แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่อง รศ.ดร ดวงพร สุวรรณกุล
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

พชรอร แก้วเจริ ญ

คณะนวัตกรรมเกษตร
คณะนวัตกรรมเกษตร

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่อง
คณบดี คณะนวัตกรรมเกษตร
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
การเรี ยนการสอนเชิงบูรณาการในแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
คณะนวัตกรรมเกษตร มีแนวคิดว่าการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเดิ ม หรื อการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย ที่
ผูส้ อนยืนสอนเนื้อหาและทฤษฎีต่างๆ อยูห่ น้าห้อง และมีผเู ้ รี ยนนัง่ เรี ยนอยูภ่ ายในห้อง โดยผูเ้ รี ยนบางคนฟังบ้าง บางคน
คุยเล่น บางคนเล่นมือถือ บางคนหลับ ซึ่ งบรรยากาศของการเรี ยนแบบนี้ ไม่สามารถตอบโจทย์ทางการศึ กษาได้อย่าง
แท้จริ ง เนื่องจากไม่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในเนื้อหาที่เรี ยน ส่งผลทาให้ไม่สามารถมีความเข้าใจในเนื้ อหาได้
อย่างลึกซึ้ ง และไม่สามารถนาสิ่ งที่ ได้จากการเรี ยน มาคิดวิเคราะห์ ต่อยอดทางความคิด และพัฒนาการศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ จึงส่งเสริ มให้มีระบบการเรี ยนการสอนที่เน้น “การบูรณาการ” เป็ นหลัก ซึ่งการบูรณา
การในที่น้ ี คือ 1) การบูรณาการทางเทคนิคการสอน และ2) การบูรณาการเนื้อหาในหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน
การบู รณาการทางเทคนิ คการสอนของคณะนวัตกรรมเกษตร เป็ นการนาเทคนิ คการสอนต่า งๆ ที่ มีอ ยู่
หลากหลายวิธีเข้ามาใช้ร่วมกันในการสอน โดยจะเน้นให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิ บตั ิ จริ ง เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง เช่น การค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติม และการค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ที่ สาคัญคือการใช้เทคนิ คการสอนแบบการ
เรี ยนรู ้ จากปั ญหา (Problem-Based Learning) และเทคนิ คการสอนแบบการเรี ยนรู ้ จากการทดลอง (Project-Based
Learning) ที่ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการให้ผูเ้ รี ยนทากิ จกรรม
เสริ ม นอกชั้น เรี ย น เพื่ อ เสริ ม สร้ างประสบการณ์ อื่ น ๆจากนอกห้อ งเรี ย น นอกจากนั้น ยัง มี ก ระบวนการประเมิ น
พัฒนาการผูเ้ รี ยนด้วยวิธีที่หลากหลาย กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้หรื อประสบการณ์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิ
และการค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึ งการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี การแลกเปลี่ ยนความรู ้ กับคนอื่ นๆ และผูเ้ รี ยนคนอื่ น
สามารถร่ วมเรี ยนรู ้และแสดงความคิดเห็นร่ วมกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
สาหรับการบูรณาการเนื้ อหาในหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน เป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ สุดในระบบการเรี ยนการสอนของ
คณะนวัตกรรมเกษตร เน้นการผสมผสานความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนในแต่ละรายวิชา โดยที่ผสู ้ อนจะมีการจัดกิจกรรมเชิง
บูรณาการขึ้นในรู ปแบบของ Problem-Based Learning หรื อ Project-Based Learning และให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้จาก
ในรายวิชาต่างๆ มาใช้ประกอบในกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปั ญหา และทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนรู ้ในเชิงบูรณาการนั้นๆ พร้อมทั้งมีการนาเสนอผลของกิจกรรมบูรณาการในรู ปแบบของการสัมมนา ซึ่ งจะทาให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะของการนาเสนอผลงานและพัฒนาบุคลิกภาพไปในตัว

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
วิธีการ/ขั้นตอน หรื อกระบวนการที่ทาให้งานนั้นประสบความสาเร็ จ มีดงั นี้
1. ปรับการเรี ยนการสอนของทุกรายวิชาจากแบบบรรยาย (Lecture-Based Learning) มาเป็ นการเรี ยนรู ้
จากปั ญหา (Problem-Based Learning) ) เพื่อเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา เรี ยนรู ้เพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ และ
กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการทางความคิดของตนเอง หรื อปรับมาเป็ นการเรี ยนรู ้จากการทดลอง (Project-Based
Learning) เพื่อเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง และเรี ยนรู ้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง
2. ผูส้ อนทาหน้าที่ เป็ นพี่เลี้ยง คอยให้คาแนะนาในการเรี ยนรู ้ เป็ นพี่เลี้ยงสอนให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้อย่าง
ลึกซึ้ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการจาได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งท่องจา ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจ
3. กาหนดหัวข้อหรื อกิจกรรมเชิงบูรณาการ อาจเป็ นกิจกรรมในรู ปแบบของ Problem-Based Learning
หรื อ Project-Based Learning ซึ่ งกิจกรรมเชิงบูรณาการนี้ จะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้ อหาของหลายๆรายวิชา และ
ผูส้ อนจะเป็ นผูก้ าหนดรายวิชาที่นามาบูรณาการร่ วมกัน
4. ผูเ้ รี ย นน าความรู ้ ที่ไ ด้จ ากการเรี ย นรู ้ ในทุ ก รายวิชา มาใช้ประกอบในกระบวนการคิ ด วิเคราะห์
สังเคราะห์ สาหรับแก้ไขปั ญหาด้านการเกษตร วางแผนหรื อบริ หารจัดการระบบเกษตรให้มีความเหมาะสม ทาให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น ทาให้ตน้ ทุนการผลิตต่า ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตสู ง มีการจัดการสุ ขภาพพืชได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีความทันสมัย และทาให้การทาการเกษตรในปั จจุบนั เป็ นเรื่ องง่าย
5. นาเสนอและอภิปรายผลของกิจกรรมบูรณาการในรู ปแบบของการสัมมนา มีการตั้งคาถามจากผูส้ อน
หลายๆท่านและผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ รวมถึงมีการแสดงความเห็นคิดและข้อเสนอแนะต่างๆภายในห้องสัมมนา
6. ผูเ้ รี ยนนาข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาปรับปรุ ง และจัดทารายงานบูรณาการให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
7. ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่องทีไ่ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
1. ผูเ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากวิชาต่างๆมาผนวกเป็ นองค์ความรู ้
เดียวกันแล้ว
2. ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เกิดเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ทาให้เข้าใจแบบลึกซึ้ง
3. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนกระบวนการทางความคิดสาหรับแก้ไขปั ญหา และวางแผนงานต่างๆ และสามารถ
แสดงศักยภาพทางความคิดได้อย่างเต็มที่
4. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ที่ได้จากการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการไปใช้ในชีวิตประจาวัน นาไปช่วยเหลือชุมชน
และสังคม รวมถึงการนาความรู ้มาสร้างมูลค่าทางธุรกิจต่อไป

