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Giving Feedback for High Performance 

การให ้Feedback เพือ่ผลการท างานประสทิธภิาพสงู 
 

ระยะเวลา 1 วนั  
 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

ไมก่ลา้ Feedback ลูกนอ้ง... 

ลกูนอ้งอายมุากกวา่ 

ลกูนอ้งท างานมานานกวา่ 

กลวัลูกนอ้งไมร่กั 

ลกูนอ้งเคยเป็นเพือ่นกนัมากอ่น 

ไมรู่ว้ธิ ีไมเ่คยฝึกใหฟี้ดแบ็ค 

 

การให ้Feedback คอืทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการท างานและเป็นอกีหนึ่งปัจจัยทีใ่ชต้ัดสนิความส าเร็จของชวีติการ

เป็นผูบ้ังคับบัญชา ซึง่มหีนา้ทีโ่ดยตรงทีต่อ้งให ้Feedback กับลกูนอ้ง เพือ่พัฒนาผลการปฏบิัตงิานและเพือ่ท าให ้

ลูกนอ้งเปลีย่นแปลงการกระท าไปสูพ่ฤตกิรรมทีพ่งึประสงคส์ าหรับกาปฏบิัตงิานร่วมกัน รวมทัง้ยังเป็นการพัฒนา

ลกูนอ้งทีไ่ดผ้ลอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ  
 

วตัถปุระสงค ์
 

▪ เขา้ใจและตระหนักถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเกดิจากพื้นฐานของสมองและการเรียนรู ้ท าให ้

แสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนั รวมทัง้มองเห็นศกัยภาพทีซ่อ่นเรน้ของพนักงานทกุคน 

▪ เขา้ใจและเห็นคณุคา่ของการให ้Feedback ทีถู่กตอ้ง เหมาะสม เพือ่พัฒนาพฤตกิรรมและดงึศักยภาพที่

เหมาะสม น าไปสูก่ารสรา้งผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

▪ เขา้ใจวธิกีารและก าหนดเป้าหมายการท างานได ้รวมทัง้สามารถวเิคราะหท์ักษะความสามารถทีจ่ าเป็นใน

การบรหิารผลงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

▪ เขา้ใจหลกัการและสามารถให ้Feedback และ Feed Forward เพือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพูดคยุเรื่องผล

การปฏบิตังิานของลกูนอ้งได ้

 

รายละเอยีดหลกัสตูร  
 

▪ ผูน้ ากบัการพฒันาคนในรูปแบบตา่งๆ 

เรียนรูถ้งึบทบาทหนา้ทีข่องผูน้ ากับการพัฒนาพนักงานผ่านกรณีศกึษาและระดมความคดิเห็นเพื่อเขา้

ใจความแตกตา่งการพัฒนาบคุคลในรูปแบบตา่งๆ 

▪ สมองกบัความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  

ไมม่สีมองทีเ่หมอืนกนัอยูบ่นโลกนี ้สมองเรยีนรูต้า่งกนัเมือ่แสดงพฤตกิรรมออกมาจงึแตกตา่งกนัดว้ย 

▪ มุมมองกบัศกัยภาพทีซ่อ่นเรน้ 

เขา้ใจทีม่าของความแตกต่างระหว่างบุคคลแลว้จะตอ้งเปลีย่นความคดิในการมองผูอ้ืน่ ปรับมุมมองของ

ตนเอง (Re-Framing) ดว้ยแนวคดิทีว่า่ “ทกุคนมศีกัยภาพมากกวา่ทีเ่ราเห็นดว้ยตา” 

▪ ความเขา้ใจในระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี ซึง่เป็นเพยีงแคส่ว่นหนึง่ในการบรหิารผลงานเทา่นัน้ ดงันัน้ระบบการ

บรหิารผลการปฏบิตังิานคอือะไร 

▪ การก าหนดเป้าหมายในการท างาน  

Smart Goal คอืจุดเริม่ตน้ในการท างานและเป็นจุดเริม่ตน้ของการให ้Feedback เชน่กัน ถา้ไม่มแีละไม่

เคยพูดคยุเป้าหมายกบัลกูนอ้ง เราจะประเมนิผลงานของพวกเขาอยา่งไร 

▪ วนิจิฉยัลกูนอ้ง 

ลกูนอ้ง 4 ประเภทแตกตา่งกนัเป็นอยา่งไร ก็ตอ้ง Feedback แตกตา่งกนัดว้ย 

▪ หลกัการให ้Feedback 

เรยีนรู ้Hamburger โมเดลและกฎขัน้พืน้ฐานส าหรับการให ้Feedback  



 

Page 2 of 2 

 

NETWORK TRAINING CENTER (NTC) 

Call us today 0-2634-7993-4 NETWORK TRAINING CENTER CO.,LTD. (NTC)  | www.trainingcenter.co.th  

177/1 BUI Bldg., 14th Fl., Unit 1, 3 & 4, Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, THAILAND  |  Email: sales@trainingcenter.co.th 

▪ STAR การให ้Feedback 

Feedback 3 ขัน้ตอน เสรมิแรงทางบวกและทางลบควบคูก่นัไป 

▪ PFP การให ้Feed Forward 

พูดคยุเพือ่รักษาคณุภาพงานหรอืยกระดบัใหส้งูกวา่มาตรฐาน  

▪ FOLLOW โมเดล 

โมเดลส าหรับการตดิตามความคบืหนา้ดว้ย 6 ขัน้ตอน 6 ค าถาม 

 

ก าหนดการฝึกอบรม  
 

เวลา รายละเอยีด 

08.30-09.00 น.    ลงทะเบยีนรับเอกสารประกอบการบรรยาย 

09.00-10.30 น.    ▪ ผูน้ ากบัการพัฒนาคนในรูปแบบตา่งๆ 

▪ สมองและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

▪ มมุมองกบัศกัยภาพทีซ่อ่นเรน้ 

▪ เขา้ใจระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

▪ การก าหนดและพูดคยุเป้าหมายในการท างาน  

▪ การวนิจิฉัยลกูนอ้ง 

10.30-10.45 น.    พักสมอง อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

10.45-12.00 น.    ▪ หลกัการให ้Feedback ดว้ย Hamburger Model 

▪ เทคนคิการให ้Feedback ดว้ย STAR Model 

▪ เทคนคิการให ้Feed Forward ดว้ย PFP Model 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น.    ▪ กจิกรรมจ าลองสถานการณ์การเกดิผลการปฏบิตังิาน 

▪ สรุป – การก าหนดและพูดคยุป้าหมายในการท างาน  

▪ การวนิจิฉัยลกูนอ้ง / การวเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิาน  

▪ การเตรยีมขอ้มลูเพือ่ให ้Feedback 

14.30-15.45 น. พักสมอง อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

14.45-16.00 น. ▪ ฝึกปฏบิตักิารให ้Feedback และ Feed Forward ดว้ย STAR และ PFP Model 

▪ การใช ้Follow Model ส าหรับการตดิตามผลการพัฒนา 

 

วธิกีารฝึกอบรม  
 

ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูผ้่านหลากหลายกระบวนการ เชน่ กจิกรรม การบรรยาย วดิโีอ การแสดงบทบาทสมมต ิการ

ระดมความคดิและการทบทวนการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมรูปแบบตา่งๆ โดยผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูแ้ละน าไปใชใ้นสถานการณ์

จรงิภายใตส้ภาวะแวดลอ้มในการท างานจรงิประกอบไปดว้ยการบรรยายรอ้ยละ 40 และการฝึกปฏบิตัริอ้ยละ 60 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม  
 

ผูบ้รหิาร หัวหนา้งานรวมถงึหัวหนา้สว่นงานทั่วไป  

 

 


