
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู ้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

_________________________________________________________________________________________________ 

1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ดร.อภิรัตน์ กงัสดารพร  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

2. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารยจ์ะมีบทบาทเป็นโคช้ (Coach) ซ่ึงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการวางแผนการเรียนรู้ และให้ค  าปรึกษา

แนะน า ให้ก าลงัใจ รวมถึงจดับรรยากาศท่ีเอ้ือให้นักศึกษาไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการคน้ควา้หาความรู้ท่ีถูกตอ้งจาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดว้ยตนเอง ในความรู้ดา้นท่ีนกัศึกษามีความสนใจและทนัยคุสมยั  รวมถึงไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการ

คิดริเร่ิม สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ รวมถึงทกัษะการท างานเป็นทีม และทกัษะการน าเสนอองค์ความรู้

แบบบูรณาการ  

3.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบโคช้ช่ิง (Coaching) ภายใตแ้นวคิดห้องเรียนน้ีไม่มีครู มีแต่พวกเรา

ท่ีจะเรียนรู้อยา่งมีความสุขร่วมกนั 

4.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

 ในปีการศึกษา 2557 ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีอาจารยป์ระจ าในวิทยาลยันวตักรรมสังคม และไดใ้ช้

การสอนโดยการบรรยาย ผนวกกบัการศึกษาดูงานภายนอก ส่ิงท่ีเกิดข้ึน คือ นกัศึกษาจ านวนมากยงัไม่ไดใ้ห้ความสนใจใน

การพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้นเท่าท่ีควร รวมถึงยงัมีทกัษะอีกหลายดา้นท่ีควรจะพฒันา 

 ดงันั้นในปีการศึกษา 2558 ขา้พเจา้จึงไดเ้ร่ิมวางแผนการเรียนการสอนใหม่ ภายใตแ้นวคิดความเช่ือท่ีว่า “การ

เรียนรู้อย่างมีความสุขจะเป็นแรงกระตุน้ให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น” ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไดว้าง

แผนการเรียนการสอนใหม่ โดยลดบทบาทตนเองจากการเป็นผูบ้รรยาย มาเป็นผูช้ี้แนะ กระตุน้ และใหค้  าปรึกษา รวมถึงจดั

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและแปลกใหม่ โดยให้นกัศึกษาทุกคนรับบทบาทเสมือนเป็นผูส้อน ดงันั้นนกัศึกษาทุก

คนจึงตอ้งคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้มาวเิคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกนั เพ่ือบูรณาการเป็นองคค์วามรู้ในเร่ือง

ดงักล่าวและน าเสนอตอ่เพ่ือนทุกคนในชั้นเรียน โดยมีอาจารยเ์ป็นโคช้ 

 ทั้งน้ีมีเป้าหมายส าคญั คือ ใหน้กัศึกษามีความสุขและเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียน รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ท่ีทนัยคุ

สมยัผา่นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และไดพ้ฒันาทกัษะการคิดอยา่งรอบดา้น รวมถึงการฝึกฝนและพฒันาทกัษะดา้นการน าเสนอ 

และการท างานเป็นทีม ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัศึกษาทุกคนเกิดความรักและสามคัคีจากการเรียนรู้ร่วมกนั รวมถึงเกิดความสุข 

สนุกสนาน และความภูมิใจในตนเองท่ีไดท้ าส่ิงท่ีทา้ทาย และแปลกใหม่ 

 



 

5. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้ ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรคหรือ

ปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 กระบวนการของเทคนิคการสอนแบบโค้ชช่ิง (Coaching) 

 กระบวนการของเทคนิคการสอนแบบโคช้ช่ิง ประกอบดว้ยขั้นตอน 6 ขั้นดงัน้ี 

 

(1) การสร้างสมัพนัธภาพ (Relationship) 

คร้ังท่ี 1 : การสอนแบบโคช้ช่ิง (Coaching) จะเร่ิมตน้ดว้ยการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีและความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่ง

อาจารยแ์ละนกัศึกษา รวมถึงแนะน าวธีิการเรียนการสอน และใหน้กัศึกษาสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนั นอกจากน้ีจะให้

นกัศึกษาร่วมกนัน าเสนอส่ิงท่ีตนเองสนใจอยากจะศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเน้ือหาท่ีไดก้ าหนดไวต้ามแผนในรายวชิา 

เทคนิคท่ีใช ้: การส่ือสารท่ีสร้างความไวว้างใจและความเป็นมิตร และการมีส่วนร่วม ภายใตบ้รรยากาศแห่ง

ความสุขในการเรียน 

(2) การคน้ควา้ (Researching) 

คร้ังท่ี 2: อาจารยจ์ะมอบหมายให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มกนัเอง กลุ่มละ 5 คน หลงัจากนั้นจะมอบหมายงานให้แต่ละ

กลุ่ม ซ่ึงเป็นหวัขอ้กวา้งๆ ท่ีนกัศึกษาสามารถคน้ควา้ความรู้ไดห้ลากหลายช่องทาง และจากหลากหลายแนวคิดและทฤษฎี 

หลงัจากนั้นจะแนะน าเทคนิคและวิธีการคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงวิธีการเขียนบทความ และมอบหมายให้

นกัศึกษากลบัไปคน้ควา้ขอ้มูล และดึงเอาส่ิงท่ีตนเองคิดวา่ส าคญัท่ีสุด จดัท าเป็นรูปบทความ และน ามาส่งในคร้ังต่อไป 

เทคนิคท่ีใช ้: การสร้างบรรยากาศท่ีท าใหเ้กิดความยอมรับและไม่เคร่งเครียด การมอบหมายงานท่ีทา้ทาย และการ

ส่ือสารในลกัษณะของการแนะน าท่ีใหค้วามชดัเจนและถูกตอ้ง 

(3) การใหค้  าปรึกษา (Counseling) 

ในช่วงสปัดาห์อาจารยจ์ะตอ้งคอยติดตามวา่นกัศึกษาแต่ละกลุ่มมีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้งหรือไม่ รวมถึง

แสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัศึกษาในการคน้ควา้และจดัท าบทความ 

เทคนิคท่ีใช ้: การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้และจูงใจ 



 (3) ระดมสมองและน าเสนอ (Brainstorming and Presentation) 

คร้ังท่ี 3: จดับรรยากาศในหอ้งเรียนใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มนัง่ลอ้มวง โดยให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง วิเคราะห์เพื่อ

ถอดเอาความรู้ท่ีตนเองคน้ควา้มาแบ่งปันกบัเพ่ือนร่วมกลุ่ม รวมถึงวางแผนการน าเสนอ ทั้งการน าเสนอดว้ยแผนภาพใน

กระดาษ ฟริปชาร์ท รวมถึงการน าเสนอหน้าชั้นเรียน หลงัจากนั้นให้นักศึกษาสังเคราะห์ผลการระดมสมองสร้างเป็น

แผนภาพ และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

เทคนิคท่ีใช ้: การกระตุน้ การใหค้  าปรึกษา การสร้างบรรยากาศท่ีไม่เคร่งเครียด  

(4) การใหค้  าแนะน า (Advising)  

คร้ังท่ี 3: หลงัจากจบการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม อาจารยจ์ะสรุปประเด็นท่ีนกัศึกษาน าเสนอให้สั้น กระชบั และ

เขา้ใจง่าย รวมถึงจะให้ค  าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีน าเสนอในบางมุมท่ีอาจจะยงัไม่ครบถว้นทุกประเด็น เพื่อให้แก่

นกัศึกษามีความเขา้ใจมากข้ึน รวมถึง มอบหมายงานคน้ควา้ช้ินใหม่ส าหรับสปัดาห์ต่อไป 

เทคนิคท่ีใช ้: การส่ือสารเพื่อสร้างก าลงัใจ  

(5) การบูรณาการ (Integration) 

เป็นส่วนของการบูรณาการความรู้ทั้งหมดท่ีนกัศึกษาไดค้น้ควา้ในแต่ละคร้ัง โดยให้นกัศึกษาแต่ละคนบูรณาการ

ความรู้ท่ีตนไดรั้บในรายวิชาทั้งหมด จดัท าเป็นรายงาน พร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Power 

Point เพ่ือแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนั ในคร้ังสุดทา้ยของการเรียนการสอน  

เทคนิคท่ีใช ้: การเสริมแรงจูงใจ  

อุปสรรคหรือปัญหาทีเ่กดิขึน้และแนวทางแก้ไข 

จากการน าเอาการเรียนการสอนแบบโคช้ช่ิง มาใช ้พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

(1) ในแต่ละกลุ่มจะมีนกัศึกษาบางคนท่ีไม่คน้ควา้ความรู้เชิงบูรณาการอยา่งจริงจงั ท าใหเ้วลาระดมสมองนกัศึกษา

จะไม่มีความมัน่ใจในการแบ่งปันความรู้กบัเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

แนวทางแก้ไขปัญหาน้ี คือ อาจารย์จะเวียนสลับไปแนะน าและร่วมระดมสมองกับแต่ละกลุ่มในระหว่าง

กระบวนการระดมสมอง  

(2) ในช่วงของการระดมสมอง จะมีนกัศึกษาขาดหายไปบางส่วน ทั้งน้ีจากการสอบถามเพ่ือนสนิทของนกัศึกษาท่ี

ขาด พบวา่ นกัศึกษาท่ีขาดเรียนไม่ไดค้น้ควา้ความรู้มา จึงท าใหไ้ม่กลา้ท่ีจะมาเขา้ร่วมระดมสมอง 



แนวทางแกไ้ขปัญหาน้ี คือ อาจารยจ์ะติดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดการเรียน สอบถามถึงปัญหาและอธิบาย

วธีิการเรียนการสอนในลกัษณะน้ี อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจในระบบการเรียนการสอนแบบโคช้ช่ิง มากข้ึน 

(3) ในการน าเสนอ มีนกัศึกษาจ านวนหน่ึงท่ีไม่ค่อยมีโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะการน าเสนอ ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มจะ

มอบหมายใหน้กัศึกษาท่ีมีทกัษะการน าเสนอท่ีดีเป็นตวัแทนกลุ่มในการน าเสนอ ท าใหน้กัศึกษาบางส่วนไม่ไดฝึ้กฝนทกัษะ

การน าเสนออยา่งเพียงพอ 

แนวทางแกไ้ขปัญหาน้ี คือ อาจารยจ์ะสอบถามความคิดเห็นจากนกัศึกษาคนอ่ืนๆ หลงัจบการน าเสนอ ทั้งในเร่ือง

ท่ีน าเสนอ หรืออาจเป็นเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจและความกลา้ทางการส่ือสารใหก้บันกัศึกษา 

(4) การเรียนการสอนแบบโคช้ช่ิง หากท าติดต่อกนัเกิน 2-3 คร้ัง พบวา่ความกระตือรือร้นของนกัศึกษาจะลดลง 

จากการสอบถามพบวา่ เกิดปัญหาหลายประการ คือ นกัศึกษาเหน่ือยและรู้สึกเบ่ือท่ีตอ้งคน้ควา้และเขียนบทความทุกอาทิตย ์

รวมถึง นกัศึกษาหลายคนรู้สึกละอายใจต่อเพ่ือนท่ีตนเองไม่มีส่วนร่วมในการระดมสมองและน าเสนอมากนกั 

แนวทางแก้ไขปัญหาน้ี คือ ไม่น ากระบวนการน้ีมาใช้ติดต่อกัน โดยจะสลบักับการบรรยาย ร่วมกับการเชิญ

วทิยากรภายนอกมาบรรยาย และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 จากการน าเอาการเรียนการสอนโดยน าเทคนิคแบบโคช้ช่ิงมาใช ้พบวา่  

(1) หอ้งเรียนมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้มากข้ึน 

(2) นกัศึกษามีความสุขในการเรียนมากข้ึน  

(3) นกัศึกษามีความใฝ่รู้ และรู้จกัวธีิการคน้ควา้ความรู้ท่ีเป็นความรู้ท่ีทนัยคุสมยั 

(4) นกัศึกษามีทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การคิดวเิคราะห์ และมีความคิดเชิงบูรณาการมากข้ึน  

(5) นกัศึกษามีทกัษะการระดมสมอง และการรู้จกัการท างานเป็นทีมมากข้ึน 

(6) นกัศึกษามีทกัษะการส่ือสารเพ่ือการน าเสนอมากข้ึน และสามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้

และน าเสนอไดดี้ข้ึน 


