
Coaching 
เทคนิคการเป็นครู
ผู้สนับสนุน 
การจัดกจิกรรม 

มาโนช  จนัทร์แจ่ม 



ประเดน็ค าถาม 
1. จุดมุ่งหมายของการโค้ชเพือ่อะไร 
2. ผลลพัธ์ทีแ่สดงถงึความส าเร็จของการโค้ช 
      ดูจากหลกัฐานอะไร 
3. กจิกรรม เทคนิค พฤติกรรมการโค้ช 
    ทีส่ าคญัมีอะไรบ้าง 
4. ประโยชน์ทีเ่กดิจากการโค้ชมีอะไรบ้าง 
5. มคี าถามอะไรบ้างทีอ่ยากรู้เกีย่วกบัการโค้ช 

 
 



ขณะนีเ้รา ก าลงัจะไปทีใ่ด  อยู่ทีใ่หน และจะไปถึงได้อย่างไร 

อดตี ปัจจุบัน อนาคต 

Upper line 

Normal line 

Under line 

เราคอืผู้ก าหนดอนาคต 

การติดต้ังกระบวนการคิดสะท้อนส าหรับโค้ช 



Reflective Practitioner 

“We all can learn  
from each others” 

“เราท้ังผองสามารถเรียนรู้ 
จากกันและกัน” 



“A small, simple and  
significant change  
is the real change” 

“การเปล่ียนแปลงเล็กๆ          
จะเติบโตเป็นการเปล่ียนแปลง     

ท่ีย่ิงใหญ่” 



เป็นกระจกที่จะสะท้อนความคดิและความจริงของ
การกระท าให้เป็นระบบด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์ 
หน้าต่างทีเ่ปิดโอกาสสู่การเช่ือมโยงกบัความรู้และ
ปัจจัยภายนอกเพือ่เพิม่ทางเลอืกและความมั่นใจใน
การตัดสินใจและลงมือกระท าการเปลีย่นแปลงและ
พฒันาตนเอง 
สร้างความไว้วางใจ (Building trust) ความเข้าใจ 
และสนับสนุนให้คดิต่อเน่ือง 



ครูดวงใจ 



ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 
การช้ีแนะ 

Coaching Skills 



ทกัษะ 
การสร้างทมีงาน 

Team Building Skills 



ทกัษะ 
การอ านวยความสะดวก 

Facilitation skills 

การตัดสินใจ 

จัดการพบปะอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การจัดการกับ
การเปล่ียนแปลง 

การ
สร้างสรรค์ 

การส่ือสาร
กับผู้อ่ืน 



ทกัษะการส่ือสาร 
Communication skills 

ฟังอย่างตัง้ใจ 

ให้ข้อมูลป้อนกลับที่สนับสนุน 

ตัง้ค าถามที่มี
ประสิทธิภาพ 



ทกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการโค้ช 
การเงียบ          *  การเปรียบเทยีบ 
การยอมรับ          *  การใช้ค าถาม 
การแปลความหมาย        *  การใช้ภาษาท่าทาง 
การฟัง          *  การสะท้อนผลการท างาน 
การสังเกต          *  การหาจุดเน้น 
การสนทนา          *  การแบ่งปันประสบการณ์ 
การให้ทางเลอืก            *  การรักษาความลบั 
การประสานงาน/ข้อมูล   * การติดตามงานและความคบืหน้า 
ก าหนดเวลาเป้าหมาย 
การสรุปเพือ่น าผลไปสู่การน าไปใช้ 
การแนะน าแหล่งข้อมูล      
การวางแผนและท าสัญญาการท างาน 
การจดบันทึก 



การโค้ชที่มีประสิทธิภาพ–ทักษะส าคญั ๕ ประการ 
 
  สร้างความสัมพนัธ์และความไว้วางใจ 

  
  ทกัษะการฟังทีม่ปีระสิทธิภาพ 

  
  การตั้งค าถามเพือ่ความเข้าใจ 

  
  การกระตุ้นให้เกดิการกระท า การสะท้อนความคดิ  

    การเรียนรู้ 
  
  การพฒันาความมัน่ใจในตนเองและแสดงความช่ืนชม 

     ต่อความส าเร็จ 
 

Coaching & Mentoring as a Support System for Change/ World bank 



จะเป็นผู้ฟังทีด่ี
ได้อย่างไร 



ทกัษะการฟัง 

 ฟังอย่างมีสติ 

 ฟังอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน 

 ฟังอย่างปราศจากอคติ 



ทักษะการฟัง(ต่อ) 

 ฟังด้วยจิตปรารถนาจะฟังความจริง  
  ตามที่เป็นจริง 
 ฟังด้วยเจตนาบริสุทธ์ิ ไม่คดิจ้องจบัผดิ 
  ไม่ประเมินค่าหรือตีความในขณะที่ฟัง 
 ฟังตั้งแต่ต้นจนจบกระแสความ 
 



ฉันจะฟังได้ดเีมื่อ 

 ตั้งใจเต็มที่ 

 ท าให้ฉันสนใจ 

 อย่าสนใจว่าฉันท าอะไรตอนคุณพูด 

 ให้ตรวจสอบความเข้าใจโดยถามฉัน 

 



ใช้ค าถามอย่างไรทีส่นับสนุนการเรียนรู้ 
 ใช้ค าถามเกีย่วกบับริบทของผู้รับการโค้ช 

 ใช้ภาษาง่ายไม่ก ากวม 

 เป็นค าถามปลายเปิด  

 ไม่มอีคตแิละน าผู้เรียนไปสู่ค าตอบทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 เป็นค าถามทีส่ร้างความตระหนักในส่ิงทีเ่กดิขึน้ 

 น าค าตอบมาสร้างค าถามต่อ 



ลกัษณะค าถามที่
สนับสนุน 
การเรียนรู้ 

ท าให้คดิ 

ถามให้เกดิการ
สะท้อนตนเอง 

  น าไปสู่ค าตอบ 

ถามเพือ่ให้ได้รับ
ข้อมูล/ความรู้ 

ถามกระตุ้นให้
มีส่วนร่วม 

ถามท้าทาย
ความคิด 

ถามเพือ่ดงึ
ความรู้ออกมา 

ถามเพือ่ให้เกดิ 
ความชัดเจน 

ถามเพือ่ให้เกดิความ
ตระหนัก เกดิความ
รับผดิชอบ 

ถามเพือ่ตรวจสอบ
ความเข้าใจ 



 การโค้ชแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
 การโค้ชแบบกลุ่มย่อย 3-5 

คน 
 การโค้ชแบบทั้งโรงเรียน 
 การโค้ชแบบกลุ่มโรงเรียน 



มิติการโค้ช 
1. การโค้ชเดี่ยว สามารถจัดเวลาได้ง่ายและเป็นวธีิทีโ่ค้ช 
    ส่วนใหญ่ใช้ แต่มกัจะไม่มกีารสะท้อนกลบัจากทมีโค้ช 
    ด้วยกนั ขาดการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในสภาพจริง 

2. การโค้ชเป็นทมี ใช้ได้ดใีนกรณทีีโ่ค้ชอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั  
    และสามารถสะท้อนกลบัปฏิกริิยาบางช่วงของการโค้ช 
    และสามารถช่วยกนัท าความเข้าใจให้ผู้รับการโค้ชได้เป็น 
    อย่างด ี



กระบวนการโค้ช 
สนับสนุน 

ให้เปลีย่นแปลงวธีิการเรียนรู้ 
การปฏิบัติงานทีใ่ห้เกดิ 
ความเข้าใจที่ยั่งยนื 



สุ จิ 

ปุ ลิ 

Strong  
Citizen 



The Trainers 
ตาโต.. 
เก่งคดิ.. 

“เพือ่ไปพฒันานักเรียนให้เป็นคน..” 

ตาโต.. 

จิตใจด.ี. 

 หูกาง.. ปากเล็ก.. 
เก่งท า.. จิตใจด.ี. มีความสุข.. 

หูกาง.. ปากเลก็.. 
เก่งคดิ.. เก่งท า.. 

และมีความสุข.. 

สุ จิ 

ปุ ลิ 



 
 

            

ครูกล้าหาญ 



 



โค้ชและผู้รบัการโค้ชเรยีนรูร้ว่มกนั   
เพือ่การเปลีย่นแปลงการคดิและการกระท า 
ของตนเองอยา่งถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์



REFLECTION  NOTE 

WHAT DID 

YOU DO? 

HOW   DID  

YOU FEEL? 
WHAT  DID  

YOU LEARN? 

WHAT  WILL  

YOU  DO  

DIFFERENTLY? 



              

                สวสัด ี


