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บทน า 
ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่ยุค 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยก้าวสู่ยุค 4.0 คือ การศึกษายุคผลิตภาพ ยุคที่

ต้องการผลผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ ด้วยทักษะของกา รศึกษาจึง
ต้องเน้นการท าได้ ลงมือท าแล้วเราจะออกมาเป็นผลผลิต (ไพฑูรย์  สินลารัตน์ , 2558) มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ยุค 4.0 ด้วย จึงเกิดการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ ส าหรับการศึกษายุค 4.0 ข้ึน 

การศึกษายุค 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยบัณฑิต
เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ กระบวนการ และผลงานที่เป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ที่มีคุณภาพในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นนวัตกรรม และต้องค านึงถึงบริบทชานเมือง โดยต้องพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างผลงานกระบวนการที่สร้างสรรค์น าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง
ในสังคม 

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษายุค 4.0 เป็นนโยบายหนึ่งของ
สภามหาวิทยาลัยมุ่งให้เกิดการท างานร่วมกัน พัฒนาศักยภาพผู้สอน เเละเปิดโลกทัศน์ผู้เรียน ซึ่งเป็นการ
ท างานในภาคปฏิบัติท าให้เกิดเป็นรูปธรรมของการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ดังนั้นกลุ่มการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาวไลยอลงกรณ์จึงมีกระบวนการส าคัญ ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัด
การศึกษายุค 4.0 การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อสร้างกรอบความคิดการจัดการศึกษายุค 4.0 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และหลักสูต รของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่มีข้ันตอนส าคัญ
สอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละหลักสูตรในคณะต่างๆ และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาวไลย
อลงกรณ์ส าหรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษา    
ยุค 4.0 
 
การพัฒนาสู่การศึกษา 4.0 

ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิต สังคม
อุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัว เพื่อเพิ่มก าลังผลิตรองรับความต้องการของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เศรษฐกิจโลก
และสังคมให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า จากการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ท าให้ประชากรในโลกยุคปัจจุบัน ต้องปรับตัวสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 
พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความสามารถอาศัยอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงยุค ปัจจุบันได้ ดังนั้น
การศึกษาจึงเป็น “เครื่องมือ” ส าคัญในการผลิตทรัพยากรบุคคลให้รู้และมีทักษะพร้อมส าหรับอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

สืบเนื่องสภาพสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนับแต่อดีตจนปัจจุบัน จาก
สังคมที่เน้นภาคเกษตรกรรม สู่ ภาคอุตสาหกรรม ประชากรจ าต้องมีทักษะที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศนโยบายการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางถึงแนว
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การสอนเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการคิดเชิงระบบ (Critical 
Thinking) ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น (Communication and Collaboration) 
ความรู้พื้นฐานทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Literacy) ความรู้พื้นฐานด้านการใช้สื่อ (Media 
Literacy) และความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) เป็นต้น (อิสริยะ สัตกุลพิ บูลย์ 
และคณะ , 2554: 1-4) ทั้งนี้จากพื้นฐานแนวคิดการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 น ามาสู่การพัฒนานโยบาย
การศึกษาในประเทศที่เรียกว่า การศึกษา 4.0 (Education 4.0) 

สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้
สอดคล้องกับความต้องการข องประเทศในยุคปัจจุบัน การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึงเป็นรากฐาน
ส าคัญของนโยบายการศึกษา 4.0 นับแต่มีนโยบาย การศึกษา 1.0 ที่การศึกษาเน้นแนวคิดของสังคม
เกษตรโดยให้การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการสอนแบบครูบรรยาย เน้นการท่องจ า การศึกษา 2.0 เป็น
การศึกษาตามแนวคิดของอุตสาหกรรม เน้นความรู้ภาคทฤษฎีและการปฎิบัติตาม สามารถน าความรู้ที่มี
อยู่ไปใช้ได้ ซึ่งการสอนไม่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา 3.0 เป็นการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร 
มีการใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการสื่อสารและท างานร่วมกัน (Communication and 
Collaboration) ผู้เรียนจ าต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้ในการศึกษา  
การศึกษา 4.0 เป็นการจัดระบบการเรียนรู้ใหม่ ที่สวนกระแสนโยบายการศึกษาเดิม นโยบายการศึกษา 
4.0 เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเติบโต ก้าวหน้า และพัฒนาตนเองจนสามารถสร้างและผลิต 
“ผลิตภัณฑ์” (Product) ที่เป็นผลพวงจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความตระหนักในการ
เรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความคิด และทักษะ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้ “ผลิต” ข้ึน สามารถน าคุณค่ามาแก่สังคมและ
ประเทศชาติได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) 
 
ความหมายของการศึกษา 4.0 

จากรายงานการวิจัยเรื่อง “การจัดท าข้อเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอแนะว่า ควรมีจุดเน้นทั้งหมด 
5 ด้าน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) ดังนี้  

1. Innovation-Driven คือ การสามารถสร้างคุณค่าและขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม 
2. Market-Driven คือ การพัฒนาทักษะให้สามารถผลิตเพื่อแข่งขันในตลาดได ้
3. Cooperation คือ ความสามารถในการท างานแบบร่วมมือในและนอกภาคี 
4. Diversification คือ ความสามารถในการผลิตที่แตกต่าง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
5. Individualization คือ เน้นการผลิตที่ตอบสนองต่อกลุม่เปูาหมายใดกลุ่มหนึ่ง ใช้ได้จริง 

ทั้งนี้ จากการงานการวิจัยยังได้เสนอถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่สอดคล้องตามนโยบายการศึกษา 
4.0 ว่าบัณฑิตจะประกอบไปด้วยทักษะ ดังนี้ 

1. Creativity and Productivity เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
2. Multicultural and Communication เป็นผู้ที่มีความเข้าใจพหุวัฒนธรรมและมี

ความสามารถในการสื่อสาร 
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3. Responsibility and Self-Directed Learning เป็นผู้ทีมีความรับผิดชอบและมี
กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความถนัด 

4. Leadership and Entrepreneurship เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าและทักษะผู้ประกอบการ 
5. Curiosity and Criticality เป็นผู้ที่มีความใฝุรู้และทักษะการวิเคราะห์ 

 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) กล่าวว่า การศึกษา 4.0 เน้นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

ผลักดันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างผลงานได้ โดยเสนอการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นให้ผู้เรียนมี
ทักษะการวิเคราะห์  (Critical Mind), ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind), ทักษะการผลิต 
(Productive Mind) และทักษะความรับผิดชอบ (Responsible Mind) ซึ่งเรียกว่า CCPR Model  
แนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และกระบวนการท างานร่วมกัน   

สุพจน์ หารหนองบัว นิยามการศึกษา 4.0 ว่า ผู้เรียนต้องสามารถ  “สร้างนวัตกรรมได้ ” มี
แนวทางจัดการศึกษา โดยเน้นการวิจัยร่วมกับชุมชน ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
จัดให้มีการแบ่งกลุ่ม และลงมือปฏิบัติ  และน าเสนอหน้าช้ันเรียน มีการค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กัน เป็นการเรียนแบบถกเถียงด้วยเหตุผล ซึ่งแนวทางนี้จะน าไปสู่การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ 
(หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ, 2560) 

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กล่าวว่า การศึกษา 4.0 เน้นการมีปฎิสัมพันธ์ของผู้เรียน มีการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้น “การคิดเชิงออกแบบ” ซึ่งหมายถึงการออกแบบที่มุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ และ
ผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคม  นอกจากนี้ ยืน ภู่สุวรรณ ได้กล่าวว่า 
การศึกษา 4.0 เป็นการศึกษายุคดิจิทัล มีโมเดลการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลในการค้นหา ผู้เรียนสามารถหา
ค าตอบได้จากอินเตอร์เนท เป็นการเรียนที่ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา ผู้สอนใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม สรรคนิยม และทฤษฏีการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล ผู้เรียนต้องมีทักษะ 3Rs 
(Reading, wRite, aRithmematics) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะความเป็นผู้น า ทักษะการ
ใช้งานดิจิทัล ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ, 2557) 

ดังนั้น การศึกษา 4.0 จึงหมายถึง การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ค้นคว้า  
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จนสามารถผลิตนวัตกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อื่นๆ ได้แก่ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาวะผู้น า และทักษะการท างานร่วมกัน เป็นต้น 
 
การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพแห่งศตวรรษที่ 21 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 4.0 การศึกษาไทยยุค 4.0 
อธิบายด้วยค าส าคัญหลายค า อาทิ   Product-Oriented Education,  Outcome-Based Education, 
Creativity Education, Innovation Education และอาจใช้ค าว่า Education for Design, Education 
for Work เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบค าส าคัญเหล่าน้ี  จึงมีกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาสามารถสร้างผลงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
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สถาบันการศึกษามีบทบาทในการจัดก ารเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่ง
พัฒนานักศึกษาหรือผลิตบัณฑิตที่สร้างสรรค์ได้ มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรว่าสามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาผลงานได้ สร้างองค์ความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้ กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรร
ได้แก่ 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ และวิลเลียม เอช คิลแพทริก เป็นวิธีการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเลือกท าโครงงานตามความสนใจของผู้เรียนเองอย่างเป็นข้ันตอนโดยเริ่มจากการวางแผน 
ลงมือเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และน าเสนอผลงานที่ได้สร้างขึ้น โดยมีผู้สอน
เป็นที่ปรึกษา อาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ โดยผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลื อกวิธีการเรียนรู้
และการด าเนินงานด้วยตัวเองและเรียนรู้ร่วมไปกับกระบวนการท างาน (ไสว ฟักขาว , 2544 และ สุคนธ์ 
สินธพานนท์ และคณะ, 2554)  

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเร้าความสนใจให้ผู้เรี ยนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ ต้องการแสวงหาค าตอบด้วยความกระตือรือร้น เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้ความรู้
ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึ กษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก (วัชรา เล่าเรียนดี , 2553 และ อุษา คงทอง 
และคณะ, 2553) 

3. การเรียนแบบสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) เป็นวิธีการสอนที่เน้นการเสาะ
แสวงหาความรู้ และค้นหาค าตอบด้วยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนมีหน้าที่จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย จัดสถานการณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง ผู้สอนจะต้องใช้
ค าถามที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเน้นที่กระบวนการแสวงหาความรู้ 
มากกว่าความรู้ที่ได้จากกระบวนการ (วัฒนาพร ระงับทุกข์ , 2545, สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ , 2545 
และบรรจง อมรชีวิน, 2556)  

4. การเรียนแบบการวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) เป็นการน าเอา
กระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
การเรียนแบบการวิจัยเป็นฐานน้ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ที่เช่ือว่าการสร้างความรู้
สามารถเกิดข้ึนได้ภายในตัวบุคคล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในเรื่องที่ตนเองศึกษา โดยการ
แสวงหาค าตอบจะยึดแบบแผนของการวิจัยที่เน้นการบูรณาการเนื้อหา วิธีการสอนและแนวการสอนที่อิง
กับปัญหาในชีวิตและสังคม (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2547) 

5. การเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม (Service-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนได้เข้าไปส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน จากนั้นเข้าไปร่วมร่วมวางแผนและจัด
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กิจกรรมรับใช้สังคมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองเพื่อสร้างความรู้แล้วไปใช้ใน
สถานการณ์อื่นๆต่อไป (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

6. การเรียนรู้แบบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Based Learning) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สืบค้น แก้ปัญหา ทั้งในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล โดยมีรากฐานมาจาก
แนวคิดทฤษฎี Constructivism ที่เช่ือว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากภายในโดยการแปล
ความหมายจากประ สบการณ์ที่ได้รับ และเป็นการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
(ศศิธร เวียงวะลัย ,2556) 

7. การสอนแบบกรณีศึกษาตัวอย่าง (Case-Based Learning) จุดเริ่มต้นของการน า
กรณีศึกษามาใช้คือการศึกษาทางการแพทย์ จากนั้นวงการธุรกิจได้น าเอากรณีศึกษามาใช้ส าหรั บการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจของผู้ที่จะประกอบอาชีพธุรกิจ จวบจนการสอนแบบกรณีศึกษา
ตัวอย่างได้แพร่หลายสู่วงการศึกษา โดยการสอนแบบกรณีศึกษาตัวอย่าง คือ การสอนที่มีการน าเอา
สภาพการณ์หรือปัญหา หรือใช้กรณี หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดข้ึนจริง หรืออาจจะเกิดข้ึนได้ในชีวิตจริง มา
ดัดแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ และมีการฝึกให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจ มองเห็น
ปัญหาอย่างแท้จริง และฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหาน้ันๆ ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันตลอดจนการร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาอย่างอิสระ นับว่า
เป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีตัวอย่างคือเพื่อวิเคราะห์และแยกประเด็นปัญหาเพื่อให้รู้จักตัดสินใจอย่างมีหลักการ และมี
เหตุผล เพื่อเสริมสร้างทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเพื่อฝึกและให้โอกาสผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประสบการณ์ ความรู้สึก และเจตคติซึ่งกันและกัน โดยลักษณะส าคัญของกรณีตัวอย่างควร
เป็นเรื่องราวอย่างย่อที่เหมือนชีวิตจริง น าเสนอเหตุการณ์หรือประเด็นที่เป็นปัญหา การศึกษาปัญหาใช้
กระบวนการอภิปรายและมีค าตอบที่เป็นไปได้หลายค าตอบ (Richard I. A. & Kilcher. A, 2010; สุคนธ์ 
สินธพานนท์ และคณะ, 2545 และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554) 

8. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-Based Learning) การเรียนรู้แบบนี้เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึก
ปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง โดย
สถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชนรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน (ศศิธร เวียงวะลัย ,2556) 

9. การเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based 
Learning) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิดด้วย
ตนเอง ด้วยการรวบรวม ท าความเข้าใจ สรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง เหมาะ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาและผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแล้ว 
วิธีการเรียนรู้เริ่มจากการท าความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามแนวนี้จากนั้น
ท าความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นหลักของรายวิชา มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
แนวคิดตามประเด็นที่ก าหนด แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่างๆ แยกทีละประเด็นโดยให้
ผู้เรียนเขียนประเด็นเหล่าน้ันเป็นผลงานในลักษณะที่เป็นแนวคิดของตนเองที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์
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เจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเป็นของตนเอง จากนั้นจึงน าเสนอให้กลุ่มเพื่อนได้ช่วยวิเคราะห์วิจารณ์อีก
ครั้ง (ศศิธร เวียงวะลัย ,2556) 

10. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด  (Thinking-Based Learning) 
เป็นกระบวนการทางสติปัญญาซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้
ลักษณะการคิดแบบต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่หลากหลาย จะช่วยให้การคิดอย่างจงใจได้อย่างมี
เปูาหมายของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากข้ึน โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดคือ
การด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดขยายต่อเนื่องจากความคิดเดิมที่มีอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เกิดความคิดที่มีความ
ละเอียด กว้างขวาง ลึกซึ้ง ถูกต้องมีเหตุผล และน่าเช่ือถือมากข้ึนกว่าเดิม  

การใช้การถาม มีข้อควรพิจารณาคือระหว่างกา รบรรยายของครูต้องมีการถามค าถาม
เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น การใช้ค าถามเพื่อศึกษาควร
เป็นค าถามที่กระตุ้นการคิดอย่างแข็งขันไม่ใช่เพียงการใช้ความจ าในการตอบ อาจใช้ค าถามเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจรวมทั้งความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อการประยุกต์ การใช้ค าถาม 5 นาทีในตอนเริ่มต้นช้ัน
เรียนเป็นการถามเพื่ออาจให้มีการทบทวน หรือเกี่ยวข้องกับการบ้าน อาจเป็นการให้นักเรียนถามระหว่าง
กันและคนที่เข้าใจก็อาจเป็นคนอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจได้ การใช้แผนผังและรูปภาพจะช่วยในการดึงความ
สนใจได้มากกว่าปกติ การใช้แผนผังอย่างจะเป็นการผูกโยงสิ่งต่างๆเข้ามารวมกันได้ทั้งหมดท าให้การแสดง
ความสัมพันธ์มีความชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2551; บรรจง อมรชีวิน, 2556) 

11. การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active-Based Learning) คือการเรียนรู้ที่ให้
ความส าคัญกับประสบการณ์ ความสนใจ ความกระตือรือร้น และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองในตัวผู้เรียนมากขึ้น โดยผู้เรียนมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรม  
การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้นั้นจะไม่ใช่การฟังเพียงอย่างเดียว จะต้องเกิดการเรียนรู้ผ่านการอ่าน 
การเขียน การอภิปรายการแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช้สู่สถานการณ์จริงร่วมกันด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในงานที่ก่อให้เกิดทักษะการคิดข้ันสูง  หลักส าคัญข องการจัดการเรียนรู้  คือ การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงสุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดข้ันสูง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการลงมือปฏิบัติ ท างาน คิด
และแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้
ปฏิบัติด้วยตนเอง  ออกแบบกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การฟัง อ่าน เขียน 
แสดงความคิดเห็นและการคิดข้ันสูง  และผู้เรียนมีอิสระและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างมาก  
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) 

12. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้
รูปแบบหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผลผลิตในเชิงความคิด งานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การเรียนการสอนแนวนี้มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียน
ได้พัฒนางานโครงการต่างๆ ได้เองเป็นการเรียนรู้ข้ันสูงสุดที่ต้องเริ่มต้นจากการวางรากฐานกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การเรียนรู้เริ่มจากการแสวงหาและปรับความรู้ความเข้าใจ ตกผลึกความรู้
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นั้นๆ โดยอาศัยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยการ
วิจัย การเรียนรู้เป็นทีม เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพคือ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และ
สามารถบูรณาการ ความรู้ที่ศึกษาทั้งของเดิมและใหม่เข้าด้วยกันผลิตเป็นผลงานของตนเองได้ บทบาท
ของครูหรือผู้สอนไม่ใช่มีบทบาทการสอนบรรยายให้ความรู้อย่างเดียว แต่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างในการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เป็นผู้น าที่ผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์  
(ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2549 และ สมพร โกมารทัต, 2557) 

13. สะเต็มศึกษา  (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม แล ะคณิตศาสตร์  ไปใช้ในการ
เช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่
บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรม  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบ ช้ินงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยี  ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
(สิรินภา  กิจเกื้อกูล, 2558) 

กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรเหล่าน้ี เป็นกระบวนการของการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ มีขั้นตอนของกระบวนการที่เป็นล าดับเหมาะสมส าหรับการสร้างความรู้ การสร้างผลงาน และ
ข้ันตอนต่างๆ ของระบบการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ การร่วมมือกันท างาน โดยใช้ความรู้และทักษะเป็น
ข้ันตอนที่ผู้เรียนมีโอกาสออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ได้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จัดการศึกษา  ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อเข้าสู่การใช้นโยบายการจัดการศึกษายุค 4.0 ทุกคณะได้พัฒน าการจัดการเรียนรู้ส่ เชิงผลิต
ภาพที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละ หลักสูตร วิชาของคณะต่าง  ๆ ทุกคณะ  จากการศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู้ วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ท าให้ได้กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรของแต่ละ
คณะที่ประกอบด้วยข้ันตอนส าคัญในการสร้างความรู้  การสร้ างผลงาน  อันเกิดจากการปฏิบัติโดยใช้
ความรู้และทักษะของนักศึกษา 
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ตารางท่ี 1 กระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรของคณะต่างๆ  
 

คณะ กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
คณะครุศาสตร์ 1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 

Learning: PBL) 
2. รูปแบบการเรียนรู้โดย ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based 
learning: PBL) 
3. รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานเชิงผลิตภาพ 
4. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research based learning: 
RBL) 

คณะวิทยาการจัดการ 1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 
Learning: PBL) 
2. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based 
learning: PBL) 
3. รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานเชิงผลิตภาพ 
4. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research based learning: 
RBL) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. รูปแบบกา รเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 
Learning: PBL) 
2. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based 
learning: PBL) 
3. รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานเชิงผลิตภาพ 
4. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research based learning: 
RBL) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานเชิงผลิตภาพ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning: 

PBL) 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 
Learning: PBL) 
2. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based 
learning: PBL) 
3. รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานเชิงผลิตภาพ 
4. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research based learning: 
RBL) 
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จากการศึกษาวิเคราะห์และสัง เคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาในยุค 4.0 และการคัด
สรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เมื่อเช่ือมโยงกับกรอบนโยบาย จุดเน้น และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาเป็นรูปแบบเชิง ความคิดที่เรียกว่า รูปแบบการจัด
การศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับก ารศึกษายุค 4.0 หรือ VRU Model for Education 4.0 ซึ่งพัฒนาข้ึน
ภายใต้บริบทของนโยบายด้านการศึกษา 4.0 ของมหาวิทยาลัย  องค์ประกอบ ส าคัญของ รูปแบบการจัด
การศึกษาวไลยอลงกรณ์จึงประกอบด้วยบทบาทส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยรวมของ ศูนย์ ส านักต่าง  ๆ 
เป็นหน่วยสนับสนุน หน่วยงานระดับคณะ โดยหน่วยงานระดับคณะมีบทบาทด้านการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรเพื่อการศึกษายุค 4.0 และองค์ประกอบส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนานักศึกษาและผลิต
บัณฑิตคือการจัดการเรียนรู้ระดับ หลักสูตร วิชา  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรร และกระบวนการ ที่
สังเคราะห์ข้ึนมาโดยเฉพาะส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 VRU Model for Education 4.0 
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แผนภูมิท่ี 2 ระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพวไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษายุค 4.0 
 

ระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ วไลยอลง กรณ์ส าหรับการศึกษายุค 
4.0 มี 4 ระยะส าคัญได้แก่ 

  
1. ระยะก่อนพัฒนาผลงาน (Pre-production)  

เป็นระยะที่มีกิจกรรมหลักในการก าหนดผลงานที่มุ่งสร้างสรรค์ โดยก าหนดจากสถานการณ์ 
โจทย์ หรือความต้องการจ าเป็น อาจมีกิจกรรมศึกษาในพื้นที่ ชุมชน สัมภาษณ์ สถานการณ์ หรือ
ประสบการณ์ตรง  

แต่ละหลักสูตรก าหนดประเด็นส าคัญในการพัฒนาผลผลิตหรือผลงานส าคัญของหลักสูตรวิชา แต่
ละวิชาพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตของวิชาที่น าไปสู่ผลิตของ หลักสูตร  โดยมุ่งหวังให้
ผลผลิตของหลักสูตรน าไปสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้  ในระยะก่อ นพัฒนาผลงานนี้ค วรมีกิจกรรม
ศึกษาในพื้นที่  ชุมชนในบริบทจริง  ผู้สอนและผู้เรียนรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โดยวิธีการสังเกต  การ
สัมภาษณ์  หรือการร่วมกิจกรรมโดยมีประสบก ารณ์ตรง น าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดผลงาน /ผลผลิต/
ช้ินงานที่มุ่งสร้างสรรค์ 

ลักษณะของผลผลิตเป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของความคิดที่ได้แสดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมา
เป็นอิสระต่อความคิด หรือสิ่งของที่ผลิตข้ึน ซึ่งเป็นไปได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม  มีหลักเกณฑ์ของ
ผลผลิตจากการคิดสร้างสรรค์ (Newell, show and Simpson, 1963) ดังนี้ 

1) ผลผลิตที่แปลกใหม่และมีค่าต่อผู้คิด สังคม และวัฒนธรรม 



รปูแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรบัการศึกษายคุ 4.0 หน้า 12 
 

2) ผลผลิตที่เป็นไปตามปรากฏการณ์นิยมในเชิงที่ว่ามีความคิดดัดแปลงหรือยกเลิก ความคิดที่
เคยยอมรับกัน มาก่อน 

3) ผลผลิตทีไ่ด้รับจากการกระตุ้นอย่างสูงและมั่นคงด้วยระยะยาว หรือความพยายามอย่างสูง 
4) ผลผลิตที่ได้จากการประมวลปัญหาซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครือและไม่ชัดเจน 
 

นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของคนว่า ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้ันสูงสุด 
หรือการค้นคว้าประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นมาเสมอไป แต่ผลของความคิดสร้างสรรค์อาจจะอยู่ในข้ันใดข้ันหนึ่ง 
โดยแบ่งระดับผลผลิตสร้างสรรค์ (Taylor, 1984) ดังนี ้

ระดับที่ 1 การแสดงออกอย่างอิสระ ระดับนี้ไม่จ าเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่ม และทักษะข้ันสูง
แต่อย่างใด เป็นเพียงแต่กล้าแสดงออกอย่างอิสระ 

ระดับที่ 2 การผลิตงานออกมาโดยที่งานนั้นอาศัยบางประการ แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ 
ระดับที่ 3 การแสดงถึงความคิดใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนมาจากใคร ซึ่งอาจจะมีคนอื่ นคิดเอาไว้แล้วก็

ตาม 
ระดับที่ 4 การประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นระดับที่สามารถคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้น โดยไม่ซ้ า

แบบใคร 
ระดับที่ 5 การพัฒนาผลงานในระดับที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ระดับที่ 6 การคิดสร้างสรรค์สูงสุด สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงได้ เช่น ชาร์ลส์ ดาร์วิน 

คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ ไอน์สไตน์ คิดทฤษฎีสัมพันธภาพข้ึน เป็นต้น 
นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดที่สามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่ 

สามารถน าไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้าง
นวัตกรรม (เพ็ญนิดา ไชยสายัณห ์,2556) ซึ่งผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ด้านความรู้ ความสามารถ ผู้เรียนมีจินตนาการหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นการ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่จากการผสมผสาน  (combining หรือ synthesizing) เปลี่ยนแปลง  (changing) 
หรือการน ากลับมาใช้ใหม ่ (reapplying) ความคิดสร้างสรรค์บางเรื่องอาจน่าทึ่งและยอดเยี่ยมมาก บาง
เรื่องอาจจะเป็นเรื่องพื้นๆ  ธรรมดาที่คนส่ วนใหญ่มองข้ามความจริงทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์พอตัว
ทีเดียว ดูได้ต้ังแต่วัยเด็ก แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์มักจะถูกครอบง าด้วยกระบวนการศึกษา 
แต่สามารถจะปลุกให้ตื่นได้ เพียงแต่ว่าต้องมีความตั้งใจที่จะรื้อฟื้นข้ึนมาใหม่และให้เวลา 

2) ด้านทัศนคติ (attitude) ผู้เรียนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะ
เล่นกับความคิดที่หลากหลายและความเป็นไปได้  (probability) มีความคิดที่ยืดหยุ่น ชอบเห็นสิ่งที่ดีข้ึน
และพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ช็อกโกแลตไม่จ าเป็นต้องเคลือบด้วยสตอเบอร์รี่เสมอไป 
อาจจะเคลือบด้วยถ่ัวลิสงหรือผลไม้ชนิดอื่นได้ 

3) ด้านกระบวนการ  (process) ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดและ
แนวทางแก้ปัญหาให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือปรับปรุงให้มี
ความสมบูรณ์ข้ึนตามล าดับ ความคิดสร้างสรรค์ที่เยี่ยมยอดไม่เคยปรากฏว่าเกิดจากการคิดเพียงครั้งเดียว
หรือจากกิจกรรมสั้นๆ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์รู้ดีว่า การปรับปรุงให้ดีข้ึนสามารถท าได้เสมอ 
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2. ระยะพัฒนาผลงาน (Production)  

เป็นระยะที่มีกิจกรรมหลักในการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลงาน กิจกรรมการ
ออกแบบกระบวนการและผลงานที่มุ่งสร้างสรรค์ กิจกรรมการด าเนินปฏิบัติหรือสร้างผลงานกิจกรรมการ
ปรับปรุงให้ก้าวหน้า ซึ่งมีการรายงานความก้าวหน้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาผู้รู้ หรือศึกษา
เพิ่มเติมแล้วมีการปรับปรุงกระบวนการและผลงาน และกิจกรรมการสร้างผลงานที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ 

การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานสามารถใช้รูปแบบการสอน  แนวการสอนที่
เหมาะสมกับรายวิชาและ หลักสูตร วิชา  กิจกรรมส าคัญของกระบวนการสอนตามรูปแบบต่างๆ
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญได้แก่  การออกแบบ  การด าเนินการหรือการสร้างผลงานและการปรับปรุง  
ในการปรับปรุงมีการศึกษาเพิ่มเติม  ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือผู้ใช้ประโยชน์  เพื่อท าให้ผลงานน าไปสู่ระยะ
ที่ 3 ได้   ในระยะนี้เน้นการฝึกทักษะการคิดของผู้เรียนควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ของวิชาหรือของ
สาขา กระบวนการเรียนต้องมีอัตราหรือระยะเวลาในการฝึกให้เพียงพอที่ผู้เรียนแต่ละคนจะพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ให้เพียงพอที่จะไปสู่ระยะหลังการพัฒนาผลงานต่อไป 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในข้ันตอนที่ 2 นี้ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายวิธีตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของผู้เรียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหารายวิชา ซึ่งมี
หลากหลายแนวทาง เช่น แนวทางการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน การเรียน
แบบสืบสอบ ฯลฯ ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดข้ันสูง (Higher 
order thinking skills) ในลักษณะต่างๆ เช่น ทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา เมตาคอกนิชัน การรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น ดังตัวอย่างแนวทางการจัดการ
เรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แนวทางการจัดการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 
 
ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

1. คัดเลือกหัวข้อใน
การท าโครงงาน 

- น าเสนอตัวอย่าง
โครงงาน ภาพของ
ความส าเร็จ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การท าโครงงาน 

- ค้นหาหัวข้อโครงงาน
ตามความสนใจ 
- ประเมินความเสี่ยงใน
การประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลวในการท า
โครงงาน 
- ค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึน ต่อตนเองหรือ
สังคมจากผลงานของ
ตนเอง 

- ใช้ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ในการค้นหาหัวข้อ 
- ประเมินและหาแนว
ทางการแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากผลงานของตนเอง 
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ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

2. ค้นคว้าข้อมูล
ประกอบการท า
โครงงาน 

- ช้ีแนะแหล่งการ
เรียนรู้หรือข้อมูลที่
จ าเป็นในการท า
โครงงานให้แก่ผู้เรียน 

- ก าหนดขอบเขตของ
ข้อมูลในการท าโครงาน 
- ค้นคว้าขอ้มูลจ าเป็นใน  
การพฒันาโครงการ 
- ประเมินความ
น่าเช่ือถือขอแหล่งข้อมูล 

- ใช้ทักษะการคิด
วิจารณญาณเพื่อแยกแยะ
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และ
จากแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเช่ือถือ 
- ใช้ทักษะการ จ าแนก 
แยกแยะประเภท ขอบข่าย
ของข้อมูลที่จะน าไปใช้  
- ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการคิด
ละเอียดละออ เพื่อน าข้อมูล
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

4. พัฒนาโครงงาน -จัดพื้นที่ให้ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มได้พบปะหารือ 
รายงานความก้าวห น้า 
ปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างการท า
โครงงาน 
- ช้ีแนะแนวทาง

แก้ปัญหาในการท า
โครงงานให้แก่ผู้เรียน 

- รายงานความก้าวหน้า
ในการท าโครงงาน 
- รายงานสภาพปัญหา

ในการท าโครงงาน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้เรียนภายในกลุ่ม และ
ผู้สอนเพื่อหาแนว
ทางการแก้ปัญหา 

- ใช้ทักษะการคิดแก้ปัญ หา
ในการท าโครงงาน 
- ใช้ทักษะความคิด 
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
โครงงาน 

5. จัดท ารูปเล่ม
รายงาน 

- ก าหนดรูปแบบ และ
หัวข้อในการจัดท า
รายงาน 
- แนะน าการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผนภาพ แผนที่
ความคิด ผังมโนทัศน์ 
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ 

- ศึกษาวิธีการเขียน
รายงาน 
- คัดเลือกวิธี การ

น าเสนอข้อมูลที่
เหมาะสมกับผงงานของ
ตัวเอง เช่น แผนภาพ 
แผนที่ความคิด ผังมโน
ทัศน์ กราฟ แผนภูมิ 
ฯลฯ 

- ทักษะการน าเสนอข้อมูล 
- ใช้ทักษะความคิด

สร้างสรรค์ในการน าเสนอ
ข้อมูลรูปแบบต่างๆ 

6. เผยแพร่ผลงาน 
 

- จัดเวทีในการ
น าเสนอ โดยอาจให้

- ออกแบบวิธีการและ
สื่อในการน าเสนอ

- ใช้ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนอ 
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ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ผู้เรียนน าเสนอข้อมูล
หน้าช้ันเรียน หรือการ
จัดนิทรรศการ 
- น าอภิปราย 
ซักถามข้อสงสัยในตัว
ผลิตภัณฑ์ ข้ันตอนการ
พัฒนา และปัญหาที่
เกิดข้ึน 

ผลงานให้มีความ
น่าสนใจ 
- อภิปราย ซักถาม และ 
ตอบค าถามเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์ ข้ันตอนการ
พัฒนา และปัญหาที่
เกิดข้ึนในการท า
โครงงาน 
 

 
จากตารางที่ได้น าเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการท าโครงงานแต่ละข้ันตอนของผู้เรียน จน ท าให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดข้ันสูงที่หลากหลาย ทั้งทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯลฯ และหากผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ใน
ข้ันตอนต่างๆ ระหว่างการท าโครงงาน ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ทบทวนความคิดของตนเอง ผู้เรียนจะได้
ฝึกวางแผน ตรวจสอบ และประเมินวิธีการท างานของตนเอง ซึ่งเราเรียกว่าทักษะเมตาคอกนิชันซึ่งเป็น
ทักษะการคิดข้ันสูงประภทหนึ่งให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนได้อีกด้วย 

บริบทผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  ผู้สอนนับว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ส าคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ลักษณะของผู้สอนที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดและการแสดงออกทางความคิดของผู้เรียนมี 4 ลักษณะ ได้แก่ ความใส่ใจ ความ
เชื่อในความสามารถบุคคล ความคาดหวังเชิงบวก และ การเป็นตัวแบบและผู้กระตุ้นการเรียนรู้ 

Noddings (2001) กล่าวว่า “ความใส่ใจ” เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งอาจส่งผล
โดยตรงกับผู้เรียนที่จะล้มเลิกความตั้งใจ ในการพัฒนางาน (Noblit, Rogers & McCadden, 1995) 
Furrer และ Skinner (2003) พบว่า ผู้เรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนได้มากกว่า หากผู้สอน
มีความเข้าใจ และให้ความสนใจในงานของเขาอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก “ความใส่ใจ” ท าให้ผู้เรียนรู้สึกยินดี
และพร้อมเปิดรับการส่งเสริมทางการเรียนจากผู้สอน ความใส่ใจ มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนเชิง
ผลิตภาพในผู้เรียนทุกระดับ ทั้งนี้ การสื่อสารเพื่อแสดงความใส่ใจ มีลักษณะส าคัญ 2 ประการ ประการ
แรก คือการใช้เวลาร่วมกับผู้เรียนในการพัฒนาผลงาน หมายถึง การใช้เวลาเพื่อท าความเข้าใจว่าผู้เรียน
ทราบถึงจุดประสงค์ของการท างาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการท างานหรือไม่ รวมถึง
การตั้งค าถามย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้ประมวลความคิด  และประการที่สอง คือ การแสดงถึงการเคารพ
ทางความคิดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การไม่ยอมรับงานที่ไม่สมบูรณ์ หรื องานคลุมเครือ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแก้ไขในจุดบกพร่อง และผลักดันให้พัฒนางานต่อให้สมบูรณ์ โดยการแสดงผล
ย้อนกลับเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการท างาน (Stipek, 2002) 
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Bruning et al. (2004) กล่าวว่า หากผู้สอนมี “ความเช่ือในความสามารถบุคคล” ในผู้เรียน เป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในความสามารถของตนก่อนเริ่มการ
เรียนการสอน ทั้งนี้การสร้างความเช่ือมั่นน้ี จะส่งผลต่อการตัดสินใจในตัวงาน และความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในงานของผู้เรียน 

“ความคาดหวังเชิงบวก ” หมายถึง ความเช่ือขอ งผู้สอนว่าผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ 
ความคาดหวังที่ผู้สอนมีต่อผู้เรียนส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน หากผู้สอนมีความคาดหวังด้าน
บวกแก่ผู้เรียน สามารถสร้างความเช่ือด้านบวกในการเรียน (self-fulfilling prophecy) แก่ผู้เรียนได้ 
(Good & Brophy, 2003; R.Weinstein, 2002) ซึ่งความเช่ือดังกล่าวนี้ ส่งผลต่อความพยายามในการ
เรียนของผู้เรียน 

การเรียนรู้เกิดจากการเลียนแบบ Bandura (2001, 2004) กล่าวว่า มนุษย์มีลักษณะของการ
สังเกตและเลียนแบบพฤติกรรม รวมถึงทัศนคติ ซึ่งผู้เรียนจะซึมซับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้สอ น
เช่นกัน “การเป็นตัวแบบ” ที่แสดงถึงความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนสังเกต 
ซึมซับและปฏิบัติตามพฤติกรรมดังกล่าว 

ทั้งนี้ลักษณะผู้สอนทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่การสร้างสรรค์และ
ผลิตช้ินงานตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ได้ 

 
3. ระยะหลังการพัฒนาผลงาน (Post-production) 

เป็นระยะที่มีกิจกรรมเพื่อการวัดและประเมินผล โดยประเมินในสถานการณ์คล้ายจริงหรือ
สถานการณ์จริง ผู้เรียนน าเสนอหรือใช้กระบวนการและผลผลิต และมีกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัด
และประเมินผล ประเมินความตรงและความถูกต้องตามหลักวิชา ประเมินผลผลิตหรืองานสร้างสรรค์ที่
ประจักษ์ และประเมินกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมที่
สามารถในการผลิตผลงานใหม่หรืองานที่สร้างสรรค์  

กิจกรรมการเรียนการสอนในระยะหลังการพัฒนาผลงาน เน้นการประเมินในสถานการณ์คล้าย
จริงหรือสถานการณ์จริง  มีการแสดงผลงานหรือช้ินงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
และคุณภาพช้ินงานเชิงสร้างสรรค์  ประเมินกระบวนการที่ผู้ผลิตผลงานได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบ  การปฏิบัติ  การปรับปรุง  และการน าเสนอผลงาน  ประเมินผลงาน /ช้ินงานด้านความคิด
ริเริ่ม ( Originality ) ด้านความคิดยืดหยุ่น ( Flexibility ) และด้านความถูกต้องละเอียดลออ                
( Elaboration ) ในกระบวนการประเมินยังเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ให้การเสนอเพื่อการสร้างสรรค์
ต่อไป  ผู้มีส่วนร่วมในการประเมินได้แก่  ผู้เรียน  ผู้สอน  และอาจมีผู้เช่ียวชาญ  หรือผู้ใช้ประโยชน์         
( User ) เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ระยะเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

ผลผลิตหรือช้ินงานอาจมีขนาด  รูปแบบ  ความซับซ้อนสมบูรณ์แตกต่างกัน  การประเมินด้าน
ความคิดริเริ่มหรือความแปลกใหม่ต้องควบคู่กับกระบวนการพัฒนาช้ินงานประเมินจากวิธีคิดใน
กระบวนการออกแบบ  การสร้างและการปรับปรุงว่าแตกต่างจากที่ได้เรียนรู้จากสิ่งเดิม  ผลผลิตหรือ
ช้ินงานที่เป็นสิ่งของเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่พัฒนาเป็นต้นแบบ  ในการประเมินควรให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม  ใน
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การประเมินผลผลิตที่เป็นกระบวนการหรือเป็นผลงานเชิงความคิด  เชิงมโนทัศน์  อาทิรูปแบบการศึกษา
กระบวนการบริการ  กระบวนการทางสังคม  ควรเน้นความยืดหยุ่นของคุณค่าการใช้ประโยชน์ได้
หลาก หลายแง่มุมรวมทั้งการน าไปต่อยอดได้หลากหลายแบบและควรประเมินควบคู่กับความคิด
ละเอียดลออเนื่องจากผลผลิตเชิงกระบวนการนี้จะต้องถูกน าไปประยุกต์ให้ต่อไป  

การประเมินชิ้นงานนวัตกรรม แบ่งการประเมินนวัตกรรมออกเป็น 3 ด้าน (เนาวนิตย์ สงคราม, 
2556) ได้แก่ 

1. มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
2. มาตรฐานด้านคุณค่า 
3. ความเป็นนวัตกรรม 

 
ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1. มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

1.1 มาตรฐานด้าน
กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

ระดับ 3 มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบและสามารถอธิบายถึง
รายละเอียดของปัญหาได้ครอบคลุม 
ระดับ 2 มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบบางส่วน และสามารถ
อธิบายถึงรายละเอียดของปัญหาได้บางส่วน 
ระดับ 1 มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างไม่เป็นระบบ และสามารถอธิบาย
ถึงรายละเอียดของปัญหาได้บางส่วน 

1.2 การก าหนดเปูาหมายที่
สอดคล้องกับปัญหา 

ระดับ 3 เปูาหมายสอดคล้องกับปัญหาที่วิเคราะห ์และมีความเป็นไป
ได้ในการน าไปแก้ปัญหาได้จริง 
ระดับ 2 เปูาหมายสอดคล้องกับปัญหาที่วิเคราะห์ในบางส่วน และมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปแก้ปัญหาได้จริงในบางส่วน 
ระดับ 1 เปูาหมายสอดคล้องกับปัญหาที่วิเคราะห์น้อย และมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปแก้ปัญหาได้จริงน้อย 

1.3 กรอบความคิดในการ
สร้างนวัตกรรม 

ระดับ 3 แสดงกรอบแนวคิดได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมเปูาหมายใน
การสร้างผลงานนวัตกรรม 
ระดับ 2 แสดงกรอบแนวคิดได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมเปูาหมาย
บางส่วนในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
ระดับ 1 แสดงกรอบแนวคิดแต่ไม่ค่อยครอบคลุมเปูาหมายในการสร้าง
ผลงานนวัตกรรม 

1.4 การออกแบบนวัตกรรม
ตามหลักการและทฤษฎี 

ระดับ 3 มีหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีในการออกแบบการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน 
ระดับ 2 มีหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีในการออกแบบการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างชัดเจนบางข้ันตอน 
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ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีในการออกแบบการพัฒนา
นวัตกรรมไม่ค่อยชัดเจนและมีบางขั้นตอน 

1.5 การปรับปรุงนวัตกรรม
ต้นแบบ 

ระดับ 3 มีการปรับปรุงนวัตกรรมต้นแบบหลังจากการทดลองใช้อย่าง
เป็นระบบ 
ระดับ 2 มีการปรับปรุงนวัตกรรมต้นแบบหลังจากการทดลองใช้แต่ยัง
ไม่เป็นระบบ 
ระดับ 1 มีการปรับปรุงนวัตกรรมต้นแบบบางส่วนหลังจากการทดลอง
ใช้แต่ยังไม่เป็นระบบ 

1.6 การประเมินและ
สรุปผลนวัตกรรม 

ระดับ 3 มีการประเมินและสรุปผลนวัตกรรมทุกฝุายและเป็นระบบ 
ระดับ 2 มีการประเมินและสรุปผลนวัตกรรมทุกฝุายแต่ยังไม่ค่อยเป็น
ระบบ 
ระดับ 1 มีการประเมินและสรุปผลนวัตกรรมไม่ครบทุกฝุายและยังไม่
ค่อยเป็นระบบ 

1.7 การน าเสนอนวัตกรรม/
เผยแพร่นวัตกรรม 

ระดับ 3 มีการน าเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมทุกช่องทางและไปยัง
กลุ่มเปูาหมาย 
ระดับ 2 มีการน าเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมทุก 1-2 ช่องทางและไป
ยังกลุ่มเปูาหมาย 
ระดับ 1 มีการน าเสนอและเผยแพร่นวัตกรรม 1 ช่องทางและยังไม่
ค่อยตรงกับกลุ่มเปูาหมาย 
*หมายเหตุ : ช่องทางได้แก่ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 2. สื่ออนไลน์ 3. สื่อวิทยุ
หรือโทรทัศน์  

1.8 ความค านึงเรื่อง
ลิขสิทธ์ิ/จรรยาบรรณ 

ระดับ 3 มีการค านึงถึงลิขสิทธ์ิและจรรยาบรรณในขณะสร้างผลงาน
นวัตกรรมในทุกส่วน 
ระดับ 2 มีการค านึงถึงลิขสิทธ์ิและจรรยาบรรณในขณะสร้างผลงาน
นวัตกรรมในบางส่วน 
ระดับ 1 มีการค านึงถึงลิขสิทธ์ิและจรรยาบรรณในขณะสร้างผลงาน
นวัตกรรมน้อย 

2. มาตรฐานด้านคุณค่า 

2.1 องค์ความรู้ใหม่ที่ต่อ
ยอดจากองค์ความรู้เดิม 

ระดับ 3 มีการแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากองค์
ความรู้เดิม 
ระดับ 2 มีการแสดงให้เห็นปานกลางถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจาก
องค์ความรู้เดิม 
ระดับ 1 มีการแสดงให้เห็นต่ าถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากองค์
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ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ความรู้เดิม 

2.2 การแก้ปัญหาได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

ระดับ 3 ผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปญัหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ (100%) 
ระดับ 2 ผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์บางข้อ (70-90%) 
ระดับ 1 ผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์น้อง (น้อยกว่า 70%) 

2.3 ความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรเพื่อแก้ปญัหา 

ระดับ 3 มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
ระดับ 2 มีการใช้ทรัพยากรบางส่วนอย่างคุ้มค่าในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม 
ระดับ 1 มีการใช้ทรพยากรไม่คุ้มค่าในการสร้างผลงานนวัตกรรม 

2.4 ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ 

ระดับ 3 ผลงานนวัตกรรมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงสูง 
ระดับ 2 ผลงานนวัตกรรมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงปานกลาง 
ระดับ 1 ผลงานนวัตกรรมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงต่ า 

2.5 การยอมรับจากผู้ใช้งาน 

ระดับ 3 ผลงานนวัตกรรมได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานสูง (80-100%) 
ระดับ 2 ผลงานนวัตกรรมได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานปานกลาง (50-
79%) 
ระดับ 1 ผลงานนวัตกรรมได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานต่ า (ต่ ากว่า 
49%) 

2.6 การเรียนรู้ร่วมกันจาก
กลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม 

ระดับ 3 ทุกคนในกลุ่มมีการร่วมมือกันในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
ระดับ 2 บางคน (ต่ ากว่า 80%) ในกลุ่มมีการร่วมมือกันในการสร้าง
ผลงานนวัตกรรม 
ระดับ 1 น้อยคน (ต่ ากว่า 80%) ในกลุ่มมีการร่วมมือกันในการสร้าง
ผลงานนวัตกรรม 

3. ความเป็นนวัตกรรม 

3.1 สิ่งใหม่ วิธีการใหม่ หรือ
แนวทางใหม่ 

ระดับ 3 เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่
เคยมีหรอืปรากฏมาก่อนในบริบทที่น าไปใช้ 
ระดับ 2 เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม่ โดยการประยุกต์ใช้
ของเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาและได้ผลดีในบริบทที่น าไปใช้ 
ระดับ 1 เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุง
หรือพัฒนาบางส่วนและได้ผลดีในบริบทที่น าไปใช้ 

3.2 การสร้างสรรค์ใน
ผลงาน 

ระดับ 3 มีการแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงในการ
สร้างผลงานนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ระดับ 2 มีการแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในระดับปานกลางใน
การสร้างผลงานนวัตกรรม 
ระดับ 1 มีการแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในระดับต่ าในการ
สร้างผลงานนวัตกรรม 

3.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตร 
ระดับ 3 มีความเป็นไปได้สูงในการได้ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตร 
ระดับ 2 มีความเป็นไปได้ปานกลางในการได้ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตร 
ระดับ 1 มีความเป็นไปได้ต่ าในการได้ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตร 

 
4. ระยะเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ (Publication/ Commercialization) 

จากการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะที่ 1 ที่เป็นกิจกรรมหลักส าหรับการก าหนดผลงานที่มุ่ง
สร้างสรรค์ มาจนถึงระยะที่ 2 ที่มีกิจกรรมหลักส าหรับการพัฒนาออกแบบและสร้างผลงาน และระยะที่ 3 
ที่มีกิจกรรมหลักเพื่อการวัดและประเมินผลงานนั้น จะเห็นว่าทั้ งสามระยะเป็นบทบาทหน้าที่หลักของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมทั้งสามระยะนั้น จะได้ผลผลิตเชิง
สร้างสรรค์ระดับรายวิชา ที่มีข้ันตอนการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์ ส่วนผลงานเชิงสร้างสรรค์
นั้นจะสามารถเข้าสู่ระยะที่ 4 หรือระยะเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้เลยหรือไม่ มีหลักเณฑ์การ
พิจารณาที่ส าคัญคือ ผลงานเชิงสร้างสรรค์นั้นได้ถูกก าหนดข้ึนโดยผู้ใช้ตั้งแต่ระยะที่ 1 หรือไม่ หรือในช่วง
ระหว่างระยะที่ 2 จนถึงระยะที่ 3 มีการมุ่งประเด็นการน าผลงานเชิงสร้างสรรค์ไปใช้โดยผู้ใช้ต่างๆ ซึง่อาจ
เป็นการน าไปใช้โดยการบูรณาการข้ามสาขาวิชา ข้ามคณะ ภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก 
ผลงานเชิงสร้างสรรค์จะสามารถเป็นผลงานที่เข้าสู่ระยะที่ 4 โดยสมบูรณ์ 

โดยที่การเผยแพร่ผลงานและการน าไปใช้ประโยชน์เป็นการด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมการใช้
แหล่ง/สถานที่ การใช้สถานการณ์และช่องทางต่างๆ ในการเผยแพร่ผลงานหรือน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
ข้ึนกับลักษณะของผลงาน การเสนอผลงานตีพิมพ์ การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ใช้ส าหรับผลงานวิจัยและกระบวนการใหม่ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานของบุคคลหรือคณะ
บุคคลระดับแชมป์หรือทีมชาติโดยผลงานนั้นเกิดจากกระบวนการเรียนรู้หรือพัฒนาของมหาวิทยาลัย การ
น าไปใช้ประโยชน์โดยบริการสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคลากร
ภายนอก เป็นการปฏิบัติต่อสังคมสิ่งแวดล้อมในบริบทจริงหรือในสถานการณ์จริงของสังคม โดยใช้
กระบวนการที่เรียนรู้และพิสูจน์มาแล้วว่าท าให้สังคมดีข้ึน ท าให้คนในสังคมเรียนรู้ ปรับตัว และรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมมากข้ึน หรือท าให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึน การน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงการค้าเป็นการจัดกิจกรรม
หรือแหล่งเพื่อขายผลงานต้นแบบนวัตกรรม หรือสิทธิบัตร หรือผลงานที่สั่งซื้อจ้างจากความต้ องการของ
ลูกค้า (Pass to Communities) 

รูปแบบของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยผลงานต้นแบบ ผลงานลิขสิทธ์ิ ผลงานสิทธิบัตร และ
ผลงานที่ส่งให้ชุมชนใช้เชิงสาธารณะ  มีดังนี ้
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1. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนไปใช้ให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ จะเน้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ พัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพ กระบวนการผลิต คุณภาพของผลผลิต ที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรม
เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลที่ได้สาม ารถน าไป
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆได้ 

2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนไปเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ และน าไปขยายผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ ผ่านโครงสร้างของส่วนราชการที่มี ความเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา ปรับปรุง แก้ไข
ปฏิรูป รวมถึงช่วยในการเฝูาระวังผลที่อาจจะเกิดข้ึนได้หากไม่ได้รับการด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาภาคส่วนต่างๆให้มีความเข้มแข็ง เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีวิถีการผลิตที่มีความทันสมัย และปลอดภัยซึ่งจะช่วยในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน 

3. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนสามารถ
เป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณะได้ พัฒนา แก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านต่างๆอันจะเป็น
ประโยชน์ให้กับประชาชนสามารถด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในสังคมได้อย่าง
แท้จริง 

4. การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนไปใช้ให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้ โด ยในกระบวนการท างานนั้นอยู่ภายใต้ความร่วมมือ
เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการท างานเน้นการ
จัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชาวบ้าน คนในชุมชน ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและเป็นการพัฒนาท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิดการวางแผนในการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ และสามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นได้ 

5. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนไปใช้ในเชิง
ทางวิชาการ โดยงานวิจัยในด้านนีจ้ะเน้นการพิสูจน์ ตรวจสอบประเด็น หรือทฤษฎีต่างๆที่เกิดข้ึนก่อนแล้ว 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐาน พัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้ในทางด้านวิชาการ 
 สิ่งที่ต้องการวัดในระยะของการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ คือ การน าผลงานไปเผยแพร่
และการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะสามารถวัดผลในระยะนี้ได้ด้วยการที่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ ไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน ์

การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์เป็นการขับเคลื่อนและด าเนินการระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย เป็นการบริ หารการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่สถาบันองค์กรสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
(Creative and Productive Organization) เน้นคุณค่าของผลงาน  ความโดดเด่นเป็นเลิศและความ
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รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผลงานของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนา พิสูจน์ และประเมินคุณภาพแล้ว จาก
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

แนวคิดในการน ารูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษายุค 4.0 ควรใช้การ
ทดลองและศึกษาผลการทดลองในระดับคณะ เนื่องจากกระบวนการรูปแบบสามารถด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนได้ คณาจารย์ผู้ร่วมโครงการทดลองสามารถพัฒนาการสอน พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และสร้างสรรค์ผลงานได้ตามหลักวิชา 
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