
หลกัการพืน้ฐานของการบริหาร 



แนวทางการประเมิน PMQA ปีงป.61

2. แผนงาน
7.ผลงาน

4.การวัดประเมิน

Input Process Output
ทรัพยากรแรกเข้า การบริหารหลักสูตร การจัด อจ. และ 

DS ให้แต่ละ
หลักสูตร 

6. กระบวนการ

1 ผู้น า 3 ลูกค้า 5 การบริหาร กพ.



ความเช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ มว.๒

CP 2 กระบวนการพฒันา กพ.ตามแนวทางรับราชการ
ฝวก. ศยร. วทร. รร.สธ.ทร. รร.ชต. รร.พจ.



Input Process Output

3 ระบบงานฝอ.ด้านการศึกษา กศษ กปศ. ฝอ.กรม. กบ.  กง. ธก. 

1 ระบบงานพัฒนา กพ.ตามแนวทางรับราชการ ฝวก. ศยร. วทร. รร.สธ.ทร. รร.ชต. รร.พจ. ศภษ.

2 ระบบงานผลิต กพ.ต่ ากว่าสัญญาบัตร รร.ชุมพล ศฝท.  

4 ระบบงานศกึษาวิจัยยุทธศาสตร์ และ สนน.การศึกษา ศยร. กหส. กปศ. รนภ. กอศ.

ความเชื่อมโยงกับกลุ่มระบบงาน ยศ.ทร. 



4.การวัดประเมิน

Input Process Output

ฝ่ายอ านวยการด้านการศึกษา กศษ กปศ.

ฝ่ายอ านวยการกรม. ธก กบ. กง, 

การสนับสนุนการศึกษา กหส. กปศ. รนภ.

การพัฒนา กพ.ตามแนวทางการรับราชการ ฝวก. วทร. รร.สธ.ทร. รร.ชต. รร.พจ.

การผลิต กพ.ต่ ากว่าสัญญาบัตร รร.ชุมพล ศฝท. รร.พจ. 

การเพมิพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ  ศภษ. 

การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  กปศ.

การศึกษา วเิคราะห์ จัดท าและประเมินยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเล. ศยร.

การให้บริการด้านการอนุศาสนาจารย์ กอศ. 

การให้บริการพสัดุเคร่ืองช่วยการศึกษา และการส่งก าลังบ ารุงสายยุทธศึกษา.  กบศ. 

กร
ะบ

วน
กา

รห
ลัก

กร
ะบ

วน
กา

ร 
สน

น.
ความเชื่อมโยงกับการจัดการกระบวนการ มว.๖ 



4.การวัดประเมิน

Input Process Output

.

ฝอ.ด้านการศึกษา กศษ กปศ.

ฝอ.กรม. กบ. กง. ธก. 

งาน สนน.การศึกษา กหส. กปศ. รนภ.

พัฒนา กพ. ตามแนวทางการรบัราชการ ศยร. ฝวก. วทร. รร.สธ.ทร. รร.ชต. รร.พจ.

ผลิต กพ.ต่ ากว่าสัญญาบัตร  รร.ชุมพล ศฝท.

การเพิมพูนความรู้ภาษา ตปท.  ศภษ.

การประวัติศาสตร์และพิพธิภณัฑ์ทหาร  กปศ.

การศกึษาวิจัยระดับ ทร. ศยร.

การอนุศาสนาจารย์  กอศ. 

ส่งก าลังบ ารุงสาย ยศ.  กบศ. 

การพัฒนาภาษาอังกฤษ  รร.ชต. การพัฒนาภาวะผู้น าฯ   รร.สธ.ทร. การจัดท าใบแสดงผลการศกึษา วทร.

การปฏิบัติหน้าท่ีพิธีการงานพระราชทานเพลิงศพ กอศ. 

การซ่อมท าเครื่องเล่นจากแผ่นเสียง  กบศ.  

การปฏบิัติต่อทหารประจ าการ(อิสลาม) ศฝท.

การจัดท าสแบบทอดสอบการใช้ภาษาฯระดับ น.อ. ฯ  ศภษ. 

การจัดสถานที่และดูแลภูมิทัศน์ กอง สน.ยศ.ทร. การขอพระราชทานพระราชาอนุญาต ฯ   สน.รนภ.

การเตรียมการและการด าเนินการประชุมนานาชาต ิ ศยร. 

การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล  กปศ. 

การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล  ธก.

การออกหนังสือรับรองการศกึษา ยศ.ทร.  กศษ. 

บูรณาการกระบวนการฝกึการเรียนการสอนน าไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

พัฒนาการศึกษาวิจัยยุทธศาสต์ทางเรือ  

พัฒนาทักษะภาษา ตปท. 

เพิ่ม ปสภ.การส่งก าลังบ ารุงสาย ยศ. 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

พัฒนาการพิพธิภัณฑ์และประวัตศิาสตร์ทหารเรือ

พัฒนาการฝึกเรียนการสอนการตามพรรคเหล่า

พัฒนาฐานข้อมูลตามสาขา สนน.การตัดสินใจ

พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศกึษา สนน.การพัฒนาการศึกษา

พัฒนาการ สนน.การศกึษาตามสาขาที่รับผิดชอบ



การด าเนินงาน คกก.มว.๓ 



ทบทวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย งป.๖๐ 
1 การผลิตก าลังพล ชั้นต  ากว่าสัญญาบัตร (รร.ชุมพลฯ) 

2 การผลิตก าลังพล ชั้นต  ากว่าสัญญาบัตร (ศฝท.) 

3 การพัฒนาบุคคลากร (ฝวก. วทร. รร.สธ.ทร. รร.ชต. รร.พจ.)

4 การเพิ มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ  (ศภษ.)

5 การฝึกอบรมข้าราชการกลาโหมฯ ต  ากว่าสัญญาบัตร 

6 การส่งก าลังบ ารุงสาย ยศ. (กบศ.)

7 การอนุศาสนาจารย์ 

8 การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  

9 การศึกษาวิจัย ระดับกองทัพเรือ  (ศยร.)



กห. ทร.

ยศ.ทร.

วทร. รร.สธ.ทร. 

รร.ชัน้ตน้ รร.พจ. 

ฝวก.

ผูร้บับริการ

พนัธมติร ผูม้สีว่นไดเ้สีย

3 ยศ.ทร. 2 การพัฒนาบุคคลากร

กพ.ทร.

สปช.ทร.

ก าลงัพลของ นขต.ทร.

และหนว่ย ฉก.ทร. ที่เขา้

รบัการอบรม

หนว่ยเทคนคิ

กลุม่ที่ 2

1 การพฒันาก าลงัตามแนวทางการรบั

ราชการ ทร. (สญัญาบัตร)

นขต.ทร. และหนว่ย ฉก.ทร. (หนว่ย

หลกัท่ีสง่ กพ.เขา้รบัการฝึกอบรม)

ตน้สงักดัของ ก าลงัพลที่เขา้รับการ

ฝึกอบรม 

คณะสงัคม     

ม.มหิดล  

(วทร.)

2 การพฒันาก าลงัตามแนวทางการรบั

ราชการ ทร. (ต า่กว่าสญัญาบัตร)



วัตถุประสงค์ / ผลผลิต

 น าเสนอความเช่ือมโยงกับ PMQA ยศ.ทร.กับงานประจ า 

รับทราบความต้องการของลูกค้า (กพ.ทร.)

น าเสนอส่ิงที่ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในส่วนของ

ความคาดหวังที่ กพ.ทร.ต้องการ

หน่วยต่างๆ ท่ีอยู่ในกระบวนการงานหลัก CP น าไปเป็น

แนวทางในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  ที่ประชุมร่วมหารือแนวทางการน าความตอ้งการของ
ผู้รับบริการไปสู่พัฒนากระบวนการของหน่วย  

- คณะท างานฯ น าเสนอแนวทางการตรวจฯ 

- รับทราบความต้องการจากหน่วยผู้รับบริการ

- ฝวก.ชี้แจงผลการด าเนินงานน าเสนอสิ งที ตอบสนองต่อ
ความต้องการลูกค้าในส่วนของความคาดหวังที  กพ.ทร.ต้องการ) 

ระเบียบวาระที่ ๓  ผู้แทน กพ.ทร.ชี้แจงขีดสมรรถนะของข้าราชการ ทร. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ 



ระเบียบวาระที่ ๒ 
ที่ประชุมร่วมหารือแนวทางการน าความต้องการของ

ผู้รับบริการไปสู่พัฒนากระบวนการของหน่วย
- รับทราบความต้องการจากหน่วยผู้รับบริการ 

- ฝวก.ชี้แจงผลการด าเนินงานน าเสนอสิ่งที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการลูกค้าในส่วนของความคาดหวังที่ กพ.ทร.ต้องการ



สิ่งคาดหวัง ของ กพ.ทร. และการขับเคลื่อนของ ฝวก.

ต้องการให้ ผู้ที่จบการศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ( จริยธรรม 

คุณธรรม ความมุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร) 

ขีดความสามารถในการท างานเป็นทีม และมีภาวะผู้น า

๑ กิจกรรมเสริมการพัฒนาตนเอง และทีมงาน ของ นทน.หลักสูตร เสธ. (จัด
พี่เลี้ยงให้ค าแนะน ากลุ่มสัมมนา เสธ ตลอดหลักสูตร) 
๒ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น า (บูรณาการการเรียนการสอน 
และประเมนิติดตามตลอดทั้งหลักสูตร) 
๓ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาหลักการบริหารให้สอดรับกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ สอดรับกับวสิัยทัศน์ ทร. (หลักสูตร ชต. ทั่วไป เสธ. 
อส.) 



๑ กิจกรรมเสริมการพัฒนาตนเอง และทีมงาน  

ของ นทน.หลักสูตร เสธ. 

(จัดพี่เลี้ยงให้ค าแนะน ากลุ่มสัมมนา เสธ ตลอดหลักสูตร) 



1 คิดวิเคราะห์ ประเมนิสถานการณ์

4 ก ากับติดตาม

2 ก าหนดเป้าหมายและสถานะ

3 การขับเคลื่อน

การพัฒนาตนเอง 

พัฒนาทีมงาน 



วงจรการพัฒนาทีมงาน 
ความรู้สึก / แรงจุงใจ / ผลงาน 

เป้าหมายยงัไมช่ดั

สมาชิกมองโลกในแง่

ดี ดทู่าทีหาความเป็น

สว่นหนึง่ของทีม

มีความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง

กนั มีการแขง่ขนัเพ่ือที่จะ

เป็นผูน้  าอย่างไมเ่ป็น

ทางการ ยงัไมย่อมรบั

งานท่ีเป็นหนา้ท่ี
เวลา 

ยอมรับหนา้ที่

รูส้ึกสบายใจที่เป็น

สว่นหนึง่ของทีม  

ปฏิบีติหนา้ที่ได ้

อย่างแข็งขนั

ทีมบริหารจดัการได้

ดว้ยตวัเอง

มีความยืดหยุ่นสงู  

มีนวัตกรรม  เขา้ใจ

ความรูส้ึกของผูอ่ื้น 

เตรียมทีมงาน

พายกุอ่ตวั

เขา้ที่เขา้ทาง

ผลงานเร่ิมเดน่ชดั

แยกยา้ย

อธิบายเป้าหมาย

ของทีม  สรา้ง

บรรยากาศท่ีดี  

ค านงึถึงความ

ตอ้งการของสมาชิก

พดูคยุแบบเปิดอก

เพื่อแกปั้ญหา  

เจรจารตอ่รอง ลง

มตแิบบเอกฉนัท ์

แบ่งมอบหนา้ท่ีกนัเอง

ใหแ้นวทางการสรา้ง

สมัพนัธ ์ ทบทวน

เป้าหมาย และ

ความกา้วหนา้ 

ใหร้างวัล ฉลอง

ความส าเร็จในทีมงาน

ก าหนดวิสยัทศันใ์หม ่



การบริหารทีมงานแบบกริด MANAGIRIAL GRID

Robert R.Blake , 
Jame S. Mouton แบ่ง

พฤตกิรรมผูน้ าออกเป็น 2 ขัว้ คือ 

เนน้ที่ คน และผลงาน 

เรามีทกุ Style แตจ่ะม ีStyle

หลกั และรอง  

พฤตกิรรมสามารถเปลีย่นไดห้ากมี

การปรบัทศันคต ิร่วมกบัการ

เรียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัอิยา่งแทจ้ริง 

Grid เป็นการศึกษาพฤตกิรรม
ของผูบ้ริหาร โดยสงัเกต

องคป์ระกอบของผูน้ า โดยจดัเป็น 

Style 7 แบบ (Opp แสวง

โอกาศ , 9+9 อตัตาสงู) 

อาจไดผ้ลงานในระยะสัน้        

จะท าใหค้นตอ่ตา้น หรือลด

ความตัง้ใจในการท างาน .

ท างานแบบพึ่งพาอาศัยกนั เห็นแกป่ระโยชน์

สว่นรวม ท าใหเ้ชื่อถือศรทัธา เกิดความคิด

สรา้งสรรค ์คุม้คา่ ทา้ทายและเกิดความผกูพนั  

สบายและร่ืนรมย ์เนน้มิตรภาพ ท างาน

แบบไมม่ีความกดดนั  

ไมส่นใจ และปัดความรบัผิดชอบ ยึด

หลกัไมท่ าอะไรเลยหรือท าใหน้อ้ยท่ีสดุ 

ออกลกัษณะเฉ่ือยชา 

ประนปีระนอม     

เชื่อตามเสียงสว่น

ใหญ่ ท าตามกฏ

ระเบียบเท่านัน้ 



J P

T F

E I

E I

S N

1 คิดวิเคราะห์

4 ก ากับติดตาม

2 ก าหนดเป้าหมาย
และสถานะ

3 การขับเคล่ือน
เรียน 

พัฒนาทักษะ 

กิจกรรม สังคม  



แนวทางก ากบัติดตามและปรบัแผนการด าเนินงาน

เป้าหมาย                          

END

วิธีการ            

Way

เครือ่งมือ 

Means

การวิเคราะสภาวะ การทบทวนแผน 

ตดัสินใจ 

การก าหนดแผน

การเปิดใจรบัฟัง
การน าแผน

ไปสูก่าร

ปฏิบตัิ

การประเมิน

ตรวจสอบ

ตวัชี้วัดคา่

เป้าหมาย

การเรียนรูแ้ละน า

ผลการประเมินมา

ทบทวนแผน

การวางแผน P การปฏิบติั D การวดั C การปรบั A



๒ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น า 
(บูรณาการการเรียนการสอน และประเมินติดตามตลอดทั้งหลักสูตร)





กิจกรรมพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น า

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

- แนะน าทฤษฏี
หลักการ
-จัดท าแผน

-ทบทวนแผน
- น าเสนอวิธีการ 
- กลุ่ม น าเสนอ 
BP

- ปรับกลุ่มใหม่ 
-ประเมนิ / ให้
ค าแนะน ารอบแรก
- น าเสนอ BP

-ส่งบทความส่วนตัว
-ส่งประเมินรอบ แรก
-ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ
กจิกรรมกลางแจ้ง
- จัดกิจกรรมกลางแจ้ง

- แต่ละกลุ่ม
ร่วมแชร์ BP
-ให้รางวัล

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
-จัดท า Role Play ภาวะผู้น า / 
ศึกษา Model ทฤษฏีภาวะผูน้ า
ที น ามาประยุกต์ใช้กับ ทร. 
(ตามสาขาการปฏิบัติงาน)

-ปรับกลุ่มเดิม
- ก ากับติดตาม

- ก ากับติดตาม - ประเมนิ  ให้
ค าแนะน า รอบ 2

- ให้รางวัลทีมงาน
- AAR



๓ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาหลักการ

บริหารให้สอดรับกับการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม่ สอดรับกับวิสัยทัศน์ ทร. 

(หลักสูตร ชต. ทั่วไป เสธ. อส.) 



www.themegallery.com

วิเคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม

ปัจจยัภายนอก

การก าหนดทิศทาง 

ยทุธศาสตรข์บัเคลอืนองคก์ร 

ภาพรวมของ

การบรหิาร

จดัการภาครฐั

แนวใหม่

ภาพรวมการ

บรหิารจดัการ ทร. 

การวิเคราะห์

สภาวะแวดลอ้ม 

เครือ่งมือการ

บรหิารจดัการ 

การบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่

27 พ.ย.

หลกัการบรหิารและ การจดั

ระเบียนงาน 10 พ.ย.

การขบัเคลื่อน

ไปส ูก่ารปฏิบติั

MIS 8 พ.ย.

การบรหิารทรพัยากร ทร. 20 พ.ย. 

PERT & CPM 23 พ.ย.

เทคนคิการบริหารเชงิกลยทุธ

27 พ.ย. 

การวิเคราะหเ์พ่ือการตกลงใจ 21 พ.ย.

จิตวิทยาและภาวะผ ูน้ า ธ.ค. 

P D 

C 

A 

การพิจารณา ฝอ.  ต.ค.

การคิดอยา่งมีเหตผุล 17 ต.ค. KM 13 พ.ย.

การวิเคราะหค่์าใชจ่้าย  24 พ.ย. 

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาหลักการบริหารให้สอดรับกับ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สอดรับกับวิสัยทัศน์ ทร.



ตัวอย่างผลการด าเนินงานของ นทน.หลักสูตรต่างๆ 



ตัวอย่างผลการด าเนินงานของ นทน.หลักสูตรต่างๆ 



ตัวอย่างผลการด าเนินงานของ นทน.หลักสูตรต่างๆ 



ตัวอย่างผลการด าเนินงานของ นทน.หลักสูตรต่างๆ 



ตัวอย่างผลการด าเนินงานของ นทน.หลักสูตรต่างๆ 



แนวความคิดในการด าเนินงานถัดไป



ความคาดหวัง 

T : Teach  สอนหนังสือ
E : Example เป็นตัวอย่างที่ดี 
A : Ability มีความสามารถในการสอนวิชานั้นๆ 
C : Characteristic มีอุปนิสัยที่ดี 
H : Health มีสุขภาพดี ดูแลตนเอง
E : Enthusiasm กระตอืรือร้นในหนา้ที ่
R : Responsibility รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

TEACHER



Input Process Output

บูรณาการระบบการฝกึ การเรียน การสอนน าไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
ศยร. ฝวก. วทร. รร.สธ.ทร. รร.ชต.

การปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

การบรหิารจัดการทีมงาน & ภาวะผู้น า 

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกการเรียนการสอน  Smart  Learning

ระบบตรวจสอบการคัดลอก

ระบบวัดวิเคราะห์ และประเมินผล
การเรียนรู้ และพฤติกรรม

ระบบบูรณาการข้อมูลให้
หน่วยงานภายใน/นอก ทร.ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล

การปรับปรุงหลักสูตร

ระบบคลังสื่อการเรียน
การสอน Digital 

(Teaching Module)

การพัฒนาพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

ระบบการจ าลองยุทธ์

ระบบประเมินผลการฝึก ทร.

ระบบบูรณาการข้อมูลความรู้ภายใน ยศ.ทร.

Input Process Output

ผลิตคนเก่ง

สร้างคนดี



แนวทางการด าเนินงาน KM สู่ความเป็นสากล

Input Process Output

ฝ่ายอ านวยการด้านการศึกษา กศษ กปศ.

ฝ่ายอ านวยการกรม ธก. กบ. กง.

งาน สนน.การศึกษา กหส. กปศ. รนภ.

การศึกษาสิ่งท้าทาย และหาแนวทางการแก้ไขจากสถานการณ์จริง

การเรียนการสอนในรูปแบบ 
Project และ Case Study

การประเมินติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรม   
ที่พงึประสงค์ในการ

ท างานเป็นทมี

ปรับการทดสอบในรูปแบบ 
Comprehensive Exam

การน ามาตรฐานด้านการศกึษามาปรบัใช้

การบูรณาการวิชาการ องค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอกให้เป็น
มาตรฐานเพื่อน าไปสู่การศึกษาที่เป็นสากล

การแชร์ข้อมูลท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ให้หน่วยผู้รับบรกิาร 



ข้อเสนอแนะ 



สรุป บรรยาย อ.วรภัทร ฯ 



บทความส่วนตัว
ประเด็นค าถาม ( เอกสารไมเ่กิน 4 หน้า ) 

1) ให้ นทน.วิเคราะห์ตนเองจากแบบประเมิน P Type ว่าตนเองเป็น Type อะไร พรอ้มระบุ

เหตุผลประกอบ  หากท่านจะตอ้งรว่มปฏิบัติงานกับผู้ที มี P TYPE ที ตรงกันข้ามกับท่าน 

ทา่นจะมีวิธีการปฏิบัติงานร่วมกับเขาเหล่านัน้ได้อยา่งไร (เพิ มจุดเด่น / ปรับปรุงจุดด้อย) 

2) แสดงแนวทาง วิธี เครื องมือ ที ท่านใช้ในการขับเคลื อนตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที 

ก านหนด โดยอธบิายให้เห็นถึงวิธีเครื องมือ แนวทางการวัดประเมิน และขับเคลื อน

3) แสดงแนวทาง วิธี เครื องมือ ในการมสี่วนรว่มของทา่นกับทมีงาน ในการขับเคลื อนให้

ไปสู่เปา้หมายของกลุ่ม  โดยอธบิายให้เห็นถึงวิธีเครื องมือ แนวทางการวัดประเมิน และ

ขับเคลื อน                                         

ก าหนดส่งก่อน  14 ก.พ. 61



ตารางการปฏิบัติ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

- แนะน าทฤษฏี
หลักการ
-จัดท าแผน

-ทบทวนแผน
- น าเสนอ

วิธีการ 
- กลุ่ม 

น าเสนอ BP

- ปรับกลุ่ม 
-ประเมนิ ให้
ค าแนะน ารอบ
แรก
- น าเสนอ BP

-ส่งบทความส่วนตัว
-ส่งประเมินรอบ แรก
-ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ
กจิกรรมกลางแจ้ง
- จัดกิจกรรมกลางแจ้ง

- แต่ละ
กลุ่มร่วม
แชร์ BP
-ให้รางวัล

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
-จัดท า Role Play ภาวะผู้น า / 
ศึกษา Model ทฤษฏีภาวะผูน้ า
ที น ามาประยุกต์ใช้กับ ทร. 
(ตามสาขาการปฏิบัติงาน)

-ปรับกลุ่มเดิม
- ก ากับติดตาม

- ก ากับ
ติดตาม

- ประเมนิ  ให้
ค าแนะน า รอบ 2

- ให้รางวัลทีมงาน
- AAR



PERSONALITY TYPE

• Extravert สนใจโลกภายนอก / เปิดเผย

• Introvert สนใจโลกภายในตนเอง/เงียบขรึม
มติกิารมองโลก

• Sensing มองรายละเอียด / ความเป็นจรงิ

• Intuitive มองภาพรวม / คาดการณอ์นาคต

มติดิา้นการรบัร ู้

ขอ้มลู 

• Thinking เนน้เหตผุล

• Feeling เนน้ความร ูส้ึก
มติใินการตดัสินใจ

• Judging มีแบบแผน

• Perceiving ยดืหย ุน่ตามสถานการณ์

มติดิา้นการ

ปฏิบัตงิาน 



ทีมงานแบบกรดิ MANAGIRIAL GRID

Robert R.Blake , 
Jame S. Mouton แบ่ง

พฤตกิรรมผูน้ าออกเป็น 2 ขัว้ คือ 

เนน้ที่ คน และผลงาน 

เรามีทกุ Style แตจ่ะม ีStyle

หลกั และรอง  

พฤตกิรรมสามารถเปลีย่นไดห้ากมี

การปรบัทศันคต ิร่วมกบัการ

เรียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัอิยา่งแทจ้ริง 

Grid เป็นการศึกษาพฤตกิรรม
ของผูบ้ริหาร โดยสงัเกต

องคป์ระกอบของผูน้ า โดยจดัเป็น 

Style 7 แบบ (Opp แสวง

โอกาศ , 9+9 อตัตาสงู) 

อาจไดผ้ลงานในระยะสัน้        

จะท าใหค้นตอ่ตา้น หรือลด

ความตัง้ใจในการท างาน .

ท างานแบบพึ่งพาอาศัยกนั เห็นแกป่ระโยชน์

สว่นรวม ท าใหเ้ชื่อถือศรทัธา เกิดความคิด

สรา้งสรรค ์คุม้คา่ ทา้ทายและเกิดความผกูพนั  

สบายและร่ืนรมย ์เนน้มิตรภาพ ท างาน

แบบไมม่ีความกดดนั  

ไมส่นใจ และปัดความรบัผิดชอบ ยึด

หลกัไมท่ าอะไรเลยหรือท าใหน้อ้ยท่ีสดุ 

ออกลกัษณะเฉ่ือยชา 

ประนปีระนอม     

เชื่อตามเสียงสว่น

ใหญ่ ท าตามกฏ

ระเบียบเท่านัน้ 



www.themegallery.com

9,1
Title

Add your text

พยายามหารแรงจงูใจ

ปล่อยให้คนอื่นเร่ิมก่อน
ถามความคดิเหน็

เปิดใจกว้าง
มุ่งที่ปัญหา 

ผสานแนวความคิด
การตดัสินใน 

ค้นหาข้อดี
ท่ีคนอ่ืนเสนอ

ให้ความส าคัญ
กับการฟัง 






