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บทคัดย่อ
รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิ ต ภาพ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต ภาพ
ระดับอดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาและสังเคราะห์ถอดความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิ ต ภาพ เพื่ อ ออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ร ะดั บ อ ดมศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาการเรี ย นรู้ เชิ ง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา 4.0 นั้น สามารถกระทา
ได้หลายวิธี ทั้งนี้ผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นการเรียนการสอนที่ผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้คือผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตที่เกิดจากความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความ
ร่วมมือกันของผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อสร้างผลผลิตจึงเป็นการเรียนรู้
ขั้นสูงสด ต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมและ
ความคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือทา

258

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้สาคัญ 4 ระยะ คือ ระยะก่อนการพัฒ นาผลิตภาพ
ระยะพัฒนาผลิตภาพ ระยะหลังการพัฒนาผลิตภาพ และระยะเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
คาสาคัญ
การศึกษายค 4.0 การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ABSTRACT
The Valaya Alongkorn Model for Education 4.0: Creative and Productive
Learning was a part of the development of creative and productive based learning
systems in higher education. This was a review and synthesis of creative and
productive learning philosophies to design creative and productive learning for higher
education: case study of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Patronage.
The productive learning process with the concept of education 4.0 could be
designed in several ways. The instructor must realize that the process of learning
emphasizes on learner’s outcome; learner can create a product through knowledge
and activities, cooperate between instructors and learners, learners and learners.
Thus, learning to create products is the ultimate learning which is needed to apply a
variety of concepts and teaching theories. Also, learner should be developed
behaviors and thoughts through learning processes that focus on learning by doing.
The Valaya Alongkorn Model for Education 4.0: Creative and Productive
Learning has 4 phases; 1) Pre-production phase 2) Production phase 3) PostProduction phase 4) Publication and Commercialization phase.
Keywords
Education 4.0, Creative and Productive Learning
บทนา
ประเทศไทยม่งพัฒนาสู่ยค 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยก้าวสู่ยค 4.0 คือ การศึกษายคผลิตภาพ
ยคที่ต้องการผลผลิตให้ได้มากที่สดเพื่อประโยชน์ของชมชนตนเองและชมชนอื่น ๆ ด้วยทักษะของ
การศึกษาจึ งต้องเน้ น การทาได้ ลงมือทาแล้ วจะออกมาเป็นผลผลิ ต (ไพฑู รย์ สิ นลารัตน์, 2558)
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ยค
4.0 ด้ว ยบริ บ ทและโครงสร้ างของมหาวิทยาลั ย จึงเกิดการพั ฒ นารูปแบบการจัดการศึ กษาวไลย
อลงกรณ์ สาหรับการศึกษายค 4.0 ขึ้น
การศึกษาย ค 4.0 สถาบั น อ ดมศึก ษาควรม่ งผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีคณภาพเป็น ที่ย อมรับ โดย
บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ ส ร้ างองค์ ค วามรู้ กระบวนการ และผลผลิ ต หรื อ เป็ น นวั ต กรรมที่ มี ค ณค่ าต่ อ สั งคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม่งพัฒ นารูปแบบการจัดการศึกษาวไลย
อลงกรณ์ที่มีคณภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรม และต้องคานึงถึง
บริบทชานเมือง โดยต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับ การพัฒนากระบวนการและสร้าง
ผลผลิตที่สร้างสรรค์นาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายค 4.0 : การเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ เป็น นโยบายหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยม่งให้เกิดการทางานร่วมกัน ของ
หน่วยงาน พัฒนาศักยภาพผู้ส อน เเละเปิดโลกทัศน์ผู้เรียน พัฒนาการทางานทาให้เกิดเป็นรูปธรรม
ของการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศและ
ระดับ ท้องถิ่น รูป แบบการจั ดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ มีกระบวนการสาคัญ ได้แก่ การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานซึ่งได้แก่ด้านการจัดการศึกษายค 4.0 การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เพื่อสร้างกรอบความคิดการจัดการศึกษายค 4.0 การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และหลักสูตรของ
คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่มีขั้นตอนสาคัญสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละหลักสูตร
ในคณะต่าง ๆ และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา วไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายค 4.0 เพื่อเป็น
แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการศึกษายค 4.0
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การศึกษายุค 4.0
เนื่ องจากประเทศไทยพัฒ นาสู่ประเทศไทย 4.0 การศึกษาจึงพัฒ นาสู่ การศึกษายค 4.0
ด้ ว ยนโยบายการพั ฒ นาสู่ ก ารศึ ก ษาย ค 4.0 มี ร ากฐานการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาจากย คก่ อ น
การศึกษา 1.0 เป็นการศึกษาเน้นแนวคิดของสังคมเกษตรโดยให้การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการสอน
แบบครูบ รรยาย เน้ น การท่องจา การศึกษา 2.0 เป็นการศึกษาตามแนวคิดของอตสาหกรรม เน้น
ความรู้ ภ าคทฤษฎี แ ละการปฎิ บั ติ ต าม สามารถน าความรู้ ที่ มี อ ยู่ ไปใช้ ได้ ซึ่ งการสอนไม่ เน้ น ด้ า น
ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา 3.0 เป็นการศึกษาในยคข้อมูลข่าวสาร มีการใช้เทคโนโลยีการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อการสื่อสารและทางานร่วมกัน ผู้เรียนจาต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ
ปรับใช้ในการศึกษา การศึกษา 4.0 เป็นการจัดระบบการเรียนรู้ใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเติบโต ก้าวหน้า
และพัฒนาตนเองจนสามารถสร้างและผลิต “ผลิตภาพ” ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีความตระหนักในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความคิด และทักษะ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้ “ผลิต” ขึ้น
สามารถนาคณค่ามาให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559)
การอดมศึกษาไทยต้องพัฒนาอย่างมีคณค่าสาคัญต่อสังคม จากรายงานการวิจัยเรื่อง “การ
จั ด ท าข้ อ เสนอมาตรฐานการอ ดมศึ ก ษา และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อ ดมศึ ก ษา” ของ
สานั กงานคณะกรรมการการอดมศึกษา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2559) มีสาระสาคัญที่เป็น จดเน้น ให้
มหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อสังคม 5 ด้าน ดังนี้ 1) Innovation-Driven คือ การขับเคลื่อนนวัตกรรม
และใช้นวัตกรรมสร้างคณค่า 2) Market-Driven การขับเคลื่อนการตลาดเพื่อสังคม 3) Cooperation
การที่มหาวิทยาลัยสร้างการมีส่วนร่วมที่สาคัญในสังคม 4) Diversification การม่งสร้างผลิตภาพใหม่
ที่หลากหลาย 5) Individualization การตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะราย
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นอกจากนี้อดมศึกษาควรผลิตบัณฑิตที่มีคณสมบัติดังนี้ 1) บคคลที่สร้างสรรค์ผลงานได้
(Creativity and Productivity) 2) บ คคลที่ ส ามารถเข้ าใจวั ฒ นธรรมต่ าง ๆ และมี ค วามสามารถ
ทางการสื่อสารหลากหลาย (Multicultural and Communication) 3) บคคลที่มีความรับผิดชอบ
น าตนเองได้ (Responsibility and Self-Directed Learning) 4) บคคลที่มีภ าวะผู้นาและสามารถ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการได้ (Leadership and Entrepreneurship) 5) บ คคลที่ ใฝ่ รู้ แ ละมี วิจารณญาณ
(Curiosity and Criticality)
สรปประเด็นสาคัญในการพัฒนาการศึกษาระดับอดมศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษายค 4.0
คือมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิต ภาพ เป็นผู้ใฝ่รู้ที่นาตนเอง
ได้ในการเรียนรู้ สามารถเข้าใจและสื่อสารในพหวัฒนธรรมได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีคณค่าต่อสังคมใน
ยค 4.0 ที่จาเป็นต้องใช้นวัตกรรมในการผลิตและแข่งขันในการตลาด ความสามารถในการผลิตต้องมี
ผลิตภาพที่ใหม่ แตกต่าง หลากหลาย เพื่อตอบสนองกล่มเป้าหมายแต่ละบคคลได้ และมหาวิทยาลัย
ต้องสร้างความร่วมมือได้จึงจะนับว่าพัฒนาเข้าสู่ยคการศึกษา 4.0
กระบวนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่คัดสรร
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 4.0 พบว่าการศึกษายค
4.0 อธิ บ ายด้ ว ยค าส าคั ญ หลายค า อาทิ Product-Oriented Education, Outcome-Based
Education, Creativity Education, Innovation Education และอาจใช้ ค าว่ า Education for
Design, Education for Work เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบคาสาคัญเหล่านี้ จึงมีกรอบแนวคิดใน
การจัดการศึกษาที่ม่งให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาสามารถสร้างผลงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้คัดสรรกระบวนการเรียนรู้ที่
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาผลงานได้ สร้างองค์ความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ รวมทั้ง
การพัฒนาตัวบคคลให้ม่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดเป็นกล่มได้ดังนี้
1. กระบวนการเรียนรู้หลักของการศึกษา 4.0 ประกอบด้วย
1) กระบวนการเรี ย นรู้เชิ งผลิ ต ภาพ (Productive-Based Learning) เน้ น ให้
ผู้เรียนเรียนรู้โดยสร้างผลงานที่มีคณค่า มีการกาหนดเป้าหมายที่ม่งสร้างหรือผลิต เป้าหมายอาจเป็น
แนวปฏิ บั ติ ที่ เป็ น พลั งสร้ างสรรค์ สั งคม กระบวนการเรีย นและการปฏิ บั ติ ก ารเรีย นรู้ส ามารถใช้
กระบวนการได้หลากหลาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549; สมพร โกมารทัต, 2557)
2) กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ม่ งผลลั พ ธ์ (Outcome – Based Learning) เน้ น ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ควบคู่กับการทากิจกรรม (Activity-based Learning) มีการกาหนดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควร
จะได้หรือควรจะเป็นหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อเรียนวิชานี้จบไป
แล้ว จะสามารถทาอะไรได้บ้าง จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อม่งไปสู่ผลลัพธ์นั้ น รวมไป
ถึงการให้ผู้เรียนได้สรปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผลหรือประเมินผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา
ตนเอง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย ก็
ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป
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2. กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ เตรี ย มผู้ เรี ย นให้ พ ร้ อ มส าหรั บ Productive Learning
ประกอบด้วย
1) กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking-Based Learning)
เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นพั ฒ นาการคิ ด ระดั บ สู ง โดยฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด การใช้ ลั ก ษณะการคิ ด แบบต่ า ง ๆ
หลากหลาย ผู้เรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติการคิด ผู้สอนเป็นผู้กระต้นการคิดใช้รูปแบบวิธีการเทคนิคต่าง ๆ
ในการกระต้นผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2555; บรรจง อมรชีวิน, 2556)
2) กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เน้น
ให้ผู้เรียนได้ผลิตผลงานจากกระบวนการทาโครงงาน มีการกาหนดวัตถประสงค์ วางแผน ดาเนินงาน
นาเสนอผลงาน ผู้เรียนมีโอกาสเลือกวิธีการ และมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติ (ไสว ฟักขาว, 2544
และสคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2554)
3) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เน้น
ให้ ผู้ เรี ย นสร้ างความรู้ จ ากกระบวนการแก้ ปั ญ หา มี ก ารก าหนดปั ญ หา การแสวงหาข้ อ มู ล การ
แก้ปัญหาและสร้างความรู้จากกระบวนการคิดระดับสูง (วัชรา เล่าเรียนดี, 2553 และอษา คงทอง
และคณะ, 2553)
4) กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) เน้นให้ผู้เรียน
แสวงหาข้อมูลหลักฐานอ้างอิงในการอธิบายอย่างสมเหตสมผลต่อสถานการณ์ที่น่าสงสัย มีการกาหนด
สถานการณ์ที่น่าสงสัย การรวบรวมข้อมูลควบคู่กับการตั้ งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานด้วย
ข้อมูล ผู้เรียนได้พัฒ นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้สร้างข้อสรปเชิงหลั กการเหตผล (วัฒ นาพร
ระงับทกข์, 2545; สคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2554 และบรรจง อมรชีวิน, 2556)
5) กระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) เน้นให้
ผู้ เรี ย นสร้ างความรู้ จ ากกระบวนการที่ เป็ น แบบแผน ได้ ใช้ ค วามรู้เชิ งทฤษฎี เป็ น พื้ น ฐาน และใช้
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรปอย่างสมเหตสมผล คิดเชิงระบบวิจัย
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2547)
6) กระบวนการเรียนรู้แบบนาตนเอง (Self-Directed Learning) เน้นให้ผู้เรียน
พัฒ นาความเชื่อมั่นในการพัฒ นาตนเอง รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ประเมินตนเองได้ ใช้
ช่องทางการเรีย นรู้ห ลากหลาย ได้ พัฒ นาตนเองอย่างอิส ระและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ (ศศิธ ร
เวียงวะลัย, 2556)
7) กระบวนการเรีย นรู้ แ บบใช้ ก รณี ศึ ก ษา (Case-Based Learning) เน้ น ให้
ผู้เรียนเรียนรู้หลักเกณฑ์ หลักการหรือองค์ความรู้เชิงทฤษฎี จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยกมาเป็น
กรณีศึกษา มีการระดมความคิด อภิปราย ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการสร้างข้อสรปหรือองค์
ความรู้ซึ่งสร้างได้หลากหลาย หลักการหรือสาระสาคัญ กรณีศึกษาต้องมีความซับซ้อนเป็นเรื่องจริง
หรือคล้ายจริง และมีแนวคิดสาคัญแฝงอยู่ (Richard I. A. & Kilcher. A, 2010; สคนธ์ สินธพานนท์
และคณะ, 2554 และชัยวัฒน์ สทธิรัตน์, 2554)
8) กระบวนการเรียนรู้จากการทางาน (Work-Based Learning) เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้โดยใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติงานจริง อาจกาหนดช่วงเวลาเรียนกับการทางานสลับกันอย่าง
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ต่อเนื่ อ ง จนผู้ เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ ที่ฝั งลึ ก (tacit knowledge) ผู้ ส อนหรือ สถาบั นต้ องสร้างความ
ร่วมมือกับแหล่งงานและเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556)
9) กระบวนการเรี ย น รู้ เ ชิ ง ร ก (Active-Based Learning) เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติการควบคู่กับการสร้างความรู้ โดยใช้ความคิดในกระบวนการปฏิบัติหรือได้คิดจากการปฏิบัติ
ผู้สอนมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดและสร้างความรู้
ได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (สพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557)
10) สะเต็ ม ศึ ก ษา (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) เน้ น กระบวนการเรีย นที่ ผู้ เรี ย นใช้ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์หรือองค์ความรู้อื่น ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือ เทคนิควิธี หรือกระบวนการทางเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรม เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ผลการเรียนรู้อาจเป็นผลิต ภาพที่เป็นรูปธรรม
หรือกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการที่สร้างสรรค์ และมีการปรับปรงเพื่อให้
ได้ผลิตภาพที่สร้างสรรค์และมีคณค่ามากขึ้น (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2558)
3. กระบวนการเรียนรู้เพื่อประเมินผลงาน (Product) ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
1) กระบวนการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Learning) เน้น
ให้ ผู้ เรี ยนพัฒ นาการสร้างสรรค์แนวคิดเพื่ อการเขียนหรือนาเสนอ โดยผ่ านกระบวนการวางแผน
ค้นคว้า และฝึกเขียน โดยกากับตนเอง มีการนาเสนออภิปรายเพื่อนาไปปรับแก้ นาเสนอใหม่ ประเมิน
ใหม่ อาจทาหลายรอบจนกว่าจะตกผลึกทางปัญญา มีแนวคิดสาคัญในการเขียนเชิงวิชาการ (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2558)
2) กระบวนการเรี ย นรู้โดยบริก ารสั งคม (Service-Based Learning) เน้ น ให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือแก้ไขปัญหาในสังคม มีการกาหนดความสาเร็จของการบริการสังคม การลง
มือปฏิบัติ ใช้ทั้งความรู้ ทักษะและความรับผิดชอบต่อสังคม (ทิศนา แขมมณี, 2555)
กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรเหล่านี้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ม่งสร้างผลิตภาพที่สร้างสรรค์
มีขั้นตอนสาคัญในการสร้างความรู้ การสร้างผลงาน และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เน้นการปฏิบัติ การร่วมมือ
กันทางาน โดยใช้ความรู้และทักษะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมีโอกาสออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานจาก
การเรียนรู้ได้ รวมทั้งพัฒนาบคคลให้มีอิสระแต่ม่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการศึกษาหลากหลายคณะ
ได้ แก่ คณะคร ศาสตร์ คณะวิท ยาการจั ด การ คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ และบั ณฑิตวิทยาลัย เมื่อ มี นโยบายการจัดการศึกษายค 4.0 ทกคณะได้พัฒ นาการจัดการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละหลักสูตรวิชาของคณะต่าง ๆ
จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้ ทาให้ ได้กระบวนการเรียนรู้ที่
คัดสรรของแต่ละคณะที่ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญในการสร้างความรู้ การสร้างผลิตภาพ อันเกิดจาก
การปฏิบัติโดยใช้ความรู้และทักษะของนักศึกษา
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การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรสาหรับคณะต่าง ๆ พบว่า คณะครศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งคณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
กระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน และการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สาหรับคณะเทคโนโลยีอตสาหกรรมเน้นการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเน้นการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาหรับหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษาทกหลั กสู ตรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน สรปได้ว่า
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ คั ด สรรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี
กระบวนการสาคัญในกล่มกระบวนการเรียนการสอนระดับอดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษายค
4.0 แม้จะมีจานวนกระบวนการน้อยกว่าแต่มีความหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของแต่ละคณะ แต่ละหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้สาหรับรูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ สาหรับการศึกษา 4.0 : การ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
จากการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่ คัดสรรของมหาวิทยาลัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้
กล่มนี้ผู้เรียนสามารถสร้างผลิต ภาพจากการเรียนรายวิชาได้ ทกกระบวนการมีขั้นตอนที่ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ ใช้ความรู้และทักษะรวมทั้งใช้ความคิดระดับสูงแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติและพัฒนาผลิตภาพ
ได้กาหนดขั้นตอนสาคัญของกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และผลิตภาพเป็น 3 ระยะ และระยะที่
4 เป็นการขับเคลื่อนสาหรับระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ระยะก่อนพัฒนาผลิตภาพ (Pre-production phase)
2. ระยะพัฒนาผลิตภาพ (Production phase)
3. ระยะหลังการพัฒนาผลิตภาพ (Post-production phase)
สาหรับระยะที่ 4 คือระยะเผยแพร่ผลงานและนาไปใช้ประโยชน์
(Publication/Commercialization phase) เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อทาหน้าที่สร้างคณค่า
ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนวัตกรรม แสดงเป็นแผนภูมิดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพวไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายค 4.0
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การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาวไลยอลงกรณ์ ส าหรั บ การศึ ก ษา 4.0 : การเรี ย นรู้ เ ชิ ง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ
การออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพพบว่า ปัจจัยเอื้อต่อกระบวนการ
เรียนรู้ได้แก่นโยบาย 4.0 ของมหาวิทยาลัย กาหนดงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนสู่
การศึกษา 4.0 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีบทบาทโดยอ้อมต่อกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
คณาจารย์และบคลากร ดาเนินการพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการศึกษา 4.0 การศึกษา
เพื่อพัฒนาผลิตภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศชานเมือง หน่วยอนรักษ์
พันธกรรมพืชเป็นแหล่งฝึกและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับ
คณะและระดับสาขาวิชาเป็นหน่วยปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 3 ระยะหลัก
หรืออาจจัดตามกระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรอย่างเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและผลิตภาพที่ม่งพัฒนา
ในรายวิชานั้น รูปแบบเชิงมโนทัศน์ที่สังเคราะห์ขึ้นเรียกว่า รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์
สาหรับการศึกษายค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ แสดงเป็นแผนภูมิดังต่อไปนี้
สภามหาวิทยาลัย
นโยบายการศึกษา
4.0

งบประมาณ
ดาเนินการ
การศึกษา 4.0

ศูนย์พัฒนาอาจารย์
และบคลากร

หลักสูตร
- ระดับ
คณะ
- ระดับ

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาระบบนิเวศน์
ชานเมือง

Learning Process: คณะ
ขับเคลื่อน

สาขา

1. ระยะก่อนพัฒนาผลิตภาพ
(Pre-production)
ก า ห น ด ผ ลิ ต ภ า พ เชิ ง
สร้ า งสรรค์ ที่ เป็ น โอกาสการ
เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้

งานวิจัยม่งเป้าเน้น
วิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม

2. ระยะพัฒนาผลิตภาพ
(Production)
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการ
ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว บ คู่ ก า ร
สร้างสรรค์ผลิตภาพ เน้นการ
ปรับปรงเชิงสร้างสรรค์

พันธกิจสัมพันธ์
พื้นที่บริการวิชาการ

3. ระยะหลังการพัฒนาผลิตภาพ
(Post-production)
ป ร ะ เ มิ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้
กระบวนการและผลิตภาพเชิง
สร้างสรรค์

บัณฑิตจิตอาสามีสว่ นร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงประจักษ์

หน่วยอนรักษ์
พันธกรรมพืช

มหาวิทยาลัยสีเขียว
อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อน
4. ระยะเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์
(Publication/Commercializ
a-tion)
การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ,
เชิงนโยบาย, เชิงพาณิ ชย์, เชิง
พื้นที่, เชิงวิชาการ

อ งค์ ก ร ห น่ ว ย ง าน ส ถ า น
ประกอบการ ช มชนท้ อ งถิ่ น มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ภาพที่ 2 แสดง Valaya Alongkorn Model for Education 4.0: Creative and Productive
learning
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กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพมีขั้นตอนหลักที่สาคัญ 4 ระยะได้แก่
1. ระยะก่อนพัฒนาผลิตภาพ (Pre-production phase)
เป็นระยะที่มีการกาหนดผลิตภาพหรือผลงานจากการเรียนผลิตภาพหรือผลงานสาคัญของ
รายวิชาหรือสาขาวิชา ควรกาหนดเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภาพหรือผลงาน และควรพิจารณาว่านาไปสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้
ในบริบทจริง คณะกรรมการหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้สอนกาหนดผลิตภาพหรือผลงานที่เหมาะสม
กับรายวิชาหรือสาขาวิชา และพิจารณาความเป็นผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ เช่น ความแปลกใหม่ ความ
หลากหลาย คณค่าของผลิตภาพด้วย
กิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนในระยะนี้ อาจมีกิจกรรมศึกษาพื้นที่ชมชนในบริบท
จริงร่วมกับรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม หรือร่วมกิจกรรม นาข้อมูลมาตั้งโจทย์
หรือปัญหา หรือผลิตภาพที่ต้องการนามาใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงพื้นที่หรือร่วม
กิจกรรมกับผู้ใช้ประโยชน์จะช่วยให้การพัฒนาผลิตภาพถูกนาไปใช้ประโยชน์จริงได้มากกว่า
การกาหนดผลิตภาพหรือผลงานของรายวิชาที่สอน อาจกาหนดเป็นสถานการณ์ปัญหาหรือ
โจทย์ที่มีเงื่อนไขสาคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้รายวิชาและการพัฒนาผลิตภาพ กรณีรายวิชาที่เรียน
ในชั้นปีแรกอาจกาหนดค่อนข้างเจาะจงหรือชัดเจน เมื่อผู้เรียนมีความรู้และทักษะหลากหลายควร
กาหนดสถานการณ์หรือโจทย์ที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความรู้ ความคิดอย่างอิสระ หรือออกแบบผลิตภาพ
ด้วยตนเองมากขึ้น ระดับความสร้างสรรค์ของผลิตภาพเริ่มแรกอาจได้ผลิตภาพที่คล้ายแบบปกติทั่วไป
แต่ผู้ เรีย นควรเสนอความพิเศษหรื อจดเด่นของผลงานตนได้ ระดับ ที่สู งขึ้นควรเป็ นผลิ ตภาพที่ไม่
ธรรมดา (Unusual) โดยผู้เรียนระบการดัดแปลงความคิดแปลกใหม่ที่ตนเองได้ออกแบบหรือเพิ่มเติม
ในการผลิตผลงานได้ และระดับสูงสดเป็นผลิตภาพที่มีความเป็นนวัตกรรมหรือเป็นสิ่งใหม่ (Original)
2. ระยะพัฒนาผลิตภาพ (Production phase)
เป็ น ระยะที่ จั ดกระบวนการเรียนรู้ที่ คัดสรรอย่างเหมาะสมกับรายวิช า ผู้ เรียนควรเป็ น
ผู้ อ อกแบบ ผู้ ป ฏิ บั ติ ผู้ ด าเนิ น งานสร้างสรรค์ ผ ลงานอย่ างเป็ น กระบวนการ ควรมี ก ารปรั บ ปร ง
กระบวนการและผลงานเพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติในการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่หรือความสมบูรณ์
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ได้ ห ลากหลายค ณค่ า ฝึ ก การท างานร่ ว มกั น (Work based Learning) ผู้ ส อนมี
บทบาทในการส่ งเสริ ม การกล้ า คิ ด สิ่ งใหม่ ที่ ป รั บ ปรงคิ ด สร้างสรรค์ การติด ตามความก้ าวหน้ า รู้
ความก้าวหน้าทางด้านการคิด และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานของผู้เรียน อาจเป็นที่ปรึกษาผู้
อานวยความสะดวกหรือเป็นผู้เ ชี่ยวชาญในบางกรณี เพื่อทาให้การพัฒนาผลผลิตมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
ในกระบวนการออกแบบผลิ ต ภาพผู้ ส อนควรส่ งเสริม การใช้ ค วามรู้ทั ก ษะและกระต้ น
ความคิ ด หลากหลาย (Flexibility) และความแปลกใหม่ (Unusual) หรื อ ความริ เริ่ ม (Original)
อานวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาและออกแบบ ในกระบวนการสร้างหรือ
การทดลองควรเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาและกระต้นความคิดเกี่ยวกับคณค่า (Valuable) หรือ
ประโยชน์ (Useful) ของผลงานด้วย บทบาทผู้สอนควรแสดงความคาดหวังเชิงบวกเพื่อสร้างความเชื่อ
ด้านบวกในการสร้างสรรค์ผลิตภาพของผู้เรียน ควรให้ผู้เรียนตระหนักว่าการปรับปรงในกระบวนการ
สร้างสรรค์เป็นความคิดสร้างสรรค์มิใช่ปรับปรงเพราะผิดพลาดหรือความบกพร่องเท่านั้น
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3. ระยะหลังการพัฒนาผลิตภาพ (Post-production phase)
เป็ นระยะที่มีการประเมินผลิตภาพและประเมินกระบวนการ มีกิจกรรมให้ ผู้เรียนเสนอ
ผลงาน จ ดเด่น หรือการใช้ผ ลงานให้ เกิดประโยชน์ และคณค่า ให้ ผู้ เรียนเสนอกระบวนการพัฒ นา
ผลงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลที่นาเสนอเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ
หรือเสนอแนะซึ่งจัดว่าเป็นการประเมินกระบวนการ สาหรับการประเมินผลงานเชิงสร้างสรรค์ควรมี
เกณฑ์ ที่ ชั ดเจนเป็ น เกณฑ์ ที่ ผู้ เรีย นรั บ รู้ตั้ งแต่ก่ อนเริ่มพั ฒ นาผลงาน ควรมี การกาหนดเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลงานพร้อมกับโจทย์หรือเป้าหมายผลงานตั้งแต่ระยะพัฒนาผลผลิต เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาให้
ได้คณภาพตามเกณฑ์
การประเมิ น ค ณภาพผลงานอาจประเมิ น ด้ านความคิ ด ริเริ่ ม (Original) ด้ านความคิ ด
ยืดหย่น (Flexibility) ด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักวิชา (Elaboration) ด้านคณค่า
(Valuable) ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ (Useful) ด้ า นความคงทน (Durable) ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
(Effective) ด้านการใช้ทนต่า (Low cost) หรือกาหนดเกณฑ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับผลิตภาพ
ผู้มีส่วนร่วมในการประเมินได้แก่ผู้สอนผู้เรียนผู้ใช้ประโยชน์ผู้เ ชี่ยวชาญ ถ้าเป็นผลิตภาพ
สาคัญหรือเป็น นวัตกรรมของคณะของมหาวิทยาลัย ควรมีการประเมินโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือโดย
ชมชน จะทาให้เกิดผลกระทบหรือช่วยการขับเคลื่อนในการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ด้วย การ
ประเมินผลิตภาพสาคัญหรือโดดเด่นอาจเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ประโยชน์ ในชมชนหรือผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ตามเกณฑ์อื่น ๆ อย่ างอิส ระ ซึ่งจั ดว่าเป็ น การประเมินแบบเปิ ด (Open assessment) จะช่วยให้
ผู้เรียน ผู้ผลิตผลงานมีประสบการณ์สาคัญ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปได้
4. ระยะเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ (Publication/Commercialization phase)
เป็ น ระยะที่ขับ เคลื่ อนโดยมหาวิท ยาลั ยเพื่อนาผลิ ตภาพของมหาวิทยาลั ยออกเผยแพร่
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผลิตภาพ
หลากหลายรูปแบบและมหาวิทยาลั ยมีพันธกิจและบทบาทหลายด้าน สามารถดาเนินการขับเคลื่อน
โดยบู รณาการกั บ งานของมหาวิท ยาลั ย ในโอกาสต่าง ๆ ได้ การเผยแพร่ผ ลงานเชิงวิช าการ เช่ น
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อนสู่งานประชม
วิช าการระดับ ชาติ และนานาชาติ การน าไปใช้ป ระโยชน์ มีห ลายแบบคณะและมหาวิท ยาลั ยควร
ขับเคลื่อนสู่ผู้ใช้ ผู้ประกอบการ และชมชนเป้าหมาย
1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนการใช้ผลิตภาพในการ
บริการวิชาการ เช่น การใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒ นาคณภาพชีวิตของประชาชน
พัฒนาอาชีพหรือส่งเสริมความเข้มแข็งของชมชนทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมได้
2. การใช้ป ระโยชน์ เชิงนโยบาย มหาวิท ยาลั ย ควรเป็ นองค์กรช่ว ยขับ เคลื่ อนนโยบาย
ดังนั้นจึงควรมีองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายให้ได้ผล เช่น การใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 4.0 เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ถ้ามหาวิทยาลัยมีผลิตภาพที่เป็นผลงานต้นแบบ ผลงานที่
มีสิทธิบัตรต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ การพัฒนาผลิตภาพที่ม่งใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จาเป็นต้องกาหนดผลิตภาพที่มาจากความต้องการของผู้ใช้ห รือสถานประกอบการ หรืออาจร่วมกัน
กาหนดผลิตภาพที่ต้องการใช้ประโยชน์หรือต้นแบบที่ต้องการเพื่อการทาธรกิจ
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4. การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยมีพื้นที่บริการควรมีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพ
ของพื้ น ที่ โ ดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ ห รื อ นวัต กรรมจากมหาวิท ยาลั ย ดั งนั้ น หน่ ว ยงานหรื อ บ คลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในพื้นที่หรือคณาจารย์ ควรศึกษาความต้องการของพื้นที่เพื่อกาหนด
ผลิตภาพที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มีความจาเป็นและบริบทมหาวิทยาลัยกับพื้นที่มี
ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์อย่างโดดเด่น
5. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิชาการโดยตรงและมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆเชื่อมโยงกันทางวิชาการอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ต้องมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการมีผลิตภาพตามศาสตร์ของตนเองที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่เพื่อการนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในเชิงวิชาการเป็นการสื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์อาจใช้มหาวิทยาลัยหรือสถานที่ต่าง ๆ เป็นแหล่งเผยแพร่ใช้สถานการณ์และช่องทางต่าง ๆ
ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ได้หลากหลายอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการวาง
แผนการดาเนินการและการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและรอบด้าน
เงื่อนไขความสาเร็จ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้สาหรับการศึกษายค 4.0 จะต้องมี
หน่ ว ยงานสนั บ สน นในการขั บ เคลื่ อ น ทั้ ง หน่ ว ยงานสนั บ สน น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น สภา
มหาวิทยาลั ย ส านั ก ศูน ย์ ต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนนระดับคณะ ที่จะช่วยกันขับเคลื่ อนการ
ด าเนิ น งานส าหรั บ การศึ ก ษาย ค 4.0 หน่ ว ยงานระดั บ คณะมี บ ทบาทส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคณสมบัติตรงตามการศึกษา 4.0 ดังนั้น ผู้บริหารทก
ระดับต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาในแนวทางของการศึกษา 4.0 มี
แผนการทางานที่สอดรับกับนโยบาย สร้างความเข้าใจให้อาจารย์ผู้สอนตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดการศึกษา 4.0 รวมไปถึงการทาความเข้าใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพมีการประเมินสะท้อนผลความคิดเป็นระยะ ๆ เชิญ ผู้รู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
การศึกษา 4.0 มาบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อนาสู่การปฏิบัติ สาหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพไปใช้ควรศึกษาขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
ให้ เข้าใจและสามารถจั ดกระบวนการเรียนรู้ได้ ห ลากหลายเหมาะสมกั บ ธรรมชาติ ของวิช า และ
คณาจารย์ควรมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสาขาวิชา และคณะต่อไป
สรุป
รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ เป็นรูปแบบเชิงมโนทัศน์ที่พัฒนาจากกระบวนการวิจัย มีการศึกษาข้อมูลด้านการจัด
การศึกษาระดับอดมศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิต ภาพ ทดลองใช้
กระบวนการเรียนรู้ในบริบทของมหาวิทยาลัยปรับปรงองค์ประกอบของรูป แบบ ผลพบว่ารูปแบบการ
จั ด การศึ ก ษาวไลยอลงกรณ์ ส าหรั บ การศึ ก ษาย ค 4.0 : การเรีย นรู้ เชิ งสร้า งสรรค์ แ ละผลิ ต ภาพ
ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้สาคัญ 4 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะก่อนการพัฒ นาผลิตภาพ 2. ระยะ
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พัฒนาผลิตภาพ และ 3. ระยะหลังการพัฒนาผลิตภาพ ซึง่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ระดับรายวิชา และ
4. ระยะเผยแพร่และน าไปใช้ป ระโยชน์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่ อนระดับ มหาวิทยาลั ย รูปแบบการจัด
การศึกษาวไลยอลงกรณ์มีปัจจัยเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ศูนย์สานักต่าง ๆ และคณะเป็นหน่วยขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้
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