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People Value



รายละเอียดโครงการ

• ความคาดหวัง
 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถมอบหมาย ติดตาม และสอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชา และ

บรรลคุวามส าเร็จร่วมกนัได้

• กลุ่มผู้เข้าอบรม
 ระดบั หวัหน้างาน

 จ านวน รุ่นละไมเ่กิน 20 คน

• รูปแบบการเรียนรู้
 บรรยาย พร้อมตวัอย่าง กิจกรรม และ Workshop

• ระยะเวลา
 3 เดือน (สปัดาห์ละ 1 วนั ทัง้หมด 12+1 วนั)



การตดิตามผลหลังการอบรม 

 สมัภาษณ์พฤติกรรมในการท างานผา่นมมุมองของผู้ใต้บงัคบับญัชา ผู้บริหาร 
และ เพ่ือนร่วมงาน

 การวดัผล : ให้คะแนนตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้ และข้อสอบวดัความรู้ ความ
เข้าใจ

 ระยะเวลา : สมัภาษณ์ 10 คน / วนั (คนละประมาณ 30 นาที)



ล ำดบักำรเรียนรู้

ครัง้ที่

สัปดาห์ละ 1 วัน (3 ช่ัวโมง)

1 2 4

1. เทคนิคการมอบหมายและตดิตามงาน 
ส าหรับหวัหน้างาน

1.เทคนิคการมอบหมายและตดิตามงาน 
ส าหรับหวัหน้างาน

3

2.การสอนงานหน้างาน (OJT) 
แบบ TWI

ตดิตามผลการน าไปใช้งาน



ล ำดบักำรเรียนรู้

ครัง้ที่

สัปดาห์ละ 1 วัน (3 ช่ัวโมง)

5 6 8

2.การสอนงานหน้างาน (OJT) 
แบบ TWI

2.การสอนงานหน้างาน (OJT) 
แบบ TWI
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2.การสอนงานหน้างาน (OJT) 
แบบ TWIตดิตามผลการน าไปใช้งาน



ล ำดบักำรเรียนรู้

ครัง้ที่

สัปดาห์ละ 1 วัน (3 ช่ัวโมง)

9 10 12

ตดิตามผลการน าไปใช้งาน
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ตดิตามผลการน าไปใช้งาน3.Principle of Communication

3.Principle of Communication



*****
เนือ้หาการเรียนรู้ การวัดผล 

และประเมินคะแนน
*****



หลักสูตรที่ 1: 
เทคนิคการมอบหมายและตดิตามงาน ส าหรับหวัหน้างาน

หวัข้อการเรียนรู้
ส่วนที่ 1:บทบาทของหวัหน้างานต่อความส าเร็จของเป้าหมายทมีงาน หน่วยงาน และ
องค์กร
• ความสมัพนัธ์ระหวา่งเปา้หมาย การวางแผนการปฏิบตัิงาน  การมอบหมาย และ
ติดตามงาน
• บทบาทหน้าท่ีของหวัหน้างานในการมอบหมายและติดตามงาน
• เรียนรู้พฤติกรรมของคนท่ีแตกต่างกนั...จดุเร่ิมต้นของการมอบหมายและติดตาม
งานที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 2: กระบวนการและขัน้ตอนของการมอบหมายงานที่ดี
• แนวทางการมอบหมายงาน
• ลกัษณะของการมอบหมายงานท่ีดี
• เทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์เพ่ือมอบหมายงาน
• ปัญหาและอปุสรรคหลกัในการมอบหมายงาน



หลักสูตรที่ 1: 
เทคนิคการมอบหมายและตดิตามงาน ส าหรับหวัหน้างาน (ต่อ)

หวัข้อการเรียนรู้
ส่วนที่ 3: เทคนิคการตดิตามและควบคุมงาน
• การติดตามความส าเร็จของการปฏิบตัิงาน
• วิธีการติดตามงาน
• หลกัส าคญัในการติดตามควบคมุงาน
• การขจดัอปุสรรคในการท างานเพื่อเพ่ิมผลงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา



การวัดผล และประเมินคะแนน 

ช่ือวชิา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง การวัดผล

1. การมอบหมายและติดตาม
งาน ส าหรับหวัหน้างาน

1. เข้าใจความส าคญัของการ
มอบหมาย และติดตามงาน

1. จ านวนครัง้ที่มอบหมาย
งานให้ลกูน้อง

2. สามารถวางแผนการ
มอบหมาย และติดตามงานได้
อย่างเป็นระบบ

2. ขัน้ตอนการวางแผนการ
มอบหมายงาน

3. เปอร์เซน็ต์ความส าเร็จ
ของภารกิจท่ีรับผิดชอบ



หลักสูตรที่ 2: 
การสอนงานหน้างาน (OJT) แบบ TWI

หวัข้อการเรียนรู้
ส่วนที่ 1: ปฐมบทของระบบ On the job training (OJT) แบบ TWI
• ท า OJT แล้วจะได้อะไร (ประโยชน์ต่อองค์กรท่ีท่านรัก และตวัท่านเอง)
• องค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบ OJT  แบบ TWI (Training With in Industry)
• การพฒันาบคุลากรให้ได้ผล บนขีดจ ากดัของเวลา (ท่ีน้อยนิด)
ส่วนที่ 2: วิธีการที่ OJT แบบ TWI ท างาน แล้วเกดิผลประโยชน์อย่างชัดเจน
• องค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการท่ีต้องปรากฏขึน้ ส าหรับระบบ OJT แบบ TWI

o Job Instruction (JI)
o Job Method (JM)
o Job Relations (JR)

• ขัน้ตอนท่ีจ าเป็น 4 ขัน้ตอนของระบบ OJT แบบ TWI
• วิธีการด าเนินการตาม 3 องค์ประกอบท่ีส าคญั และ 4 ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม



หลักสูตรที่ 2: 
การสอนงานหน้างาน (OJT) แบบ TWI (ต่อ)

หวัข้อการเรียนรู้
ส่วนที่ 3: ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ต้องควบคุม และบริหารจัดการในการด าเนินงาน 
ระบบOJT แบบ TWI
• การควบคมุและบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ OJT แบบ TWI
• การเสริมแรงทางบวก เพ่ือให้ระบบ OJT แบบ TWI ยัง่ยืน
• ความเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกบัระบบการพฒันาทรัพยากรมนษุย์อ่ืนๆ



การวัดผล และประเมินคะแนน 

ช่ือวชิา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง การวัดผล

2. การสอนงานหน้างาน (OJT) 
แบบ TWI 

1. เข้าใจความส าคญัของ
การสอนงาน

1. จ านวนครัง้การสอนงาน

2. เข้าใจความส าคญัของ
การติดตามผล และกระตุ้น
ให้เกิดการลงมือท า

2. จ านวนครัง้ที่ลกูน้อง
ท างานได้ถกูต้อง หรือ 
จ านวนครัง้ที่ลกูน้องท า
ผิดพลาด

3. สามารถวางแผนการสอน
งานได้ตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง

3. ขัน้ตอนการวางแผนการ
สอนงาน



หลักสูตรที่ 3: 
Principle of Communication
หวัข้อการเรียนรู้
ส่วนที่ 1: ภาพรวมของการส่ือสาร
• การสื่อสารคืออะไร
• องค์ประกอบของการสื่อสาร
• ตวัอย่างอปุสรรคทางการสื่อสาร
• ความจริงเร่ืองการสื่อสารในองค์กร
ส่วนที่ 2: การสนทนา 3 รูปแบบ
• Aggressive, Assertive, Passive Communication คืออะไร
• ตวัอย่างการพดูแบบ Assertive
• เทคนิคการพดูแบบ Assertive



หลักสูตรที่ 3: 
Principle of Communication
ส่วนที่ 3: ทกัษะที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร
• ทกัษะการสนทนา
• หลกัการ Interaction Management

o เจาะลกึกญุแจใจ 3 ดอก
o K1 รักษาและเพ่ิมพนูเกียรติ
o K2 รับฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจ
o K3 สร้างการมีสว่นร่วม



การวัดผล และประเมินคะแนน 

ช่ือวชิา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง การวัดผล

3. Principle of 
Communication

ผู้ เข้าอบรมสามารถสื่อสาร
เพ่ือการยืนยนัในสิ่งที่ตน
ต้องการ แตรั่กษาน า้ใจและ
ให้เกียรติผู้ ฟังได้

ผลส ารวจการแสดง
พฤติกรรมทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสมของหวัหน้างาน 
(Do & Don’t) จาก 
ผู้ใต้บงัคบับญัชา / ผู้บริหาร 
/ เพ่ือนร่วมงาน 



การวัด
และ

ตดิตามผล

การน าไป
ปฏิบัตจิริง

เรียนรู้ &
สอบวัด
ความรู้

ตัง้ตัวชีว้ัด
ของการ
เรียนรู้

Process

วธีิการ

สิ่งที่ได้

ข้อสอบวัด
ความรู้

ก่อน - หลัง

ปฏิบัตจิริงตาม
สิ่งที่ได้เรียน 

เทียบกับตัวชีว้ัด
ของแต่ละวชิา

สัมภาษณ์ 
สอบถาม สังเกต 

เก็บข้อมูล

คะแนนจาก
ข้อสอบวัด
ความรู้

ผลของตัวชีว้ัด
หลังการปฏิบัติ

จริง
(เชงิปริมาณ)

ตัวชีว้ัดของแต่
ละวชิา

สัมภาษณ์ 
สอบถาม สังเกต 

เก็บข้อมูล

ผลของตัวชีว้ดั
หลังการปฏิบัติ

จริง
(เชงิคุณภาพ)



เรียนรู้ &
สอบวัด
ความรู้

การ
น าเสนอ

Project

ด าเนินการ
ตาม 

Project
ROI

Idea 
Generation

คะแนนจาก
ข้อสอบวัด
ความรู้

1. ความคดิ
รวบยอด
2. เป้าหมาย
3. Project 
Proposal

อนุมัต ิ
(ท า / ไม่ท า)

ผลของการ
ด าเนินโครงการ

(Output)

เทียบผลการ
ด าเนินโครงการ
กับเป้าหมาย 

(Outcome)



Thank You


