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ช่ือ – สกลุ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

ต าแหน่ง นักวิชาการอสิระ
 กรรมการอ านวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ์
 เลขาธิการสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี  สาขาการโรงแรมและภตัตาคาร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

การอบรมดูงาน
 หลกัสูตร English Language Programs ณ สถาบนั Gloucestershire College ประเทศองักฤษ
 Training Course on Entrepreneurship Development for Rural Women ประเทศ Indonesia ดว้ยทุนสถาบนัเพ่ิม

ผลผลิตแห่งเอเซีย
 Seminar on Strategic Management for Civil Society Organization ประเทศ Nepal ดว้ยทุนสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่ง

เอเซีย
 Training Course on Small Business Development for Women ประเทศ Malaysia ดว้ยทุนสถาบนัเพ่ิมผลผลิต

แห่งเอเซีย
 Asean National Tourism Trainer in Manila Philippines (Master Trainer) ดว้ยทุนกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา
 Master Trainer for In-Company Trainers by GIZ ด้วยทนุ GIZ ประเทศเยอรมนั
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เกยีรติประวัติ 
 รางวลั “ครูสอนดี” ประจ าปี 2554
 รางวลั “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปี 2555
 นกัสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภท อาสาสมคัรจากมูลนิธิปกรณ์ องัสุสิงห์ ปี 2557
 สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557
 อาสาสมคัรดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์และกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์ปี 2548
 นกัวิชาการและวิทยากรอิสระดา้นCoaching / จิตอาสาปลกุพลงัคิดบวก / การสร้างพลงัใจ / การสร้าง

ทีม / Walk Rally / กา้วสู่วิทยากรมืออาชีพ / เทคนิคการใหบ้ริการท่ีประทบัใจ / กลยทุธ์การสร้างอาชีพ 
/ การบริการอยา่งสร้างสรรค ์/ การออกแบบโครงการ ศิลปะการใหบ้ริการ / จิตวิทยาการบริการ / 
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
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ประสพการณ์ในอดีต
 ขา้ราชการบ านาญช านาญการพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 อาจารยพิ์เศษ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และอ่ืน ๆ
 วิทยากร “Master Trainer”  “การสอนงาน” “การเป็นวิทยากร”ใหแ้กห่น่วยงานต่าง ๆ  อาทิ ส านกัพฒันา

สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา หน่วยงานราชการ
และบริษทัต่าง ๆ  อาทิ บริษทัน ้าตาลมิตรผล จ ากดั สมาคมโรงแรมไทย บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์จ  ากดั บริษทั
ไทยแมร่ีจ ากดั บริษทัเอเชียแอมโรลจ์  ากดั ฯลฯ

 วิทยากรเร่ือง “หวัใจจิตอาสา” “การพฒันาบุคลิกภาพสู่ AEC” “Service Mind” ใหแ้กอ่งคก์รสาธารณะ
ประโยชนต่์าง ๆ

 วิทยากรเร่ือง “การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ใหแ้ก ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษทัมิตซูบิชิ 
อิเลคทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัไซโก ้ประเทศไทย จ ากดั ฯลฯ

 วิทยากรอิสระในเร่ืองต่าง ๆ  อาทิ กา้วสู่วิทยากรมืออาชีพ ปลุกพลงัคิดบวก การสร้างทีม Walk Rally เทคนิคการ
ใหบ้ริการท่ีประทบัใจ กลยุทธ์การสร้างอาชีพ  การบริการอย่างสร้างสรรค ์การสร้างพลงัใจ การเขียนโครงการ 
ศิลปะการใหบ้ริการ  จิตวิทยาการบริการ และกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์

 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ดา้นการพฒันาศกัยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 ท่ีปรึกษาชมรมผูบ้ริหารงานแม่บา้นแห่งประเทศไทย
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ช่ือ – สกุล นาย สวินทร์  พงษ์เก่า

ต าแหน่ง นักวิชาการความปลอดภัย
กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน(ประเทศไทย)

ประวัตกิารศึกษา
 พฒันบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั)  มหาวิทยาลยัมหิดล

การอบรมดูงาน
 หลกัสูตรการบริหารงานความปลอดภยัสมยัใหม่ (Modern Safety Management) จากสถาบันควบคมุความสญูเสีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลกัสูตรการตรวจวดัประเมินผลการบริหารงานความปลอดภยั ( ISRS   auditor ) จากสถาบันควบคมุความสญูเสีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลกัสูตรการประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment)     ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลกัสตูรการประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) และการจัดการสารเคมีอนัตราย  จาก  สถาบันความปลอดภยั  ประเทศญ่ีปุ่ น
 หลกัสูตร วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยัและการดบัเพลิงขั้นกา้วหนา้
 หลกัสูตร  Fire  Commander 
 หลกัสูตร  TQM   ( Total  Quality   Management)
 หลกัสูตร การบริหารความเส่ียง  ( Risk  Management)
 หลกัสตูร   TQA  CRITERIA   MANUFACTURING   SECTOR
 หลกัสูตร   TQA  ORGANIZATION  ASSESSMENT
 หลกัสูตร   TQA  APPLICATION  WRITING
 หลกัสูตร   TQA  SCOREBOOK  WRITING   FOR  ASSESSOR
 หลกัสูตร   TQA  ASSESSOR
 หลกัสูตร   ISO  9001 , 14001 , 19011
 หลกัสูตร   OHSAS  18001
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ประสพการณ์การท างานในอดีต
Safety Supervisor บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั
หว้หนา้หมวดควบคุมความปลอดภยั โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนบางปะ

กง ระยะท่ี 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หวัหนา้แผนกควบคุมความสูญเสีย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หวัหนา้แผนกบริหารความเส่ียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หวัหนา้แผนกบริหารระบบคุณภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หวัหนา้กองบริหารคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หวัหนา้กองระบบบริหารงานคุณภาพ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หวัหนา้กองอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย
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ประสพการณ์ด้านความปลอดภัย
 กรรมการบริหารและท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศ

ไทย)
 กรรมการหลกัสูตรความปลอดภยัและอนุกรรมการพฒันาโครงการใหม่   สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลย ี

(ไทย – ญ่ีปุ่ น)
 อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต ระบบการเรียนตามอธัยาศยั มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
 อาจารยพิ์เศษ คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
 อาจารยพ์ิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
 อาจารยพ์ิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น
 อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
 อาจารยพ์ิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
 อาจารยพ์ิเศษ คณะแพทยศ์าสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
 อาจารยพ์ิเศษและผูเ้ขียนชุดวิชาการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรม

มาธิราช
 วิทยากรบรรยายดา้นคุณภาพและความปลอดภยั ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  



Safety Coaching 0utline
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• กระบวนการพฒันาคน

• หนา้ทีแ่ละบทบาทของ Coach

• คุณสมบตัขิอง Coach

• รปูแบบของ Coaching

• ความแตกต่างของ Coachee

• Safety Coaching Plan

• เทคนิค Safety Coaching

• การประเมนิผล Safety Coaching

• Safety Coaching Workshop
SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์

พงษเ์กา่และ ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่



การปฏบิตัิงานใหมี้ความปลอดภยัของพนกังาน

9

ความสามารถ

แนวคดิ และ ทศันคต ิความปลอดภยั

ความต ัง้ใจ



การนิเทศ
(Supervision)

การเป็นพี่เลีย้ง
(Mentoring)

การอบรม
(Training)

การสอนงาน
(Coaching)

กระบวนการพฒันาคน

เน้นมาตรฐาน เน้นศกัยภาพ

รู้/เข้าใจ/มีทกัษะ น าไปใช้ได้ในสภาพจริง

ทัว่ไป

เฉพาะ

เป้าหมาย



การนิเทศ (Supervision)
การให้ความช่วยเหลือ อ านวยการ ดูแล 

เพ่ือให้ผู้ถูกนิเทศสามารถพฒันาความรู้
ความสามารถให้ท างานได้ตามมาตรฐานและ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร

กระบวนการพฒันาคนท างาน

11SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์

พงษเ์กา่และ ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่



การเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentoring)
การให้ความช่วยเหลือผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อย

กว่าเพ่ือให้ได้รับการพฒันาตามศักยภาพของเขา 
ทั้งเร่ืองการท างาน การด าเนินชีวติ ให้พฒันา
ไปสู่เป้าหมายทีว่างไว้ร่วมกนั

กระบวนการพฒันาคนท างาน 

12SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์

พงษเ์กา่และ ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่



การอบรม (Training)
เป็นวธีิการให้ความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีหลกัสูตรและวธีิการด าเนินงาน
เฉพาะ เพ่ือให้ได้ผลตามมาตรฐานทีว่างไว้

กระบวนการพฒันาคนท างาน 

13

SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์พงษเ์กา่และ ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่



การสอนงาน (Coaching)
เป็นกระบวนการพฒันาทมีงานให้มีความรู้

(Knowledge) ทกัษะ (Skill) พฤติกรรม 
(Behavior)  และลกัษณะเฉพาะตัว (Personal  
Attribute) ในการท างาน  โดยช่วยให้เขาน าความรู้
ความเข้าใจทีม่ีอยู่ มาปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของงานน้ัน

กระบวนการพฒันาคนท างาน 

14SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์

พงษเ์กา่และ ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่



การสอนงานเพ่ือความปลอดภัย (Safety Coaching)

เป็นกระบวนการพฒันาทมีงานให้มีความรู้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) พฤติกรรม 
(Behavior)  และลกัษณะเฉพาะตัว (Personal  
Attribute) ในการท างาน และความตระหนักถึง
อนัตรายทีแ่ฝ้งเร้น  เพ่ือให้การปฎบิัติงานบรรลุ
เป้าหมายด้วยความปลอดภัย

15SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์

พงษเ์กา่และ ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่



การโค้ชคืออะไร
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• ศิลปะในการช่วยให้ผู้อ่ืนมผีลงานดขีึน้ ได้เรียนรู้ 
และได้พฒันา

• ท าให้ผู้ถูกโค้ชสามารถคดิด้วยตนเอง มองเห็นได้
ทะลุปรุโปร่ง มคีวามคดิสร้างสรรค์

• โค้ชต้องไม่คดิว่าตัวเองมคี าตอบที่ถูกต้อง แต่ช่วยให้
ผู้ถูกโค้ชส ารวจตรวจสอบ ท าความเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่
การตัดสินใจที่ดกีว่า
SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์พงษเ์กา่และ ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่



หน้าทีส่ าคญัของการสอนงาน

1. ท าให้Coachee เหน็ตวัเอง/เขา้ใจตวัเอง
2. ท าให ้Coachee เกดิความอยากเปลีย่นแปลง

ตวัเอง

3. ท าให้Coachee มุ่งม ัน่สูเ่ป้าหมายและ
รบัผดิชอบ

4. ท าให้Coachee เกดิความไวว้างใจในตวัโคช้ 
(Coach)

5. โคช้ (Coach) และ Coacheeมคีวามรบัผดิชอบ
ตอ่เป้าหมายรว่มกนั

17SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์
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บทบาทของผูส้อนงาน

 นกัฝึกอบรม

 นกัจติวทิยา

 นกัแกปั้ญหา

 นกัพฒันา

 ผูใ้หค้ าปรกึษา

 นกัปฏบิตัิ
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คณุสมบตัขิองผูส้อนงาน

• ยิม้แยม้แจ่มใส

• แตง่กายเหมาะสม

• ชืน่ชมผูอ้ืน่

• หยบิยืน่ไมตรี

• ดเีสมอปลาย –ตน้

• อดทน

• จรงิใจ

• ใหอ้ภยั

• กลา้รบัผดิ

• ไม่คดิรา้ยใคร

• จติใจเบกิบาน
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Coaching style



push vs pull / coaching style

 ส่ัง / สอนให้ท า

 ให้ค าตอบหรือวิธีการ
ชัดเจน

 โค้ชมักต้องเป็นคนบอก

 ใช้เม่ือขาดความม่ันใจ / 
ขาดความรู้ความสามารถ

 ต้องการความรวดเร็ว 

 ดึงเอาข้อดีของพนักงาน
ออกมา

 โค้ชถามและคอยฟังเป็น
ส่วนใหญ่

 กระตุ้นให้คิด
 พนักงานมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์

push pull
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รปูแบบการโค้ช

instruct

direct

coach

guide

mentor

enable

skills performance development

Focus:
ทีละขั้นตอน
(task)

ผลงาน
(results of job)

การพัฒนาระยะยาว
(developing through life)

Approach: ท าให้ดู-ท าตาม
ติดตามใกล้ชิด 
ตรวจสอบถูกต้อง

ค้นหาสาเหตุ/ปัญหาร่วมกัน
หาโอกาสให้ฝึกฝีมือ

Q &A
เปิดทัศนะ
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instruct  direct

 คดิรายละเอยีดใหทุ้ก
ข ัน้ตอน กอ่นส ัง่งาน

 บอกรายละเอยีดทุก
ขัน้ตอนอยา่งชดัเจนเวลา
ทีส่ ัง่งาน

 ตรวจสอบเสมอวา่ลูกน้อง
เขา้ใจค าส ัง่งานชดัเจน

 ตดิตามงานทีม่อบหมายไป
อยา่งสม ่าเสมอและบอกให้
รูว้า่เขาท าไดด้เีพยีงใด

รูปแบบการโคช้

instruct

direct

coach

guide

mentor

enable

skills performance development

Focus: ทีละขัน้ตอน
(task)

ผลงาน
(results of job)

การพฒันาระยะยาว
(developing through 
life)

Approach:ท าใหดู้ -ท าตาม 
ติดตามใกลชิ้ด ตรวจ
สอบถูกตอ้ง

คน้หาสาเหตุ / ปัญหาร่วมกนั
หาโอกาสใหฝึ้กฝีมือ

Q &A

เปิดทศันะ

Focus:
ทีละขั้นตอน
(task)

Approach: ท าให้ดู-ท าตาม
ติดตามใกล้ชิด 
ตรวจสอบถูกต้อง
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On-the-job Training

 พนกังานใหม่ ยงัไม่รู ้

วธิกีารท างานของบรษิทั

 พนกังานท าไม่เป็น / ไม่

คล่อง

 เพิง่เปลีย่นอปุกรณ์ /       

เคร ือ่งมอื

ใชเ้มือ่ไร?

รูปแบบการโคช้

instruct

direct

coach

guide

mentor

enable

skills performance development

Focus: ทีละขัน้ตอน
(task)

ผลงาน
(results of job)

การพฒันาระยะยาว
(developing through 
life)

Approach:ท าใหดู้ -ท าตาม 
ติดตามใกลชิ้ด ตรวจ
สอบถูกตอ้ง

คน้หาสาเหตุ / ปัญหาร่วมกนั
หาโอกาสใหฝึ้กฝีมือ

Q &A

เปิดทศันะ

Focus:

Approach:

ทลีะ

ข ัน้ตอน
(task)

ท าใหดู้-ท าตาม

ตดิตามใกลช้ดิ 

ตรวจสอบ

ถูกตอ้ง 24



coach  guide

 มองหาโอกาสใหไ้ดล้อง
ท างานชิน้ใหม่

 ชว่ยวางแผนวธิกีารท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมาย

 กระตุน้ใหพ้จิารณาผลงาน
ของตนเองเพือ่พฒันา
ตนเอง

 เตรยีมใจยอมรบัความ
ผดิพลาดหากงานใหม่ทีใ่ห ้
ท ามขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้

รูปแบบการโคช้

instruct

direct

coach

guide

mentor

enable

skills performance development

Focus: ทีละขัน้ตอน
(task)

ผลงาน
(results of job)

การพฒันาระยะยาว
(developing through 
life)

Approach:ท าใหดู้ -ท าตาม 
ติดตามใกลชิ้ด ตรวจ
สอบถูกตอ้ง

คน้หาสาเหตุ / ปัญหาร่วมกนั
หาโอกาสใหฝึ้กฝีมือ

Q &A

เปิดทศันะ

Focus:

Approach:

ผลงาน
(results of job)

Focus:

ค้นหาสาเหตุ/ปัญหา
ร่วมกัน
หาโอกาสให้ฝึกฝีมือ

Approach:
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performance  coaching

 ผลงานไม่ไดต้าม   

มาตรฐาน

 มอบหมายงานใหม่

ใหท้ า และมปัีญหา

ระหว่างการท างาน

รูปแบบการโคช้

instruct

direct

coach

guide

mentor

enable

skills performance development

Focus: ทีละขัน้ตอน
(task)

ผลงาน
(results of job)

การพฒันาระยะยาว
(developing through 
life)

Approach:ท าใหดู้ -ท าตาม 
ติดตามใกลชิ้ด ตรวจ
สอบถูกตอ้ง

คน้หาสาเหตุ / ปัญหาร่วมกนั
หาโอกาสใหฝึ้กฝีมือ

Q &A

เปิดทศันะ

Focus:

Approach:

ใชเ้มือ่ไร?

ผลงาน
(results of job)

Focus:

ค้นหาสาเหตุ/ปัญหาร่วมกนั
หาโอกาสให้ฝึกฝีมือ

Approach:
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รูปแบบการโคช้

instruct

direct

coach

guide

mentor

enable

skills performance development

Focus: ทีละขัน้ตอน
(task)

ผลงาน
(results of job)

การพฒันาระยะยาว
(developing through 
life)

Approach:ท าใหดู้ -ท าตาม 
ติดตามใกลชิ้ด ตรวจ
สอบถูกตอ้ง

คน้หาสาเหตุ / ปัญหาร่วมกนั
หาโอกาสใหฝึ้กฝีมือ

Q &A

เปิดทศันะ

Focus:

Approach:

mentor  enable

 ชว่ยปรบัเป้าหมายในงานและ

เป้าหมายในชวีติให้

สอดคลอ้งกนั

 หมัน่ต ัง้ค าถามใหค้ดิตอ่ไปได้

วา่เพราะเหตใุดเขาจงึท า

อย่างทีเ่ขาอยากท า

 ใหค้วามสนใจสิง่ทีท่ านอก

เวลางาน เพือ่ดูวา่กจิกรรมที่

เขาท าสอดคลอ้ง / ขดัแยง้

กบังานปัจจบุนั

 ชว่ยกนัคดิวา่เขาจะเตบิโตไป

ในทศิทางใด

การพฒันาระยะยาว
(developing through life)

Q &A

เปิดทศันะ
27



ความแตกตา่งของ

Coachee
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ความแตกต่างของ Coachee

29

ร่างกาย

สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์  
นิสัย

ประสบการณ์

การศึกษาอาชีพ

ฐานะ
ครอบครัว

วฒันธรรม



ปัจจัยจากคนทีท่ าให้เกดิความผิดพลาด

• ความสามารถทางร่างกาย/สรีระวทิยาไม่
เหมาะสมหรือไม่เพยีงพอ

• สภาพจิตใจ อารมณ์ไม่เหมาะสม / ไม่เพยีงพอ
• ร่างกายได้รับความกดดัน / ความเครียด
• ขาดทกัษะ/ความช านาญ
• ขาดแรงจูงใจ



เทคนิค Safety Coaching
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ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาเสียง กบัการสอน

32

1. ภาษากาย        ลลีาท่าทาง  ลลีาบนใบหน้าและ
สายตา

1. ภาษาใจ        ใจสนุก เปิดใจกว้างยอมรับ
2. ภาษาเสียง        ลลีาน า้เสียง  อกัขระชัดเจน

SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์
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ภาษากาย (Body Language)

33

กริิยาอาการ
• การทรงตัวอย่างสมดุล
• ใช้นัยน์ตาทีดู่เป็นมิตรและจริงใจ
• มีจังหวะในการแสดงกริยาอาการ 
การเคล่ือนไหว

• ความกลมกลืนของกริิยาอาการ

SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์
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ภาษากาย(ตอ่)

34

• ทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย
• หน้าตาสดใส 
• รับไหว้หรือทกัทายด้วยรอยยิม้และกริิยาอนั
สมควร
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ภาษาใจ (สือ่สารดว้ยใจ)

35

ใจสุขเพราะให้....ใจเขลาเพราะอยาก....

ใจสะอาดสร้างสุข....ใจทุกข์สร้างกรรม....

ใจขยนัสร้างงาน....ใจสมานสร้างมิตร....

ใจวปิริตสร้างศัตรู....
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ภาษาเสยีง

36

• เสียงแจ่มใส มพีลงั  มชีีวติชีวา

• เสียงนุ่มนวล มหีางเสียง                          
มคีวามเป็นมติร

• เสียงแสดงถึงความเมตตา ห่วงใย

SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์
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“การใหค้วามนับถอืต่อคณุค่าของ

มนุษย”์

“ไม่มีใครสามารถแทนที่ใครคนใดคน

หน่ึงได”้



ปัจจยัส่ี( เลีย้งชีพ)

ความปลอดภัย*#

เป็นที่ยอมรับ
ช่ือเสียง

พิสูจน์
ตนเอง

MASLOW’S  HIERACHY  NEED

1/0

Abraham Maslow 

“แมจ้ะกล่าวไดว่้าความปรารถนามนุษย์

นั้นไม่รูจ้บส้ิน แตใ่นท่ีสุดมนุษยก็์พยายาม

ท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตนมุ่งหวงัไว้ ”

../../../ภาพยนต์ 1/เด็กว่ายนํ้า/2006vi_bebe-agua-flota.wmv
../../../ภาพยนต์ 1/นิค  กีต้ามือเดียว/China s Got Talent 2010 Winner Liu Wei on Guinness World Records Italian Show.flv


1/0ทัศนคตคิวามปลอดภัย

องค์ประกอบของมนุษย์

กาย  +  จติ



ระดบัความรูส้กึ สติ

PHASE 0 ไม่รูส้กึตวั

PHASE 1 เพิง่รูส้กึตวั

PHASE 2 เคยชิน

PHASE 3 ตื่นตวั

PHASE 4 ตื่นกลวั



Heinrich’s Dominoes Theory

ภมิูหลงั

ของบุคคล

กรรมพนัธุ์ฯ

ความ

บกพร่อง

ของบุคคล

การกระท า

และสภาวะ

ที่ไม่

ปลอดภยั

อุบตัิเหตุ

คนบาดเจบ็

พกิาร

ตาย

แนวทางป้องกนั



ลาง
การกระท า

และสภาพการณ์

ที่ต า่กว่ามาตรฐาน



การช้ีบ่งอนัตราย

มองเหน็ชดัเจน{

ซ่อนเร้น (มีศักยภาพ){



Safety Coaching Plan

45

เป็นการก าหนดหัวข้อเร่ือง เน้ือหา ส่ือการสอน 
ตลอดจนวสัดุ อุปกรณ์ วธีิสอน วธีิวดัผลและ
ประเมนิผล เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติงานได้บรรลุผลตาม
จุดประสงค์ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพ่ือให้
เกดิความปลอดภัย

SAFETY COACHING โดย อ.สวนิทร ์
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Coaching  Model

Coaching 

Model

ขัน้ที ่1

วางแผนการสอน

ขัน้ที ่2

ปฏบิตัติามแผน

ขัน้ที ่3

การตดิตามและ

ประเมนิผล

ขัน้ที ่4

ปรบัเปลีย่น/ปรบัปรุง

46



จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

47

เป็นจุดมุ่งหมายของการสอนที่ก าหนด  หรือ

พฤติกรรมการฝึก/การเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของผูเ้รียน 

ในรูปของการแสดงออก หรอืการกระท าที่สามารถ

สงัเกตเหน็ได ้

ประกอบดว้ยขอ้ความ 3 สว่น คือ 
1. พฤตกิรรมทีค่าดหวงั

2. สถานการณห์รอืเง่ือนไข 

3. เกณฑ ์
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4 ขั้นตอนการสอนงาน (Coaching Step)

48

ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน
(Motivation) 

การใหค้วามรู ้(Information) 

การน าความรูไ้ปใช้
(Application) 

ความกา้วหน้า 
(Progress) 
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การวดัผลด้านต่าง ๆ

• ในการสอนงาน โค้ชต้องวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้หรือไม่

นักการศึกษาช่ือ Bloom ได้แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 

3 ด้าน คือ

1. ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain)

2. ด้านทักษะพสัิย (Psychomotor Domain)

3. ด้านจิตพสัิย (Affective Domain)
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50

Safety Coaching มุ่งสูก่าร

สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

อย่างย ัง่ยนื
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