
 

แบบถอดประสบการณก์ารเรียนรู ้: ด้านเทคนคิการเรยีนการสอน  

 

1.   ชื่อ-สกลุ ผูเ้ลา่เรือ่ง  รองศาสตราจารย์  ดร.บัญญตัิ เศรษฐฐิต ิ  

 หนว่ยงาน  คณะนวัตกรรมเกษตร 

 

2.  ชื่อ-สกลุ ผูบ้นัทกึ   อาจารย์ ประณต มณีอินทร์  และอาจารย์ กษดิิเ์ดช อ่อนศรี 

หนว่ยงาน  คณะนวัตกรรมเกษตร 

 

3. บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูเ้ลา่เรือ่ง 

คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร เป็นผู้วางแผนก่อนการปฏิบัติ ท าการปฏิบัติ ก ากับทิศทาง 

ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 

 

4.  เรื่องทีเ่ลา่    

 นวัตกรรมการเรียนเชิงสร้างประสบการณ์  ฉบับนวัตกรรมเกษตร 

 

5.  ความเปน็มาของเรือ่งทีเ่ลา่  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตรเป็นหลักสูตร ที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิต 

ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนาเอาหลักของวิทยาการ และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ 

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ เช่น

การใช้เคร่ืองมือเช่ือมต่อฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นย าในการบริหาร

จัดการฟาร์ มได้อย่างประสิทธิภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

ส่ิงแวดล้อม และคลอบคลุมถึงภูมิศาสตร์ ของการเกษตร เน้นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา มี

ทัศนคติที่ดี ต่ออาชีพเกษตรกรรมและการใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนใหม่ที่เน้นการจับ

ต้องได้ผสมผสาน ระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่จ าเป็นต้องเรียน

ลึกทุกด้านแบบนักวิชาการที่เน้นด้านทฤษฎีแต่เน้นการใช้กรณีศึกษาของจริงเป็นตัวอย่าง

รวมทั้งการสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองตลอดจนสามารถประพฤติ

และปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบประกอบด้วยคุณธรรม

จริยธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มีจิตส านึก ต่อสังคมและผลประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมแบบ ครบวงจร 

 

 

 



 
 

6. วธิกีาร/ขัน้ตอน หรอืกระบวนการทีท่ าใหง้านนัน้ประสบความส าเรจ็ เทคนคิหรอืกลยทุธท์ีใ่ช ้

ผู้มสีว่นรว่ม อปุสรรคหรอืปญัหาในการท างานและแนวทางการแกไ้ข 

เทคนคิการจดัการเรียนแบบ นวัตกรรมการเรยีนเชิงสรา้งประสบการณ์ ฉบับนวตักรรม

เกษตร หัวใจหลักของการศึกษา เชิงสร้างประสบการณ์ ฉบับนวัตกรรมเกษตร ควรอยู่ที่การ

เข้าใจองค์ ความรู้จากการได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จริง ดังนั้นการจะเข้าถึงความรู้อย่าง

แท้จริง ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์ โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ให้

นักศึกษานวัตกรรมเกษตรได้คิดเองท าเอง และสามารถน าส่ิงที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการ

ท างานจริง เช่น ไปเรียนปลูกข้าวในทุ่งนา การปลูกพืชโดยใช้แสงเทียม การใช้เทคโนโลยีเพาะ

งอก และการใช้เทคนิคทางภูมิสระสนเทศทางการเกษตร ในการตัดสินใจปลูกพืช นี่ จึงเป็น

สาระส าคัญของ ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ’ หรือ Experiential Learning Theory 

(ELT) โดย ดร.เดวิด เอ. โคล์ บ (Dr.David A. Kolb) นักทฤษฎีการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ริเร่ิมแนวคิดนี้ 

หลักการของ ELT มีอยู่ว่า คนเรามีรูปแบบการเรียนรู้อยู่ 4 โหมดซึ่งหมุนเป็นวงจร สลับ

สับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

1.   Experiencing (มีประสบการณ์  ลงมือท า)  

2.  Reflecting (ใคร่ครวญ)  

3.  Thinking (คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง)  

4.  Acting (ลงมือท าซ้ าจากความรู้ ความเข้าใจที่พัฒนาข้ึน) 

 

6.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างประสบการณ์  และความรู้ด้วยตัวเอง 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยจัดการเรียนการสอนให้

นักศึกษามีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้สร้างความรู้ และได้

มีปฏิสัมพันธ์ กับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในด้านการเกษตร, ระบบ IOT, ระบบ AI, และระบบภูมิศาสตร์

สนเทศ  โดยใช้กระบวนการต่างๆเป็น เคร่ืองมือในการเรียนรู้  อาทิ  เช่นการเรียนจาก

ประสบการณ์ จริง การใช้แสงเทียมในการปลูกพืช การใช้ตู้เพาะงอกแบบอัตโนมัติ  ซึ่งนักศึกษา

คณะนวัตกรรมเกษตรมีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ อ่ืน  

การเรียนแบบปล่อยให้นักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตรเรียนรู้กันเองโดยที่มี

หน้าที่เตรียมจัดสถานการณ์  และกิจกรรมต่างๆ น าทางไปสู่ การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้

โดยตรง แต่เป็นกาสร้างประเด็นปัญหาต่างๆ แล้วให้นักศึกษาหาค าตอบมาแสดงความดิกเห็น 

ทั้งนี้ค าตอบต้องสามารถแสดงให้ หรือมีการปฏิบัติให้ถึงค าตอบนั้นด้วย 

 

 



 
 

6.2 เทคนิคการจดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศกึษาท างานร่วมกับคนอืน่ 

คณะนวัตกรรมเกษตรจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เป็น

การจัดการเรียนการสอนที่แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4-5 คน โดย  สมาชิกใน

กลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย มีเป้าหมาย และมีโอกาสได้รับรางวัลของความส าเร็จร่วมกัน วิธีการแบบนี้ 

นักศึกษาจะต้องหาประเด็นปัญหาทางด้านการเกษตรที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน  โดยที่นักศึก

ต้องรวมกลุ่มกันส ารวจปัญหาจากชุมชุน สร้างล าดับปัญหา  และนักศึกษาต้องาหาวิธีแก้ไข

ปัญหา โดยการที่ให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม หรือ ส่ิงประดิษฐ์ มาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้  

ทั้งนี้อาจสร้างเป็นแผนผังแนวความคิด หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรนี้ได้

อย่างถูกต้อง 

ทั้งนี้การสร้างปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันในเชิงบวก มาปฏิสัมพันธ์ แบบเผชิญหน้ากัน 

ได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม  ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและได้ใช้

กระบวนการกลุ่มในการท างานเพื่อสร้างความรู้ให้กับตนเอง 

6.3 เทคนิคหรือกลยุทธ์ ที่ใช้ 

  อาจารย์ คณะนวัตกรรมเกษตรได้ออกออกแบบวิชา ในหลักสูตรนวัตกรรม

เกษตร ให้มีวงจรเรียนรู้ experiencing-reflecting-thinking-acting เป็นซีรีส์ ๆ) เพื่อสร้างวงจร

การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน ผ่านสถานการณ์ ที่ซับซ้อน หรือต้องประยุกต์ ความรู้ เพราะโหมดการ

เรียนรู้ที่เกิดข้ึนซ้ าแต่ละคร้ังจะขยายความเข้าใจของนักศึกษาได้  นักศึกษาจะค้นพบว่าในทาง

ปฏิบัติเขาจะเจอปัญหาหรือข้อจ ากัดอะไร และพบการประยุกต์ ความรู้ใหม่ที่ท าได้หลากหลาย โดย

การน าส่ิงที่เคยเรียนรู้ในสถานการณ์ หนึ่งมาใช้ในอีกสถานการณ์ ที่นักศึกษาจบออกไปท างาน 

หรือเมื่อนักศึกษาพบเจอปัญหานี้อีกคร้ังนักศึกษาก็จะรู้วิธีการแกไ้ขไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ

แม่นย า 

6.4 อปุสรรคหรอืปญัหาในการท างาน และแนวทางการแกไ้ข 

ที่ ปัญหาในการท างาน แนวทางการแก้ไข 

1 อาจารย์ ผู้สอนต้องมีการปรับตัวเองจากการ

สอนแบบบรรยายอย่างเดียว มาเป็นการสอน

แบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ ’ หรือ 

Experiential Learning Theory (ELT) 

เปลี่ยนอาจารย์   เป็นโค้ช (The Coaching Role) 

ผลักดันให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะความรู้เพื่อบรรลุให้

ถึงเป้าหมาย ช่วยวางแผนการพัฒนา ติดตาม

พัฒนาการ และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุง 

2 การประเมินน้ันสามารถวัดประสิทธิภาพการ

เรียนรู้ของนักศึกษาทั้งส่ีขั้นตอนครบถ้วน

สมบูรณ์ เป็นภาพใหญ่น้ันท าได้ยาก ซึ่งจะต้อง

ประเมินเม่ือ ผู้เรียนสามารถน าทักษะความรู้ไป

ใช้ในชีวิตจริงได้มากน้อยเพียงใด ทั้งหมดทั้ง

ปวงคือส่ิงที่จะตอบได้ว่าพวกเขาเชื่อมโยง

ความรู้ที่ได้กับชีวิตตนเองอย่างไร 

ผู้สอนก าหนดมาตรฐาน/ผู้ประเมิน (The 

Standard-Setter/Evaluator Role) ผู้สอน

กระตุ้น เคี่ยวเข็ญ ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ได้อย่าง

เชี่ยวชาญถึงระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ และออกแบบ

กิจกรรมที่ให้แสดงความรู้และทักษะน้ันเพื่อ

ประเมินผล ได้ตามศักยภาพเด็ก 

 



 
 

7. ผลลพัธห์รอืความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ และสิง่ทีผู่เ้ลา่เรือ่งทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณด์งักลา่ว 

7.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษา 

1. นักศึกษาจบออกไปท างาน หรือเมื่อนักศึกษาพบเจอปัญหานี้อีกคร้ังนักศึกษาก็จะรู้

วิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า 

2. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของช้ันเรียนและการเรียนแบบร่วมมือ ส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการเรียน 

3. ความสัมพันธ์ ครูกับศิษย์ ดีข้ึน เพราะสัมพันธ์ ที่ดีมีผลต่อการเรียนรู้ 

7.2 ประโยชน์ ต่อบุคลากร 

ได้พัฒนาอาจารย์  และบุคลากรการศึกษาให้มีเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ตรงกับ

ความต้องการของนักศึกษา 

7.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย 

ได้บัณฑิตที่จบออกไปท างานที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์   เมื่อบัณฑิตพบเจอปัญหา

นี้อีกก็จะรู้วิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า ซึ่งตอบโจทย์ กับผู้ประกอบการ 

 

 

 


