
VRU. EDUCATION 4.0

นโยบายและกระบวนการขับเคลื่อน



การก่อตัวของนโยบาย
▪สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดนโยบาย
▪นโยบายสภามหาวิทยาลัยรอบที่หนึ่ง พ.ศ. 2554-2558
▪นโยบายการศึกษา 4.0 เป็นนโยบายสภามหาวิทยาลัยในรอบ
ปี พ.ศ. 2559-2562 



นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒



VRU. POLICY ISSUES TO 2020

▪ VRU. Education 4.0 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
▪ VRU. Wisdoms 2020 การสร้างสังคมอุดมปัญญา 
▪ VRU. Local Engagement พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น



VRU. EDUCATION 4.0 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

แนวคิดพื้นฐาน : ระบบการเรียนรู้การสอนที่ 
▪ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งระดับรายวิชา ระดับหลักสูตร และภาย
หลังจบหลักสูตร โดยผลงานเชิงประจักษ์นั้นนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง 

▪ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
สำคัญ ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ และการคิด
ด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ 

▪ มีนวัตกรรมหลักสูตรการสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีการเรียนรู้ เช่น, Active 
based learning , Cooperative learning , Project based learning และการเรียน
รู้โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญ



แนวทางการพัฒนา VRU. 4.0 EDUCATION

▪สังเคราะห์ปัญญาเชิงปฏิบัติ Education 4.0 
▪ประกาศนโยบาย สร้างความเข้าใจ สร้างแนว
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

▪ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร
บุคคล โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 
กระบวนการเรียนรู้ 

▪สรุปบทเรียน เผยแพร่ความสำเร็จ

ผลได้สำคัญ : แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการศึกษา 4.0, บัณฑิตผู้มีจิตประกอบการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3



VRU. EDUCATION 4.0 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
KPI 60 61 62

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 50 80 100

ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 30 50 70

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด ต่อคณะ

10 
ผลงาน

20
ผลงาน

30 
ผลงาน

จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
• ปี 1 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
• ปี 2 มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถูกนำไปใช้
• ปี 3 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี

- - 7 
เรื่อง



VRU. WISDOMS 2020 การสร้างสังคมอุดมปัญญา

แนวคิดพื้นฐาน :
▪สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้อง
ถิ่น ประเทศชาติ เช่น
▪Sa kaew Neo learning Model 
▪Sa kaew New environnement Model 

▪สร้างชุมชนอุดมปัญญา (มี KM และการพัฒนา LO) ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทาง
ปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้าง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญา
เชิงการปฏิบัติจากการวิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน



แนวทางการพัฒนา VRU. WISDOMS 2020

1.ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำงานเป็น
ทีมในการสร้างความรู้ใหม่ และการตอบโจทย์ของ
ชุมชนประเทศชาติ

2.ประกาศนโยบายการวิจัยระยะกลาง ระยะสั้น จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยตามข้อกำหนดและการ
วิจัยเป็นทีมตามประเด็นวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
อย่างมีนัยสำคัญ

3.ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนใช้การวิจัยใน
การเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการ
ใช้ชุมชน ท้องถิ่นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ

ผลได้สำคัญ : องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ปีที่ 
1
ปีที่ 
2
ปีที่ 
3



VRU. WISDOMS 2020 การสร้างสังคมอุดมปัญญา

KPI 60 61 62

1.จำนวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ต่อคณะ 1 ผลงาน 3 ผลงาน 5 ผลงาน

2. จำนวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นต่อ
คณะ 1 ผลงาน 3 ผลงาน 5 ผลงาน

3.จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต่อปีการศึกษา 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

4.จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปีการ
ศึกษา

10 
บทความ

15
บทความ

20
บทความ



ตัวอย่างประเด็นวิจัยเชิงพื้นที่
1. Sa kaew Neo learning Model 
2. Sa kaew Neo Eco System Model 
3. Sa kaew New environment Model 
4. Sa kaew Neo City Model



VRU. LOCAL ENGAGEMENT พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

แนวคิดพื้นฐาน :
▪ สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่เป็นบุลากรจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วม ที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนองค์ความรู้แบบสหสาขาเพื่อเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

▪ สร้างเครือข่ายจิตอาสาภายในร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้าน
ความปลอดภัย



การพัฒนา VRU. LOCAL ENGAGEMENT
▪ จัดตั้งกลุ่ม/เครือข่ายศึกษาปัญหาและสร้าง

ความร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่เป้า
หมาย เช่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ชุมชนใน
จังหวัดสระแก้ว

▪ จัดระบบ กลไกการสนับสนุน เอื้ออำนวยให้
อาจารย์ บุคลากรขับเคลื่อนงานพันธกิจ
สัมพันธ์

▪ สรุปบทเรียน เผยแพร่ความสำเร็จ
ผลได้สำคัญ : ชุมชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3



VRU. LOCAL ENGAGEMENT พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

ที่KPI 60 61 62
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
    ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
    ระดับ 2  มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
    ระดับ 3  ความสำเร็จของการดำเนินโครงการระดับร้อยละ 50 
    ระดับ 4 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการระดับร้อยละ 51-100
    ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็ง
อย่างยังยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5



MEGA PROJECTS

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
2. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสังคมอุดมปัญญา
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เตรียมความพร้อมด้าน
คน ความรู้ เครื่องมือ 

ระเบียบปฏิบัติ เครือข่าย

   ปรับหลักสูตร แผนการสอน ผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ สรุป ถอดบทเรียน

จัดทำแนวปฏิบัติ
เผยแพร่แนวปฏิบัติ

ที่ดี

1

2,3 ปฏิบัติการวิจัย ศึกษาชุมชน ร่วม
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ประเมินผล ทบทวน พัฒนา สร้างความต่อ
เนื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้

ประเมินผล ทบทวน พัฒนา สร้าง
ความต่อเนื่องการดำเนินงาน



มหาวิทยาลัยสี
เขียวอย่างยั่งยืน

สภามหาวิทยาลัย
กำหนดนโยบาย

ปีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาอาจารย์

มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาพัฒนาระบบ

นิเวศน์ชานเมือง

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
งานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

สภามหาวิทยาลัย
ทบทวน กำหนด
นโยบาย ED. 4.0

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติงบประมาณ
ขับเคลื่อน 61 ล้าน

มหาวิทยาลัยกำหนด
โจทย์ จัดสรรทุน 
วิจัยวไลยมุ่งเป้า

มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบผลักดันงานพันธ

กิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศึกษา
วิจัย จัดทำคู่มือการ
จัดการศึกษา 4.0

Community Based 
Area Based 
Issues Based

Project Based, 
Problem Based, 

Innovation Based 
Learning

บัณฑิตจิตอาสามี 
ผลงาน นวัตกรรม 
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ชุมชนท้องถิ่น 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Thailand 
4.0

กลไกขับเคลื่อนนโยบาย VRU Education 4.0 


