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สรุปบทเรียนโครงการฝกอบรม 
หลักสตูร “การบริหารผลการปฏิบัติราชการสําหรับผูบังคับบัญชา” 

ณ โรงแรมไพนเฮิรสท กอลฟ แอนดคันทรีคลับ รีสอรท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
------------------------------------------- 

การอบรมหลักสูตร  “การบริหารผลการปฏิบัติราชการสําหรับผู บังคับบัญชา” จํานวน  3 รุน 
กลุมเปาหมายประกอบดวยผูอํานวยการสํานัก/กอง/สถานีพัฒนาที่ดิน ทุกคน จํานวน 106 คน มีผูเขาอบรม
รวมทั้งส้ิน 89 คน จากคิดเปนรอยละ 84   วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจในบทบาทของผูสอนงาน 
(Coach) และมีทักษะการสอนงานที่ดี สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสอนงาน และเปนพี่เล้ียงตนแบบใหกับ
บุคลากรในหนวยงานได    เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในฐานะผูบังคับบัญชาซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันผล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 
การจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ี

ดี   และทํ า ง านอย า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ไ ด นั้ น 
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา
ง า น จ ะ ต อ ง มี ค ว า ม รู 

ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการเปนพี่เล้ียงและ
การสอนงาน รวมทั้งสามารถแสดงบทบาทของผูให
คําปรึกษา แนะนําในการปรับปรุงแกไขงาน  ให
ขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานแกผูใตบังคับบัญชาได 

เพราะวิธีการเหลานี้จะมุงพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดข้ึน ดังนั้น โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารผล
การปฏิบัติราชการสําหรับผูบังคับบัญชา” จึงไดกําหนดหัวขอการฝกอบรม 4 หัวขอ คือ  

1. ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน   3 ชั่วโมง 
2. การกําหนดตัวช้ีวัด/คาความหมาย และคาเปาหมาย  4 ชั่วโมง 
3. ทักษะของผูบังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 
4. การสอนงานและการติดตามงาน    4 ชั่วโมง 

ซึ่งในการอบรมคร้ังนี้มีวิธีการฝกอบรม ในรูปแบบการบรรยาย อภิปรายกลุม กรณีศึกษา มอบหมายงาน แบงกลุมฝก
ปฏิบัติ และนําเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็น  สรุปความรู ทักษะ ที่ไดจากการฝกอบรม ทั้ง 4 หัวขอ  ไดดังนี้ 

การฝกอบรมหัวขอที่ 1 “ภาพรวมของระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน” และหัวขอที่ 2 “การกําหนด
ตัวช้ีวัด/คาความหมาย และคาเปาหมาย”     
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1. ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 
2. การกําหนดตัวช้ีวัด/คาความหมาย และคาเปาหมาย 4 ชั่วโมง 

วิทยากรไดนํ าหลัก  “การบริหารผลการปฏิบั ติงานสําห รับ
ผูบังคับบัญชา” มานําเสนอ โดยอธิบายถึง หลักการ  และ ขอควรคํานึงใน
การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน  เทคนิคการกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายผลสัมฤทธ์ิของงาน และไดฝกปฏิบัติการกําหนด
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  โดยสรุปเนื้อหาได ดังนี้  
 
หลักการบริหารผลการปฏิบัติราชการสําหรับผูบังคับบัญชา 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ควรอยูบนหลักการของความยืดหยุนในการเลือกวิธีการประเมิน  การ
สรางแบบประเมิน  น้ําหนักขององคประกอบการประเมิน และ การเลือกระดับผลการประเมิน  เนื่องจากแตละหนวยงาน
มีลักษณะของการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน   นอกจากนี้จะตองมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  
 
       ภาพที่ 1 หลักการบริหารผลการปฏิบัติราชการสําหรับผูบังคับบัญชา 

        
       ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการสําหรับผูบังคับบัญชา  
 

 ก.พ. ไดกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไวซึ่งแตละสวนราชการสามารถปรับได โดยสาระไม
นอยกวาเดิม    สวนการประเมินอาจจะจากผลสัมฤทธ์ิของงาน หรือจากพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรืออ่ืนๆ ก็
ได   ทั้งนี้ เนื่องจากแตละหนวยงานมีลักษณะของการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  อยางไรก็ตามการกําหนด
องคประกอบตางๆ  จึงตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ  
 - การตกลงรวมกัน  
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 - มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
 - เชื่อมโยงการบริหารคนและงาน 
 - แลกเปล่ียนเรียนรู 
 - มีสวนรวม 
 - ส่ือสาร 2 ทาง  
องคประกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  มี องคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบ คือ   การวางแผนการ
ติดตาม  การพัฒนา การประเมิน และการใหส่ิงจูงใจ  ตามภาพที่ 2 
 
     ภาพที่ 2  องคประกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

      
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด (KPIs) เปน ดัชนีหรือหนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่กําหนดข้ึน โดยเปนหนวยวัดที่
แสดงผลสัมฤทธ์ิของงาน และสามารถแยกแยะความแตกตางของผลการปฏิบัติงานได 
 

คาเปาหมาย เปน  เปาหมายในเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ  ที่ทําใหแยกแยะไดวา การปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จ ตามตัวช้ีวัด (KPIs) ที่กําหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไวอยางชัดเจน 
 

แหลงที่มาของตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย จําแนกไดเปน 3 แหลง คือ 
1. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
2. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
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3. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ตามงานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
 
ประเภทของตัวช้ีวัด จําแนกเปน 4 ประเภท 
1. KPIs : ดานคุณภาพ (Quality)   เชน  ขอรองเรียน  คําชม ความพึงพอใจของลูกคา   ฯลฯ 
2. KPIs : ดานปริมาณ(Quantity)  เชน   หนวย/วัน   จํานวนโทรศัพท/ชั่วโมง   จํานวนหนวยที่ผลิต   

ปริมาณการใหบริการ   จํานวนโครงการที่สําเร็จ   จํานวนช้ินงานที่ผลิตได   จํานวนโทรศัพทที่รับสาย   ฯลฯ   
3. KPIs : ดานกําหนดเวลา(Timeliness)   เชน ตารางการทํางานสําเร็จตามแผน   งานเสร็จตามวันครบ

กําหนด   สงงานตามกําหนดการ   งานเสร็จภายใน Cycle time   ฯลฯ  
4. KPIs : ดานความคุมคาของตนทุน (Cost-Effectiveness)  เชน  จํานวนเงินที่ใชจาย  คาใชจาย

นอกเหนืองบประมาณ    รอยละของเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจายไดตามเวลาที่กําหนด   ฯลฯ 
 
การกําหนดระดับคาเปาหมายของตัวชี้วัด 

ในการกําหนดระดับคาเปาหมาย 5 ระดับ    หลักการที่กําหนดไว คือ ระดับ 1   เปนเปาหมายที่รับได  
ระดับ 3 เปนคาเปาหมายที่เปนมาตรฐานโดยทั่วไป  และระดับ 5 คือ คาเปาหมายในระดับทาทาย มีความยาก
คอนขางมาก  มีโอกาสสําเร็จนอยกวารอยละ 50     วิธีการการกําหนดระดับคาเปาหมาย ตามภาพที่ 3 
 
       ภาพที่ 3 การกําหนดระดับคาเปาหมายในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

        
 
ขอควรคํานึงในการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  ตองมีความเจาะจง   วัดได  เห็นชอบรวมกัน เปนจริงได 
และอยูภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม ดังคําอธิบาย ตามภาพที่ 4  
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              ภาพที่ 4 ขอควรคํานึงในการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย     

            
การฝกปฏิบัติ 
วิทยากรไดใหผูเขาอบรมทุกคนฝกปฏิบัติการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  โดย 

1. แบงกลุม 6 กลุม กําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย กลุมละอยางนอย 2 ตัว (20 นาที) 
2. ใหแตละกลุมนําเสนอ และกลุมอ่ืนรวมอภิปราย  (กลุมละ 5 นาที + อภิปราย 2 -3 นาที) 
 

 โดยแตละกลุมไดรับแบบกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับบุคคล ตามภาพที่ 5  และภายหลังจากแตละ
กลุมกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย  และกําหนดระดับคาเปาหมาย ตามตัวอยางของกลุมที่ 4 -  5 ตามภาพที่                    
6 - 7  วิทยากรไดตรวจสอบ และแนะนําเทคนิคตางๆ ในการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายผลสัมฤทธ์ิของงาน  
 
              ภาพที่ 5 แบบกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับบุคคล 
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     ภาพที่ 6  - 7  ตัวอยางแบบกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับบุคคลของกลุมผูเขาอบรม  
     ภาพที่ 6   

       
 
      ภาพที่ 7      

       
 
 คําแนะนําจากวิทยากร 

หลังจากที่แตละกลุมไดนําเสนอแบบฝกฯ แลว วิทยากรใหคําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนด  KRA  KPI 
และคาเปาหมาย ดังนี้  
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1. การกําหนด KRA(Key Result Areas)  ในแบบกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับบุคคล จะตอง
กําหนดจากผลที่ไดตามมาจาก ผลผลิตหรือผลลัพธของการปฏิบัติกิจกรรมงาน  โดย ผลสัมฤทธ์ิตองมีมูลคา หรือ
คุณคา ตอองคกรเทานั้น ที่จะนํามากําหนดเปนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก  หรือ  KPIs ซึ่งมีอยูเพียงจํานวน
เล็กนอยเทานั้นในกระบวนการ   นอกจากนั้น  จะเปนเพียงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   หรือ PIs  ซึ่งจะมีอยูเปน
จํานวนมากในกระบวนการ ดังที่ไดแสดงในภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8   ตัวช้ีวัดผลปฏิบัติงานหลัก( KPIs) กับ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (PIs) 
 

                          
 
 2.. วิทยากรไดใหขอสังเกตวามีหลายกลุมที่  KRA ไมสอดคลองกับ กิจกรรม และ  KPI  เชนตัวอยางใน
ภาพที่ 7 ของกลุมที่ 5 และมีบางกลุมที่  กําหนด KPIs ที่ไมใชตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิหลัก    
 3. การกําหนดระดับคาเปาหมาย  จะตองตรวจสอบดวยวากําหนดเปนชวงตัวเลขเทากันหรือไม และ
จะตองระบุไดชัดเจนวา หากมีผลการปฏิบัติงานไดเปนตัวเลชคาหนึ่ง จะไดระดับคะแนนเทาใด เชน กลุมที่ 5 
กําหนดคาคะแนนไวแบบไมมีชวง (ตามภาพที่ 6) หากผลการปลูกแฝกไดครบตามเปา 95 %  ทําใหตองมา
ตีความอีกคร้ังวา จะไดคะแนนท่ี ระดับ 2  หรือ 3  เปนการกําหนดคาที่ไมเหมาะสม สวนกลุมที่ 4 (ตามภาพที่ 7) 
กําหนดคาคะแนนระดับ 3  ไมมีชวงคะแนน   ไมสอดคลองกับระดับคะแนนกอนหนาและถัดไป จึงควรปรับให
ถูกตองและเหมาะสม ตัวอยางการปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเปาหมาย ตามภาพที่ 9 – 10  
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     ภาพที่ 9  - 10  ตัวอยางแบบกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับบุคคลของกลุมผูเขาอบรม (ปรับปรุง)  
    ภาพที่ 9    

      
     ภาพที่ 10   

    
 
 

การฝกอบรมหัวขอที่ 3 “ทักษะของผูบังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน” และหัวขอที่ 4 “การสอน
งานและการติดตามงาน”     

3. ทักษะของผูบังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 3  ชั่วโมง 
4. การสอนงานและการติดตามงาน   4  ชั่วโมง 
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วิทยากรไดนําหลัก “การพัฒนาทักษะผูบังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ” มานําเสนอ  
โดยอธิบายถึง หลักในการมอบหมายงาน   ฝกทักษะการส่ือสาร  จากกิจกรรมซูม และ กิจกรรมบทบาทสมมติ  
และสอนเร่ืองการรักษาไวซึ่งการควบคุมอารมณ  โดยนําวิดีทัศนตัวอยางผูบริหารที่ไมควบคุมอารมณโกรธมา
นําเสนอ   นอกจากนี้ นําเสนอตัวอยางและเทคนิคการสอน
งาน (Coaching) และการสรางแรงจูงใจใหลูกนองเพื่อให
ผู ใต บั ง คับ บัญชามีทักษะ  ความ รู ในการทํ า งาน   ลด
ข อบกพร อ ง  ลดความ ขัดแย ง และปญหาส วน ตั ว ใน
กระบวนการทํางาน  และมีแรงจูงใจในการทํางาน   

 
วิทยากรไดเนนใหเห็นวาเปาหมายที่ตองการจากการ

สอนงานที่ถูกตอง มิควรมุงหวังเพียงแคสรางความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการแกปญหา หรือตอบขอสงสัยจากการปฏิบัติงานเทานั้น หากแตเพื่อการสรางความรูเพื่อใหผู
ปฏิบัติราชการสามารถประยุกตใชไดในอนาคต 

เปาหมายระดับสูง : การประยุกตใชทักษะ หรือความรูในการทํางาน 
เปาหมายระดับกลาง : การพัฒนาความรู ทักษะ หรือความสามารถในการทํางาน 
เปาหมายระดับตน : การแกปญหาในการทํางาน 
 
การบริหาร  หมายถึงการแบงงานกันทําใหโดยทั่วถึงกัน มีผูบริหารเปนผูคอยติดตามดูแล เพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวงดวยดี 
 
ผูบริหาร  คือผูที่แบงงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความรูความสามารถ แลวนิเทศงานอยางเปนระบบ 

พรอมใหคําแนะนําอยางเหมาะสม เพื่อใหงานบรรลุผลอยางมีคุณภาพ 
 

การมอบหมายงาน (Assignment และ Delegation) 
คือ การกระจายงานในหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจการ
ตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด ใหผูอ่ืนไปปฎิบัติ หรือ การ
แบงงานสวนหนึ่งของหัวหนางานเองไปใหลูกนองปฏิบัติ ในการ
บริหารงานนั้นตองอาศัยความรวมมือของบุคคลหรือกลุมบุคคล 
ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการมอบหมายงาน   ดังนั้น การ
มอบหมายงานจึงเปนภารกิจที่สําคัญของผูบริหารหากไมมี
การมอบหมายงาน ก็เทากับไมมีการบริหารงาน  
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การมอบหมายงานควรพิจารณาลักษณะของผูใตบังคับบัญชา ใหเหมาะสมตามลักษณะของงานที่จะ
มอบหมาย การวิเคราะหลักษณะของผูที่จะมอบหมายงานตามภาพที่ 11   โดยผูมอบหมายงานหรือ
ผูบังคับบัญชาควรจะตองทราบวาตนเองมีรูปแบบการเปนผูนํารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบตาม 
ภาพที่ 12   กลาวโดยสรุปคือ ตองรูจักตนเอง และรูจักผูอ่ืนดวย  นอกจากนี้ในการมอบหมายงานผูบังคับบัญชา
ตองใช ทักษะหลายดาน โดยเฉพาะ ทักษะในการส่ือสาร  ความเขาใจในระบบ  และวุฒิภาวะทางอารมณ  ตาม
ภาพที่  13  

 
    ภาพที่ 11  การวิเคราะหคนที่จะมอบหมายงาน 

     
   

ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการมอบหมายงาน  คือ 
1) ตองมอบงานที่ถนัดหรือมีความรูมีความสามารถ  
2) มอบใหพอดีกับความสามารถและประสบการณของผูรับมอบ  
3) สรางบรรยากาศที่ดีและใชวิธีการมอบหมายที่เหมาะสม  
4)   ผูรับมอบตองยินยอมเต็มใจที่จะทํา  
5) มอบแลวตองควบคุมดูแลติดตามผล  

      6)  ควรมีงานทาทายบาง เพื่อเปนโอกาสที่ผูรับมอบหมายงาน จะไดความรูและประสบการณ  
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       ภาพที่ 12 รูปแบบการเปนผูนํา (Leardershup Styles) 

        
       
      ภาพที่ 13  คุณสมบัติประการสําคัญของผูบังคับบัญชา 

       
 
 วิทยากรไดใหผูเขารับการอบรมฝกทักษะการส่ือสารสองทาง ผานทางกิจกรรมซูม  โดยมีรูปแบบกิจกรรมตาม 
ภาพที่ 14 
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      ภาพที่ 14  ฝกทักษะการส่ือสารสองทางผานกิจกรรมซูม (Zoom) 

        
  
     จากกิจกรรมซูม มีบางกลุมที่จัดเรียงรูปถูกถึง 90 % แสดงวามีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  แต
อีกหลายกลุมมีการจัดเรียงรูปผิดกวา 70  %  ซึ่งในกรณีนี้ วิทยากรไดใหเทคนิคและขอควรระวังในการส่ือสาร
สองทาง ดังนี้ 

เทคนิคการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 สรางความสนิทสนม/ใกลชิด 
 จริงใจ/ตรงไปตรงมา 
 มีการเปดกวาง 
 ไมเปนทางการจนเกินไป 
ขอควรระวังในการสื่อสาร 
 “แลกเปล่ียนความเห็น” มากกวา “การบอก

กลาวขอเท็จจริง”  
 ขอมูลไมชัดเจน ไมตอเนื่อง 
 ไมเคารพ ไมจริงใจ 
 ละเลยส่ิงที่คูสนทนาตองการ หรือมีความกังวลอยู 

 
ขอควรระวังอีกประการหนึ่งของผูบังคับบัญชา คือวุฒิภาวะทางอารมณ  ดังที่ไดแสดงไวในภาพที่  13  วา

นอกจากผูบังคับบัญชาจะตองมีความเขาใจในระบบ มีทักษะในการส่ือสารแลว  วุฒิภาวะทางอารมณ  
(Emotional and Social Intelligence) ก็เปนส่ิงสําคัญ 



หลักสตูร “การบรหิารผลการปฏบิตัริาชการสําหรบัผูบงัคบับญัชา” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

วุฒิภาวะทางอารมณ คือ ความสามารถในการระลึกถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน เพื่อสรางแรงจูงใจให
ตนเอง และสําหรับการบริหารอารมณของตนเอง และของผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีการตระหนักรู
และการปฏิบัติทั้งตอตนเองและผู อ่ืน 4 ดาน  การรูตนเอง  การบริหารตนเอง  การรูผู อ่ืน   การบริหาร
ความสัมพันธ    ตามภาพที่ 15 และไดแสดงกลไกของสมอง เพื่อชวยใหเขาใจถึงวิธีการรักษาไวซึ่งการควบคุม
อารมณ ตามภาพที่ 16 
 
      ภาพที่ 15  วุฒิภาวะทางอารมณ  (Emotional and Social Intelligence)         
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       ภาพที่ 16 กลไกของสมองในการรักษาไวซึ่งการควบคุมอารมณ 

        
 
เมื่อมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาแลว จะตองติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดผลตามที่ไดกําหนดไว 
และกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มในกรณีไดรับมอบหมายงานเพิ่มเติม  นอกจากนี้ การติดตามงานจะทําใหผูบังคับบัญชา
สามารถถายทอดความรู ทักษะ เทคนิคตาง ๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะของผูใตบังคับบัญชา เพื่อเตรียม
กําลังคนและสรางความกาวหนาในสายอาชีพและความสุขในการทํางาน   โดยการติดตามงานและสอนงาน  
(Mentoring and Coaching steps)  นั้น มี 4  ข้ันตอนหลักคือ 

1. สรางบรรยากาศในการสื่อสาร (Set the stage) 
 2. ทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Review progress on performance target) 
 3. หารือเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน  (Work to reduce gaps) 
 4. สรุปประเด็น (Summarize discussion ) 

 
การฝกอบรมหัวขอที่ 1 “ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน”  หัวขอท่ี 2 “การกําหนดตัวชี้วัด/คา
ความหมาย และคาเปาหมาย”   หัวขอที่ 3 “ทักษะของผูบังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน” และ
หัวขอที่ 4 “การสอนงานและการติดตามงาน”   ทําใหผูเขารับการอบรมไดเพื่อทักษะ และความรู สามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตอไป โดยผูเขารับการฝกอบรมไดใหความคิดเห็นขอดีของการฝกอบรมไว ดังนี้ 

1. ไดรับประสบการณและแลกเปล่ียนเรียนรู 
2. ทําใหผูบริหารมีความรูมากข้ึนที่จะนําไปปฏิบัติงาน และบางคร้ังมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร

ตลอดเวลา  
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3. ไดรับความรูและเทคนิค กระบวนการบริหาร     
4. ไดความรู และการฝกวิเคราะหเปนอยางดี  
5. ไดประสบการณ และแลกเปล่ียนเรียนรูดีมาก 
6. ไดรับความรูและเทคนิคการติดตามงาน 
7. สามารถนําไปใชในการประเมินตัวช้ีวัดไดดีข้ึน 
8. ไดรับรูการบริหารผูใตบังคับบัญชาในการกําหนดตัวช้ีวัดใหเหมาะสมกับตําแหนง 
      และการจัดระบบระเบียบในการปฏิบัติงานของ สพด.ใหไดดียิ่งข้ึน 
9. ตรงกับการนําไปปฏิบัติ 

อยางไรก็ตามไดมีผูเสนอขอควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาและ
หลักสูตรการอบรม คือ  
  1. ควรมีแบบฝกหัดปฏิบัติมากๆ 

2. เพิ่มหลักสูตรใหเขมขน 
3. ควรมีวิทยากรที่หลากหลาย หลายคน 
4. ควรเพิ่มหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชน

หรือพัฒนาบุคลิกภาพเขามาดวย 
5. การสอนงาน มอบหมาย ติดตาม จะเปนผลการดําเนินการ ซึ่งตอง
มีความรอบรูในบทบาทของ  หัวหนางาน  จึงควรมีการจัดฝกอบรม
ใหกับเจาหนาที่ระดับหัวหนางานดวย… 

 


