เทคนิคการวางแผน การสั่งงาน
ติดตามผลงาน และการทางานเป็นทีม
ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
หลักการและเหตุผล
การทางานให้ประสบความสาเร็จทัง้ ในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล จาเป็ นต้องมีการจัดการทีเ่ ป็ นระบบ ซึง่ ณ ปั จจุบนั
เราเรียกวิธกี ารนี้ว่า “การบริหารผลงาน” โดยกระบวนกรบริหารผลงานจะเริม่ ตัง้ แต่การวางแผนงาน การสังการ
่ การติดตาม
ผล การพัฒนา การประเมินผล และการแจ้งผลความสาเร็จให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั ทราบ กระบวนการดังกล่าวข้างต้น เป็ น
เครื่องมือทีม่ ขี อ้ เด่นตรงทีแ่ ทบจะการันตีได้ว่า การปฏิบตั งิ านจะมีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่าทีจ่ ะล้มเหลว และยัง
สามารถผลักดันให้บุคลากรทางานเป็ นทีมร่วมกันได้มากยิง่ ขึน้
หลักสูตรเทคนิคการวางแผน การสังงาน
่
ติดตามผลงาน และการทางานเป็ นทีม ออกแบบโดยใช้แนวคิดของการบริหาร
ผลงานเป็ นแกนหลัก โดยจะสอนทัง้ ในเชิงหลักการ และวิธปี ฏิบตั ิ ทัง้ ทีป่ ระสบความสาเร็จ และล้มเหลว ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้เกิดการ
เรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษาจริง ป้ องกันการเกิดปั ญหาซ้า ไม่ตอ้ งลองผิดลองถูก และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมันคง
่

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับหลักการ แนวคิด และวิธกี ารบริหารผลงานทีถ่ ูกต้อง และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน สังการ
่ ติดตามผลงาน พัฒนา ประเมินผล และให้ขอ้ มูลกับผูป้ ฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิผล
2) เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั วิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์ ซึง่ จะช่วยทาให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และ
สามารถนาเอาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้กบั การทางานได้ประสบความสาเร็จมากยิง่ ขึน้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีเทคนิคและวิธกี ารวางแผน สังการ
่ ติดตามผลงาน พัฒนา ประเมินผล และให้ขอ้ มูลกับผูป้ ฏิบตั งิ านได้อย่าง
ชัดเจน มีมมุ มองทีห่ ลากหลาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณประโยชน์ให้กบั องค์กรได้มากยิง่ ขึน้

เนื้ อหาการบรรยาย
1. แนวคิดและหลักการบริหารผลงาน
2. ความแตกต่างระหว่างการบริหารผลงานและการประเมินผล
3. กระบวนการบริหารผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. เทคนิคการวางแผนงาน และการเขียน Action Plan
5. เทคนิคการสังการ
่ และมอบหมายงานให้ถูกฝา ถูกตัว
6. เทคนิคการติดตามผลงาน
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7. เทคนิคการพัฒนาบุคลากรแบบ 70-20-10 และการประเมินผลสาเร็จ
8. เทคนิคการสอนงานแบบ 4As และการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
9. เทคนิคการว่ากล่าว ลงโทษ และให้กาลังใจทีมงาน
10. เทคนิคการประเมินผลงาน และให้รางวัล
11. เทคนิคการแจ้งผลงาน (Feedback)
12. ถาม-ตอบ ประเด็นปั ญหาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

กาหนดการอบรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร/เปิ ดการอบรม
09.01-10.30 น. บรรยาย
▪ แนวคิดและหลักการบริหารผลงาน
▪ ความแตกต่างระหว่างการบริหารผลงานและการประเมินผล
▪ กระบวนการบริหารผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
10.31-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.46-12.00 น. บรรยาย (ต่อ)
▪ เทคนิคการวางแผนงาน และการเขียน Action Plan
▪ เทคนิคการสังการ
่ และมอบหมายงานให้ถูกฝา ถูกตัว
▪ เทคนิคการติดตามผลงาน
12.01-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.01-14.30 น. บรรยาย (ต่อ)
▪ เทคนิคการพัฒนาบุคลากรแบบ 70-20-10 และการประเมินผลสาเร็จ
▪ เทคนิคการสอนงานแบบ 4As และการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
▪ เทคนิคการว่ากล่าว ลงโทษ และให้กาลังใจทีมงาน
14.31-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.46-16.00 น. บรรยาย (ต่อ)
▪ เทคนิคการประเมินผลงาน และให้รางวัล
▪ เทคนิคการแจ้งผลงาน (Feedback)
16.00-16.15 น. ปิ ดการอบรม

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้ : การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม Workshop
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