
รายงานสรุปผลการประชุมฯ Coaching Technique 

โดย สุจิตรา  โปรงแสง ศึกษานิเทศก หนวยศึกษานิเทศก สอศ. 

 

รายงานสรุปการประชุมปฏิบัติการ coaching technique  โครงการพัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนิเทศอาชีวศึกษา (5เม.ย.56) 

รายงานสรุปผลการประชุมปฏิบัติการ“Coaching Technique” 

11 – 13  มีนาคม  2556  และ   14 – 16  มีนาคม  2556 

เฉพาะของกลุมภาคเหนือ รวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 

 

จํานวนผูเขารวมประชุม    

รุนท่ี 1  จากหนวยศึกษานิเทศก 11 คน  จากสถานศึกษา   22  คน วิทยากร 2 คน  รวมจํานวน   34  คน   

รุนท่ี 2  จากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค  4  คน สถานศึกษา 23 คน วิทยากร 2 คน  จํานวน  29  คน 

 

วิทยาลัยที่อยูในโครงการฯ 

• วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

• วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

• วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

• วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 

• วิทยาลัยการอาชีพฝาง 

 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง    กําหนดตัวบุคคลท่ีจะเปนผู coach  โดยทีมท่ีมาเขารวมประชุม 7 คน + ศึกษานิเทศก

จากศูนยฯ ภาคเหนือ 2 คน  รวม 9 คน  ดําเนินการในท้ัง  11  แผนก  แตไมบังคับท้ังหมด  แผนกคัดเลือกผูสมัคร

ใจเขารับการ coach  14  คน  โดยมีการเตรียมการดังนี้ 

  1. หัวหนาแผนกดําเนินการสรรหาผูสมัครใจเขารับการ coach 

2. อบรมครูท้ังสถานศึกษาใหเขาใจตรงกันถึงวัตถุประสงค  เปาหมายและวิธีการ ในการดําเนินเรื่อง

การนิเทศการสอนดวย  coaching technique   

3.  กําหนดดําเนินการในวันท่ี  1 – 3  พฤษภาคม  2556  

4.  เนื้อหาการอบรมจะเนนเรื่องความเปนครู และกระบวนการเรียนรูประกอบดวย 

• หนังเรื่อง Children full of Life  

• องคประกอบของการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

• สไตลการเรียนรู 

• การตั้งคําถาม  การฟง  

• การสรางความเขาใจเรื่องการ coaching  เพ่ือเตรียมรับการโคช   
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5.  ใชเวลาในการอบรม 2 วัน  กําหนดดําเนินการในชวงวันท่ี 1- 3 พ.ค. 56 (อาจตองประสานขอ

เลื่อนเนื่องจากเกรงวาเงินโอนจะดําเนินการไมทัน) 

6.  ทีมดําเนินการอบรม  ใชทีมจากสวนกลาง  รวมกับ ศน.ภาค  และ ตัวแทนท่ีมาเขารวมประชุม 

7.  การสังเกตการณสอนเพ่ือ coach  จะดําเนินการ  2 ครั้ง / ภาคเรียน / คน 

 โดยทีมท่ีมาประชุมและกําหนดแผนการดําเนินงานนี้  มีความกังวลใจเก่ียวกับแรงตายในสถานศึกษาท่ีไม

ไดมาประชุมทําความเขาใจรวมกัน 

  

 

 

ผลสรุปจากแบบสอบถามการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เปนแบบสอบถามปลายเปด  จํานวน  4  ขอ  และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในการในการวิเคราะหคําตอบ  

และเรียงลําดับตามความถี่    มีขอสรุปดังตอไปนี้ 

 

1. ประเด็นเนื้อหาท่ีผูเขารวมประชุมไดเรียนรูและมีประโยชนมากและสามารถนําไปใชในการจัด

กิจกรรมตอเนื่องในสถานศึกษาไดมากท่ีสุด 5 อันดับแรก  ไดแก 

1. กระบวนการโคช  /วิธีโคช   

2. ทักษะการตั้งคําถาม   

3. หลักการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ   

4. สไตลการเรียนรู  

5. เทคนิควิธีการในการนําไปสูการเรียนรูเนื้อหาเรื่องการโคช  และเนื้อหาทุกเรื่องมีประโยชน

สามารถนําไปปรับใชไดจริงท้ังเรื่องงาน การเรียนการสอนและครอบครัว   

 

สําหรับเนื้อหาอ่ืน ๆ  มีผูแสดงความคิดเห็นวามีประโยชนครบทุกเนื้อหา  โดยเนื้อหาท้ังหมดใชรูปแบบ

การเรียนรุผานประสบการณ  เปนกิจกรรมท่ีใหผูเขารวมประชุมไดลงมือปฏิบัติ  ทําใหเสียงสะทอนเรื่องการเห็น

รูปแบบในการนําไปใชชัดเจน  (ศึกษาเพ่ิมเติมไดในชุดขอมูลดิบ)  โดยภาพรวมผูเขารวมประชุมพอใจและเห็นวา

สามารถนํากลับไปใชไดจริง เห็นรูปธรรมในการดําเนินการ 

ในประเด็นเนื้อหาท่ีผูเขารวมรูสึกวาไดเรียนรูและมีประโยชนนอยในการจัดการประชุมครั้งนี้   มีความ

กระจาย  ไมมีเนื้อหาใดท่ีผูเขารวมสะทอนใหเห็นอยางเดนชัด  ซ่ึงทําใหเห็นวา กิจกรรมการเรียนรูท่ีทีมวิทยากรจัด

ข้ึน  สนองตอสไตลการเรียนรูไดของผูเขารวมการประชุมไดครบทุกคน  อยางไรก็ตาม  มีขอคิดเห็นท่ีทีม

คณะกรรมการดําเนินงานควรใหความสนใจ  และนําไปพัฒนาตอเนื่อง  ไดแก  ทักษะการตั้งคําถาม  ท้ังใน
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กิจกรรมเรื่องของแดง  และกิจกรรมการตั้งคําถามกับปรัศนี  มีผูใหขอมูลกิจกรรมละ 1 คน  วา กิจกรรมดังกลาว

ยืดเยื้อและไมใกลเคียงกัยสถานการณจริงของครู  ควรใหเปนตัวอยางจริงในสถานการณของโรงเรียน   

 สําหรับประเด็นนี้  ผูจัดและทีมวิทยากรวิเคราะหไดวา  โดยพ้ืนฐาน  ทักษะการตั้งคําถาม  ยังคงเปน

ทักษะท่ีครูไมคอยถนัด  การสรางความเขาใจหรือการพัฒนาทักษะในเรื่องนี้อาจตองใชระยะเวลา  ดังนั้น  ในการลง

พ้ืนท่ีสถานการณจริง  คณะกรรมการดําเนินงานควรใหความสนใจฝกเรื่องทักษะการตั้งคําถาม  ใหกับผูนิเทศหรือ ผู 

coach ในสถานศึกษา   

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้   

1. ควรจัดใหมีการอบรมในหัวขอนี้มากข้ึน เปนระยะๆ 

2. ขอคําแนะนําเม่ือเกิดปญหา 

3. เนื้อหาแนนมาก  นาจะสบายกวานี้ 

4. เวลาในการวางแผนกิจกรรมท่ีทําในสถานศึกษานอย 

5. เวลาในการทํากิจกรรมนอยไป 

6. การติดตามหลังการอบรมอยากใหทําอยางตอเนื่อง 

7. ครูท้ังวิทยาลัยนาจะมา  แตตองจัดหลายครั้งหนอย 

8. ทุกอยางดี สถานท่ีดีมาก อุปกรณเหมาะสม 

9. อยากใหเพ่ิมเนื้อหาการจัดการแรงตาน 

10.  อยากใหมีการอบรมอยางตอเนื่องทุกปเพ่ือพัฒนาศักยภาพตอไป   

11.  อยากใหจัดอบรมอยางนี้บอย ๆ เปนการกระตุนเตือนผูรับการอบรม 

12.  ให ศน. ในสวนท่ีเปนโคช แสดงตัวอยางการโคชใหดูบาง 

13.  รูปแบบการจัดใหกระชับเนื้อหา 

14.  ภาพรวมดีมาก 

15.  บางสวนของเนื้อหาบางชวงถายาวเกินไปควรลดลง เนนทํากิจกรรมเพ่ิมเติม ดูวีซีดีประกอบ 

16.  ควรมีเอกสารมอบใหเพ่ือทบทวนในวันสุดทายเพ่ือนํากลับไปใชเม่ือลืมหรือจําเรื่องบางเรื่องไมได  
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ภาพกิจกรรมประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching Technique 

 

 
แนะนําโครงการและรูจักกันกอน 

 

 
ครูจะตองเรียนรูเรื่องอะไรกันบาง 



รายงานสรุปผลการประชุมฯ Coaching Technique 

โดย สุจิตรา  โปรงแสง ศึกษานิเทศก หนวยศึกษานิเทศก สอศ. 

 

รายงานสรุปการประชุมปฏิบัติการ coaching technique  โครงการพัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนิเทศอาชีวศึกษา (5เม.ย.56) 

 
วิธีการจัดการเรียนการสอนและหลักการโคช 

 

 

 
จัดทําแผนการโคชของแตละสถานศึกษา 


