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แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู ้ 

ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเทคนิคการใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

  
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      อาจารย์พัฒน์ธีรา พันธราธร            คณะวิชา/หน่วยงาน  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก        อาจารย์พฒัน์ธีรา พันธราธร            คณะวิชา/หน่วยงาน  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

1.ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 

2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา TRM449 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

4.  เร่ืองท่ีเล่า    

การใช้สื่อสารสนเทศในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักศึกษา กลุ่มมิลเลนเนียลเจเนอร์เรช่ัน  
(Millennial Generation – Gen M) ในรายวิชา TRM449 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

ด้วยพฤติกรรมของนักศึกษาปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัตน์ และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นใน
สังคม นักศึกษาปัจจุบันมีพฤติกรรมจัดอยู่ในกลุ่ม Gen M  คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังปีพ.ศ 2534 เป็นต้นไป นักศึกษา
กลุ่มนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆต่ า และมีสิ่งที่สนใจมากที่สุดคือความเป็นสากลและ
เทคโนโลยี  แทบทุกอย่างจะอาศัยโลกบนอินเตอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ในการด าเนินชีวิต เป็นกลุ่มที่ใช้เวลามากกว่า
ร้อยละ 70 ต่อวันออนไลน์อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต อาจจะมีเพียงเวลานอนหลับเท่านั้นที่จะอยู่ห่างจากหน้าจอสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) หรือคอมพิวเตอร์ อีกทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการแจก iPad ให้กับนักศึกษาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน ดังนัน้การเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรตที่21 จ าเป็นจะต้องเป็นการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ลดการใช้ทรัพยากร และบรรลุผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้  ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 6.1 วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  

1. ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา ด้วยการลดการบรรยายลง เน้นการแสดง
ความคิดเห็น เน้นการคิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และลงพื้นท่ีจริงเพื่อปฏิบิติ ให้นักศึกษาได้วางแผนร่วมกันเป็นกลุ่ม ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน แก้ปัญหา สรุป และเสนอข้อเสนอแนะ ก่อนจัดท า
เป็นคลิปวีดีโอ และอัพโหลดขึ้นยูทูป (You Tube)   

2. ด าเนินการตั้งกลุ่ม Line ประจ าวิชา TRM449 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเชิญให้นักศึกษาเข้า
กลุ่ม Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และนักศึกษาสามารถสอบถามปัญหา และขอค าปรึกษาได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาเรียน
ในห้องเรียน   

3. ด าเนินการสร้างช้ันเรียน Google Classroom รายวิชา TRM449 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
เชิญให้นักศึกษาทุกคนเข้าสู่ช้ันเรียน Google Classroom ของรายวิชานี ้
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4.อาจารย์ผู้สอนโพสต์ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอน 
PowerPoint และสื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาให้นักศึกษา 

5. อาจารย์ผู้สอนโพสต์แสดงข้อมูลอัพเดทในเรื่องต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนต้องการให้นักศึกษาทราบเพื่อให้
นักศึกษาได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีการสืบค้นข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในสัปดาห์ต่อไป 
 6.อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาด าเนินการสร้างใบงานหรือกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับ
ทราบ ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนผ่าน Google Classroom ท าให้ได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น  และรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็ตาม 
 7.นักศึกษาด าเนินการสร้างเอกสารตามใบงานท่ีจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไป และสร้างไฟล์ผลงานในการน าเสนอ
ผ่านช้ันเรียนใน Google Classroom  ซึ่งสามารถท าได้แบบออนไลน์  และเผยแพร่ได้ทันที ท าให้อาจารย์ผู้สอนได้รับงาน
ที่นักศึกษาท าส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว   และสามารถส่งคืนงานให้นักศึกษารับทราบผลตอบกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอนและปรับแก้ไขได้ทันที  
               8.อาจารย์ผู้สอนตรวจงานและให้คะแนนงานผ่านระบบ Google Classroom  และประกาศให้นักศึกษา
รับทราบข้อมูลได้อย่างสะดวก 

9. ติดตามประเมินการใช้ Google Classroom ของนักศึกษา และให้ค าปรึกษาการใช้งาน  
 10. ติดตามประเมินผลวัดความพึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเทคโนโลยี  google classroom 
 11.  ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติมีการสอนบรรยายเนื้อหา ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เป็น
สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 12. ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนด้วยการจัดท าสื่อประกอบค าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 13. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนออนไลน์ด้วย Kahoot  
 14. มอบหมายโครงงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ลงส ารวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อศึกษา
สภาพพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีที่นักศึกษาสนใจและ
เลือกไปศึกษา  ด้วยการไปส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น เช่น ชาวบ้านในชุมชน 
ผู้ประกอบการ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และอบต. เป็นต้น พร้อมท้ังถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อมาท าสรุปน าเสนอผลงานต่อไป 
 15. นักศึกษาจัดท าสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่ด้วยการน าคลิปวีดีโอมาตัดต่อเฉพาะประเด็นที่ส าคัญและอัพโหลด
ขึ้น You Tube และนักศึกษาส่ง Link ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนผ่านทาง Google Classroom เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนตรวจผลงานผ่านทาง You Tube และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากพ้ืนท่ีที่กลุ่มของ
ตนไปส ารวจ 
 16. อาจารย์พานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในประเด็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยในภาคการศึกษาที่ 1 /2561 ได้พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม(ตอน
เหนือ) และให้นักศึกษาส ารวจ วิเคราะห์ วางแผน สรุป รวมทั้งจัดการน าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษาที่
สอดคล้องกับรายวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นตอ่การเรียนรูใ้นศตวรรตที่21 ต่อท่านอธิการวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 11 ช้ัน1 หลังจากกลับจากการไปทัศนศึกษา 
 

6.2 เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้   
1.เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  
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 2. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21      
 3. ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ ได้ทดลองและศึกษาจากทรัพยากรท่องเที่ยวจริง 
      6.3 ผู้มีส่วนร่วมท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 

1. อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ รวมทั้งต้องคิดวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักศึกษา 

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  TRM449 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในภาคการศึกษาที่ 
1/2561 

3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวท่ีนักศึกษาไปส ารวจ 

6.4 อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

1. นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้นและขาดความรับผิดชอบเมื่อมอบหมายงานเป็นกลุ่ม แก้ไขด้วยการ
แจ้งให้นักศึกษาทราบว่า เมื่อเสร็จสิ้นจากการท างานจะมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการท างาน โดยให้สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มด้วย 

 2.บางครั้งมีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดี ท าให้การเข้าระบบออนไลน์ค่อนข้างช้า ส่งผลให้นักศึกษาเกิด
ความรู้สึกว่าเบื่อหน่าย และรู้สึกยากต่อการใช้งาน ต้องประสานทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
 
7. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งท่ีผู้เล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 7.1 ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น 

 1. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้นด้วยการลงพื้นที่จริง ปฏิบัติจริง อีกทั้งได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการสอนที่หลากหลาย ได้
ออกไปศึกษานอกห้องเรียน จากนั่งเรียนแค่ในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ไปสู่ห้องเรียนธรรมชาติ 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้การติดต่อสื่อสาร และเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสะดวก 
รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน เพราะเป็นสิ่งที่ตัวนักศึกษาเองใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่ล้ว และเป็นการลดภาระในการหอบหิ้วและจัดเก็บเอกสารประกอบการเรียนเช่น ประมวลรายวิชา 
เอกสารประกอบการสอนแต่ละครั้ง และใบงาน เป็นต้น เพราะทุกอย่างโพสต์อยู่ใน Google Classroom จึงไม่ต้องแบก
เอกสารที่เป็นกระดาษ เป็นปึกๆ ไม่ต้องกลัวว่าเอกสารจะหายจะวางลืมไว้ท่ีใด เมื่อที่เวลาที่นักศึกษาอยากทบทวนเนื้อหา
หรือดูรายละเอียดในใบงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานไว้ ก็สามารถเปิดดูผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 4. ลดปริมาณการใช้กระดาษในการผลิตประมวลรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด รูปเล่ม
รายงาน และอื่นๆ ได้ในปริมาณมากอย่างมีนัยส าคัญ 
  

7.2  สิ่งที่ผู้เล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 
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      1. การน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรยีนกลุ่มมิลเลน
เนียลเจเนอร์เรช่ัน (Millennial Generation – Gen M) ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว 
ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ เพิ่มความสนใจในการค้นคว้าหาข้อมูล และ
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน ตลอดจนรู้แหล่งข้อมูลทางการศึกษาในสื่อออนไลน์ต่างๆมากยิ่งข้ึน 
        2. การน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี  อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษในเรื่องต่างๆ เช่นประมวลการสอน เอกสารประกอบการสอน ใบงาน 
รูปเล่มรายงาน เป็นต้น 
        3. อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างสรรค์และจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษาได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาเรียน
ในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน 
        4. การให้นักศึกษาได้ศึกษานอกห้องเรียนในแหล่งท่องเที่ยวจริง ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าที่
ชัดเจนมากกว่าการเรียนเฉพาะในห้องเรียนหรือดูผ่านสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว 
       5. อาจารย์ผู้สอนต้องพัฒนาตนเองทั้งรูปแบบการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี และ ศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้รู้เท่าทันและทันสมัยเสมอ 


