
Coaching and 
Mentoring 

C & M 

การช้ีแนะและการเป็นพีเ่ลีย้ง 



ท าไม? 

Coaching 

Mentoring 

5 วธีิการ 
 เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบั Coaching lab 



คุณสมบตัขิองการช้ีแนะ 

 เป็นการสนทนาเพือ่การพฒันา  
 เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้เห็นจุดแขง็และจุดอ่อน 
 มีเป้าหมายเพือ่ประเด็นหรือเร่ืองที่เฉพาะเจาะจง  
 เป็นกจิกรรมที่มรีะยะเวลาส้ัน 
 มีเป้าหมายเพือ่พฒันาการปฏิบัติงาน และพฒันาทักษะส่วนบุคคล  

 เป็นกจิกรรมที่มีเป้าหมาย ของบุคคล องค์กรรวมกนั  

 จะใช้ได้ผลดีเมื่อม ีCoachee มีการตระหนักรู้ 
  มีขอบเขตของเวลาที่ชัดเจน  

 เป็นกจิกรรมที่ต้องอาศัยทักษะของ Coach 



เปรียบทยีบระหว่าง  Mentoring and Coaching 

Mentoring Coaching 

จุดเนน้ เนน้ท่ีตวับุคคล เนน้ท่ีผลการปฏิบติังาน   

บทบาท เป็นผูอ้  านวย หรือ กระตุน้ให ้
Coachee พฒันา  
ไม่ก าหนดวาระชดัเจน 

มีวาระก าหนดไวก่้อน 

ความสมัพนัธ์ เลือกดว้ยตนเอง มาจากงาน 

แหล่งของอิทธิพล มาจากการเห็นคุณค่า จากต าแหน่ง 

ประโยชน์ท่ีได ้ เกิดการเรียนรู้  ทีมและการปฏิบติังาน 

ประเดน็ เก่ียวกบัการด าเนินชีวิต เก่ียวกบังาน 



แกน X แสดงถึงเป้าหมายของการพฒันา  

 
ด้านซ้ายมือ เป็นการพฒันาทักษะ  

ด้านขวามอื เป็นการพฒันาคนองค์รวม 

แกน y แสดงระยะเวลาของกจิกรรม 
ด้านบน   แสดงระยะเวลาส้ัน 

ด้านล่าง เป็นกจิกรรมที่มรีะยะเวลายาว 

เมือ่ท าการเปรียบเทียบการเรียนรู้ทั้ง 3 แบบ จะพบว่า ครูใช้เพือ่พฒันาสมรรถนะด้าน
ทักษะ และใช้ระยะเวลาส้ัน ในขณะพีเ่ลีย้งพฒันาบุคคลองค์รวม และใช้เวลายาวกว่า  

ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ครู mentor coach 



การเปรียบเทียบระหว่างโค้ชช่ิง และ วธีิการอืน่ ๆ  

• เป็นกิจกรรมที่ผูม้คีวามเชี่ยวชาญ ในประเด็นตา่ง ๆ ให้ค าแนะน าแก่

ผูม้าขอค าแนะน า เพื่อไปแก้ปัญหา 

การให้

ค าปรึกษา 

• เป็นกระบวนการที่ผูรู้้สอนให้กับผู้อนื เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ การฝกึ 

• เป็นความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า กับ ผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยกวา่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณแ์กก่ัน  

การเป็นพี่
เล้ียง 

•  เป็นกระบวนการแก้ไขอดตีที่เจ็บปวด จุดเนน้เพ่ือแก้ไขสิ่งที่
เสยีหายให้ดขีึ้น 

การบ าบัด 



การฟังเชิงรกุ 
การถามอย่างมีประสิทธิภาพ 
การให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่างสร้างสรรค ์
Confronting (การเผชิญหน้า ด้วยหลกัฐาน
เพื่อให้อีกฝ่ายยอมรบั) 

ทกัษะของผู้ช้ีแนะ 



สบตา 
ไม่ขดัจงัหวะ 
ใช้ค าถามเพื่อสืบเสาะ  
สอบถามเพ่ือยืนยนั 
การถามเพื่อสะท้อน 
การเงียบ 

ทักษะการฟังแบบ active listening 



 เพือ่ท่ีจะรู้เราต้องถาม  
ถามค าถามท่ีถูกต้อง ด้วยเจตนาท่ีถูกต้อง 
ใช้ค าถามปลายเปิด 
ถามเพือ่กระตุ้นให้คดิ 
ถามเพือ่ให้สามารถหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 

ทักษะการถามที่ด ี



   การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ควรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และพฤติกรรม โดยใช้
หลกั 

•  มุ่งเนน้ท่ีพฤติกรรม   
• อธิบายว่าพฤติกรรมส่งผลกระทบอย่างไร  
• ใหต้วัอยา่งท่ีเฉพาะเจาะจง 
• ใหท้างเลือก 

ทักษะการ feedback 



เดก็คูณเลขไม่ได ้



Model การโค้ช 
 

     Goal 
หมายถึง เป้าหมาย 
เป็นขั้นตอนของการให ้
Coachee ระบุเป้าหมาย
ของการพฒันา 

    Reality หมายถึง การตรวจสอบ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของส่ิงท่ี
เป็นเป้าหมาย 

 

     Option  
หมายถึง ขั้นตอนของการ
ให ้Coachee ระบุวา่
ตนเองสามารถท าอะไรได้
บา้ง  

      Will  หมายถึง ขั้นตอนท่ีให ้
Coachee ระบุวา่จะท าอะไร 



Goals การบรรลุเป้าหมายมคุีณสมบัติ 2 ประการ 
คุณสมบัติท่ี 1.  SMART 

 S=Specific   

            (มีความเฉพาะเจาะจง) 
 M= Measurable  

               (สามารถวดัได้) 

 A= Attainable 

              (สามารถบรรลุได้) 

 R= Realistic 

              (สมจริง) 
 T= Time Bound  

                (ในระยะเวลาท่ีก าหนด) 

คุณสมบัตทิี ่2. PURE 
P = Positive  

           (เป็นบวก) 

U = Understand  

           (เข้าใจได้) 

R = Relevant 

           (สอดคล้อง เหมาะสม) 

E = Ethical  
       (มีคุณธรรม) 



 What 

 Where 

 When 

 Who  

 How much 

 ในส่วนน้ีตอ้งการ ให ้coachee เกิด ความตระหนกั ความรู้สึก   
 เล่าใหฟั้งหน่อยไดไ้หม วา่ท าอะไรอยูต่อนน้ี  ท าแลว้ผลเป็นอยา่งไร 
และ คิดอยา่งไรกบัส่ิงท่ีท า 

แนวค าถาม ช่วง Reality check 



ถามเพื่อให ้ตระหนกัถึง ทางเลือกท่ีมี เพื่อการ 
บรรลุความส าเร็จ 

 ใหไ้ดคิ้ดอยา่งหลากหลายดว้ยตวัเอง 
Coach อาจบอกเล่าตวัอยา่ง ท่ีท าใหเ้กิดความ
ประทบัใจ และเห็นแนวทาง 

แนวค าถาม option 



ถามให้ก าหนดแผนในอนาคต 
ถามให้คิดว่า จะมีอปุสรรคใด มีความต้องการ
การสนันสนุนใด 

ถามความมัน่ใจว่าจะท าได้ 
สรปุ ภาพรวมและตรวจสอบ ผลการcoaching 

แนวค าถาม will 



ความเป็นไปได้ในการน า C&M ไปใช้ในโรงเรียน 

กลุ่ม การด าเนินการ 

ผอ. 

      1. สร้าง PLC ในโรงเรียนโดยการก าหนดวิสยัทศัน์ของ 
PLC ทบทวนว่ามีกลุ่มใดเกิดขึน้แล้วบา้ง แล้วต่อยอดจาก
กลุ่มนัน้แล้วสร้างกลุ่มใหม่ 
      2. โค้ชครหูรือหวัหน้ากลุ่มสาระให้รู้วิธีการสอนโดย 
PBL, Scaffolding, CPS 

ศน. โค้ชครหูรือหวัหน้ากลุ่มสาระให้รู้วิธีการสอนโดย PBL, 
Scaffolding, CPS 

คร ู โค้ชครหูรือหวัหน้ากลุ่มสาระให้รู้วิธีการสอนโดย PBL, 
Scaffolding, CPS 







ฐานกิจกรรม  5 ฐาน 



ฐาน 1 Problem based learning 



ฐาน 2 Project Based Learning 



ฐาน 3 Creative Problem Solving 



ฐาน 4 Scaffolding 



ฐาน 5 Professional learning Community 


