอ่ได ้
จากผูเ้รียนในเรื�องของคุณภาพและบริการของหลกัสูตรอยา่งไร 



สถาบนักาํหนดความพึงพอใจและความผกูพนัของผูเ้รียนอยา่งไร” (Baldrige Performance Excellence Program, 

2013) 

 

คาํถามพวกนี+ เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสภาพแวดลอ้มของสถาบนัการศึกษาที�พยายามใหผู้เ้รียนมีตวัเลือกในการเรียนรู้  
การออกแบบใหเ้กิดการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะตอ้งเนน้ถึงการรับฟังความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้
ริงเช่นกนั 
 

กระบวนการทาํงานที-เน้นการปฏบิัตกิาร (Operations-Focused Processes) 

 

หากตอ้งการใหม้ั�นใจวา่ จะมีการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในชั+นเรียนในทุกรายวชิา 
สถาบนัการศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการทาํงานตา่งๆ 
รวมถึงการออกแบบหลกัสูตรและการปฏิบติังานประจาํวนัเพื�อกาํกบัคุณภาพของผลการดาํเนินงานและผลลพัธ์ที�เกิดขึ+น 
(Baldrige Performance Excellence Program, 2013) กระบวนการทาํงานตา่งๆ 
ในระดบัองคก์รจะตอ้งไม่ปล่อยใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของอาจารยแ์ลว้แตค่วามสามารถและแรงจูงใจของแตล่ะคน 
แตจ่ะตอ้งมีการทาํอยา่งเป็นระบบตอ่เนื�องตลอดทั+งหลกัสูตร โดยคาํถามสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งอาจรวมถึง 
 

 “สถาบนัออกแบบ จดัการ และปรับปรุงการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งไร 
อะไรคือกระบวนการทาํงานที�สาํคญัซึ�งสนบัสนุนใหจ้ดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อะไรคือตวัวดัหรือตวับ่งชี+ผลการดาํเนินงานที�สถาบนัการศึกษาใชเ้พื�อควบคุมและพฒันากระบวนการทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจั
ดการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” 

 

ในบริบทของหลกัสูตรการประกอบการ (Entrepreneurship Education) 

กระบวนการทาํงานอาจจะหมายถึงการออกแบบบทเรียนและการวางแผนการปฏิบติังานที�รวมถึงการลงปฏิบติังานภาคสนามแล
ะการประสานเพื�อสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูชี้+แนะที�เป็นผูป้ระกอบการซึ�งทาํงานอยูใ่นดา้นนี+  
 

 กระบวนการที-เน้นบุคลากร (Workforce-Focused Processes) 

 

เพื�อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
สถาบนัการศึกษาตอ้งคาํนึงถึงวธีิการสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มที�เกื+อหนุนตอ่การทาํงานของคณาจารย ์
ซึ�งรวมถึงการประเมินศกัยภาพของคณาจารย ์และอตัรากาํลงั เช่นอาจารยที์�เคยสอนวชิาหนกัๆ มาแลว้ 
สามรายวชิาในหนึ�งภาคการศึกษา 
อาจจะไม่สามารถเปลี�ยนทุกวชิาที�รับผดิชอบใหมี้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางไดท้ั+งหมดในทนัที 
ดงันั+นบางครั+ งการเปลี�ยนเปลี�ยนก็จะเป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

 

สาํหรับอาจารยใ์หม่ สถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งรู้ระดบัทกัษะ สมรรถนะ การไดรั้บการรับรองดา้นวชิาการวชิาชีพ 
และภูมิหลงัทางการศึกษาที�จาํเป็นตอ่การออกแบบบทเรียนที�มีการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Baldrige 



Performance Excellence Program, 2013) อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัการรับอาจารยเ์ขา้มาสอน 
มกัจะเนน้ที�คุณลกัษณะที�อาจไม่สอดคลอ้งกบัทกัษะที�จาํเป็นตอ่การออกแบบบทเรียนที�มีการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์
ลาง เช่น ระดบัการศึกษา จาํนวนผลงานทางวชิาการที�ไดรั้บการตีพิมพ ์ เป็นตน้ 
แมว้า่ปัจจยัเหล่านี+อาจจะส่งผลตอ่ชื�อเสียงของสถานศึกษาในระยะสั+นและตรงตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานในระดบัชาติ 
แตอ่าจจะส่งผลเสียตอ่การบรรลุวสิยัทศัน์ที�ตั+งไวห้ากไม่ไดมี้การกลั�นกรองทกัษะและความรู้ความสามารถของผูส้มคัรวา่ 
เหมาะกบัการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางตั+งแตข่ั+นตอนการคดัเลือก 

 

การวดั วเิคราะห์และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management) 

 

การเปลี�ยนแปลงไปสู่การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะทาํใหเ้กิดฐานขอ้มูล และความเขา้ใจใหม่ๆ 
เพิ�มขึ+นอีกมากมาย เพื�อใหส้ามารถติดตามและวดัผลการดาํเนินงานเพื�อนาํมาปรับปรุงได ้
สถาบนัการศึกษาตอ้งถามตนเองถึงประเด็นตอ่ไปนี+    
 

“สถาบนัเลือก รวบรวม ปรับใหมี้ความสอดคลอ้งและบูรณาการขอ้มูลและสารสนเทศ 
เพื�อการติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รในดา้นการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งไร สถาบนัติดตาม 
ความกา้วหนา้ของการบรรลุผลตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนแบบผูเ้รี
ยนเป็นศูนยก์ลางอยา่งไร(Baldrige Performance Excellence Program, 2013)” 

 

จากตวัอยา่งที�ใชก้บัหลกัสูตร Entrepreneurship Education ขา้งตน้ 
หากเป้าหมายระยะยาวคือการใหผู้เ้รียนพฒันาธุรกิจของตนเองไดเ้มื�อจบการศึกษา 
ขอ้มูลใดจะมีประโยชน์ตอ่การวดัตลอดช่วงที�กาํลงัศึกษาอยู ่ความกา้วหนา้ที�เกิดขึ+นระหวา่งที�ผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยู ่
ซึ�งอาจจะพิจารณาจากจาํนวนการแขง่ขนัการเขียนแผนธุรกิจในระหวา่งที�เรียนอยู ่
หรือจาํนวนการฝึกงานช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนกบัสถานประกอบการที�เพิ�งเริ�มตน้ 
หรือวดัจากเวทีการสะทอ้นความคิดของตนและการจดัการความรู้เพื�อใหเ้กิดการแบ่งปันในวงกวา้ง 
การวดัตา่งๆเหล่านี+จะทาํใหส้ถาบนัมั�นใจไดว้า่ กาํลงัเดินทางไปสู่เป้าหมายระยะยาวอยา่งมั�นคง 
 

บทสรุป 

 

บทความนี+ เนน้ย ํ+าใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของมุมมองระดบัสถาบนัดา้นการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
เพื�อใหแ้น่ใจวา่สถาบนัจะมีการจดัดว้ยวธีิการนี+อยา่งทั�วถึงทั+งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนในทุกหลกัสูตร นอกจากนี+  
การใชเ้กณฑ ์EdPEx (2013; EdPEx) 
จะเนน้ปัจจยัที�เกิดขื+นในแตล่ะบริบทซึ�งจะเสริมใหเ้กิดผลลพัธ์เชิงบวกตอ่การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ทา้ยที�สุดแลว้ กรณีของ Entrepreneurship Education จะเป็นตวัอยา่งที�เป็นรูปธรรมที�จะช่วยใหม้องเห็นวา่การใชเ้กณฑ ์
EdPEx จะทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นอยา่งไรเมื�อนาํไปปฏิบติัจริง 
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