
แบบฟอร์มการเขยีนแบบถอดประสบการณ์การเรยีนรู้ “ดา้นเทคนิคการเรียนการสอน” 
ประเด็น ผลลัพธข์องการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered learn) ในศตวรรษท่ี 21 
 
1. ชื่อ – สกุล ผู้เล่าเรื่อง:  อ.เนตรทิพย์ สรุศิรกิุล คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจทิัลและนวัตกรรมการค้าปลีก  
2. ชื่อ – สกุล ผู้บันทึก: หน่วยงานของ RSU Media  
 
3. บทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผู้เลา่เรื่อง:  
เป็นอาจารยป์ระจ าวิชา MKT309การาตลาดส าหรบัสินค้าเกษตรกรรม สาขาวิชาการตลาดดจิิทลัและนวัตกรรม
การค้าปลีก คณะบรหิารธุรกิจ  
 
4. เรื่องท่ีเล่า: “สอน สร้าง สรรค์ ในศตวรรษที่ 21” 
5. ความเปน็มาของเรื่องท่ีเล่า 
 จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมากว่า 6 ปี อาจารย์ได้สังเกตเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรและ
หาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุมดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่แนวทางนั้นไม่สอดคล้องต่อการน าไปใช้
ในสถานการณ์จริงที่บัณฑิตต้องใช้ในการท างาน เช่น ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล ทักษะการ
สื่อสาร  ทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเน้นท่องจ าเพื่อ
ไปสอบให้ได้ เน้นการหาความรู้จากอาจารย์แต่มิได้ต้องการค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นต้น  
 จากปัญหาต่าง ๆเหล่านี้อาจารย์จึงเห็นว่า หากเราต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student-centered learn) มีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) มีการเรียนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก (Creative learning) อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนได้
เกิดผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ให้ได้จริง ๆ และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพพร้อมท่ีจะท างานได้ในสังคมต่อไป 
 อาจารย์ได้น าเทคนิคการสอนแบบ PBL (Problem-Based Learning) ผสมผสานไปกับเทคนิคการสอน
แบบ CBL (Creative Based Learning) เข้ามาใช้ในการสอน เปลี่ยนตัวเองจาก Lecturer เป็น Facilitator โดยทั้ง
สองเทคนิคนี้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทและกระบวนการสอนอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้สอนในแต่ละเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รู้ การสอนแบบนี้จะเหมาะห้องเรียนที่มีผูเ้รียนไม่มาก (ไม่
เกิน 40 คน) ดังนั้นผู้สอนจึงต้องสังเกตและคอยปรับตามสถานการณ์และขีดความสามารถของผู้เรียนด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์เคยสอนในห้องเรียนที่มีผู้เรียนประมาณ 70-80 คน ก็อาจจะใช้การสอนแบบ CBL หรือ 
PBL ไม่ได้ตลอดทุกครั้ง เพราะจ านวนผู้เรียนที่มากเกินไป ต้องใช้วิธีการบรรยาย (Lecture based learning) และ
ใช้ กรณีศึกษา (Case based) เข้ามาช่วย เป็นต้น เพื่อสร้างบรรยากาศและความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนได้ดีย่ิงข้ึน 
 ดังนั้นคลิปการน าเสนอในครั้งนี้ อาจารย์ขอยกตัวอย่าง “ขั้นตอนการสอนแบบ CBL (Creative Based 
Learning)” เพราะเป็นกระบวนการที่ท าไดง้่าย ท าได้เลย และเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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6. วิธีการ / ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ท่ีใช้ ผู้มีส่วนร่วม 
อุปสรรคหรือปัญหาในการท างานและแนวทางแก้ไข 
 ข้ันตอนการสอนแบบ CBL (Creative Based Learning) มีกระบวนการที่ส าคัญอยู่ 5 ข้ันตอนดังนี้  

1) ข้ันที่ 1 กระตุ้นความสนใจ  
2) ข้ันที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
3) ข้ันที่ 3 ผู้เรียนคิดและค้นคว้าเอง 
4) ข้ันที่ 4 น าเสนอ 
5) ข้ันที่ 5 ประเมินผล 

จากคลิปที่อาจารย์ได้ถ่ายทอด อาจารย์ได้ท าครบทุกข้ันตอนของเทคนิคการสอนแบบ CBL  
ในวันน้ันหัวข้อที่อาจารย์ต้องการสอน “การสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าเกษตรกรรม” ถ้าเป็นรูปแบบการสอนแบบเดมิ 
อาจารย์ก็เพียงแค่มายืนบรรยายแนะน าเทคนิคให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีหน้าที่ ฟัง จ า และ จด ซึ่งไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ
ผู้เรียนเลย ในวันน้ันอาจารย์จึงใช้วิธีการสอนแบบ CBL ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ  : อาจารย์มีผักบุ้งมาด้วย 1 ก ามือ และตั้งค าถาม ๆ นักศึกษาว่า  
- “ถ้าอาจารย์ขายผักบุ้งก านี้ นักศึกษาให้อาจารย์กี่บาท?” แต่ละคนก็ตอบ 5 บาท 10 บาท 20 บาท (ซึ่ง

ไม่มีค าว่าตอบถูกหรือตอบผิด) ข้ึนอยู่กับความรู้สึกของแต่ละบุคคล แล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนค าถามอีกว่า.. 
- “ถ้าอาจารย์น าผักบุ้งนี้ไปผัดไฟแดงเสิร์ฟร้อนๆพร้อมข้าวต้ม ให้อาจารย์กี่บาท” แต่ละคนก็ในราคาที่

สูงข้ึนต้ังแต่ 50-100 บาท แล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนค าถามอีกว่า.. 
- “ถ้าใส่หมูกรอบเข้าไปในผักบุ้งด้วย ให้ราคาอาจารย์กี่บาท?”  

ข้ันตอนนี้ผู้เรียนเริ่มสนใจกับโจทย์ที่อาจารย์ได้ถามและกระตุ้น 
ขั้นท่ี 2  อาจารย์ต้ังโจทย์ถามนักศึกษาต่อว่า แล้วถ้าผักในสวนของพวกเรา เราจะท าอย่างไรให้มีคนอยาก
ให้ราคาเราเยอะข้ึนกว่าเดิม? ข้ันน้ีนักศึกษาจะเริ่มจับกลุ่มคุยกันแล้วว่า “จะถ่ายทอดสินค้าออกมาอย่างไร
ให้ได้ราคาสูงข้ึน” (ผู้เรียนจะเกิดทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์) 
ขั้นท่ี 3 ผู้เรียนคิดและค้นคว้าเอง อาจารย์มีหน้าที่เข้าไปกระตุ้น แนะน าช่องทางการหาข้อมูลให้ เช่น เว็ป
ไซด์ ต่าง ๆ เพจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นักศึกอยากรู้  
ขั้นท่ี 4 ผู้เรียนน าเสนอแนวทางและแนวคิดของแต่ละทีมที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลมา เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ
ซักถามได้ อาจารย์ซักถามได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไป นักศึกษาจะเกิดความรู้และได้เห็นความคิด
ใหม่ๆ (New idea ) จากเพื่อนๆแต่ละทีม 
ขั้นที่ 5 การประเมินผล ผู้เรียนประเมินผลร่วมกับอาจารย์ ไม่ใช่อาจารย์ประเมินผลเพียงคนเดียว ทุกคนมี
ส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมด จะท าให้ผู้เรียนลดบรรยากาศความเครียดที่ต้องได้คะแนนจากแค่อาจารย์เท่านั้น 
แต่ถ้าเราท าดี คิดค้นข้อมูลมาดี น าเสนอดี เราก็ให้คะแนนเราได้ เพื่อนๆให้คะแนนเราได้ บรรยายกาศนี้จะ
ท าให้ผู้เรียนสนุกในการเรียนมาก อาจารย์จะเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาครบทั้ง 3 ด้านคือ ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 



 
 
7. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นและสิ่งท่ีผู้เล่าเรื่องได้รับจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

สามารถวัดผลลัพธ์ได้ทั้ง 3 ด้าน จากผู้เรียนที่มีพัฒนาการเพิ่มข้ึน  คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) เช่น 
- ด้านความรู้ (Knowledge)  ผู้เรียนสามารถท าข้อสอบได้ ทั้งแบบความจ าและแบบวิเคราะห์ โดย

ค่าเฉลี่ยน GPA ของห้องในครั้งนั้นคือ 3.20  
- ด้านทักษะ (Skill) ผู้เรียนมีรูปลักษณ์การแสดงออกในการน าเสนองานได้ดีข้ึน ไม่อาย มีความคิด

สร้างสรรค์ กล้าพูดกล้าแสดงออก มีทักษะในการสืบค้นที่ดีข้ึน รู้จักหาแหล่งข้อมูล คิดค้นด้วยตัวเอง  
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่

ก าหนด (มคอ.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบรายงานผลการน าแนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง  
 
1. อ้างถึงแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ดา้น  
 ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 
    ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
    ด้านธรรมาธิปไตย 
    ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
    ด้านวัฒนธรรม 
    ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านการบริหารการจัดการที่เป็นเลิศ 
ชื่อเรื่อง :  “สอน สร้าง สรรค์ ในศตวรรษที่ 21” 
ของคณะ :  บรหิารธุรกิจ  สาขาการตลาดดิจิทลัและนวัตกรรมการค้าปลีก 
 
2. วิธีการด าเนินงาน 
 อ้างถึงจากในคลิปที่อาจารย์ได้อธิบายข้ันตอนและกระบวนการสอนแบบ CBL (Creative Based 
Learning) ไว้หมดแล้ว อันมีกระบวนการส าคัญอยู่ 5 ข้ันตอน ดังนี้  

1) ข้ันที่ 1 กระตุ้นความสนใจ  
2) ข้ันที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
3) ข้ันที่ 3 ผู้เรียนคิดและค้นคว้าเอง 
4) ข้ันที่ 4 น าเสนอ 
5) ข้ันที่ 5 ประเมินผล 

ทุกครั้งที่จบการสอน อาจารย์จะท าการบันทึกข้อมูลการสอนของตัวเองไว้เสมอว่า มีส่วนไหนที่ดีและต้อง
แก้ไขในครั้งต่อไปบ้าง เพราะทุกครั้งในการสอนไม่มีครั้งไหนที่สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลา ส าคัญที่สุดผู้สอน
ต้องจดหรือบันทึกผลการสอนของตัวเองเพื่อน าไปพัฒนาในครั้งถัดไป 

3. ผลการด าเนินงาน / การประเมนิผล 
 สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจน ในการเรียนสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered learn)  
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4. ปัญหาและอุปสรรค 
 1. นโยบายการก าหนดจ านวนผูเ้รียนในการลงทะเบียนต่อ 1 ห้องเรียน ไม่สอดคล้องต่อการสอนแบบ CBL 
(Creative Based Learning) หรอื PBL (Problem-Based Learning) เพราะถ้าผูเ้รียนเยอะเกินไป (มากกว่า 40 
คน) จะไม่เหมาะสมต่อการสอนในรปูแบบนี ้

2. การปรบัตัวของผู้เรียนต่อแนวการสอนของอาจารย์ ผู้เรียนบางคนไม่ชอบการเรียนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) การเรียนแบบความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก (Creative learning) แตต่้องการเรียนแบบการจดจ า 
ท่องแล้วไปท าข้อสอบเท่านั้น ซึ่งอาจารย์ต้องใช้เวลาและปรบัทัศนคติใหม่กบัผูเ้รียน ซึง่อาจจะต้องใช้เวลาและคอย
สังเกตอยู่เสมอ เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนกดดันและเครียดเกินไปต่อการปรบัตัว (ค่อยๆเป็นค่อยๆไป) 
 
5. แนวทางการปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ 
 อยากให้มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดอบรมหลักสูตรการการสอบแบบ CBL และ การสอนแบบ PBL ให้อาจารย์
ทุกคน เพื่อให้อาจารย์ทุกคนจะได้ปรับตัวและเปลี่ยนการสอนในรูปแบบใหม่ๆบ้าง ไม่ได้บอกว่าแบบเดิมไม่ดี 
แบบเดิมก็อาจจะเหมาะกับบางเรื่องด้วยเช่นกัน แต่อุปสรรคที่มหาวิทยาลัยมีผู้เรียนปริมาณน้อยลง มันคือโอกาสที่
อาจารย์ผู้สอนจะน าเทคนิคใหม่ๆเข้ามา เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้น สร้างบรรยายการเรียนการสอนให้
สนุกสนาน ผู้เรียนมีความสุขได้มากข้ึน อาจารย์เช่ือว่าหากเราใช้ “วิธีการสอน” เป็นจุดแข็งในการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย น่าจะเป็นจุดขายได้ดีมากค่ะ  
 
6. อ่ืน ๆ  
 ขอบพระคุณมากค่ะที่อ่านบทความของอาจารย์พึง่ หาข้อมลูเพิ่มเตมิอาจารย์ได้ที่ เพจ “ห้องเรียนอาจารย์
พึ่ง” 
 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ  
            อาจารย์เนตรทพิย์ สุรศิริกลุ  
             หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวัตกรรมการค้าปลีก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


