เอกสารแนบ ๑

เครือ่ งมือในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพืน้ ฐาน ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ Learning Model
การเลือกเครื่องมือพัฒนา แบบ ๗๐% (on the job training and experience)
มี ๖ เครือ่ งมือดังนี้
๑.
การติดตามเฝ้ าดูแม่แบบ (Job Shadow)
 การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตามการทํางานกับผู้เชี่ยวชาญเป็ น
รายบุคคล
 เป็ นเทคนิคการสร้างและทําตามอย่างแม่แบบ ทีเ่ น้นกิจกรรมกาเรียนรูร้ ะยะสัน้ โดยไม่
ต้องลงทุนมากนัก
 อาศัยแม่แบบที่ดที ่สี ามารถแสดงตัวอย่างให้บุคลากรผู้ตดิ ตามรับรู้ และเลียนแบบได้
ในระยะเวลาการทํางานปกติ
 ทําให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการทํางาน ขอบเขต
งานทีร่ บั ผิดชอบ การจัดการงานทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของ
แม่แบบภายในระยะเวลาสัน้ ๆ
๒.
การมอบหมายงาน (Job Assignment)
 แบบเพิม่ ปริมาณงาน (Job Enlargement) จะเน้นการมอบหมายปริมาณงานทีเ่ พิม่
มากขึน้ ด้วยลักษณะงานทีม่ มี ลู ค่างาน ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบอยู่
ในปั จจุบนั เพียงแต่ปริมาณของงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบจะเพิม่ หรือขยายขอบเขตงาน
มากขึน้
 แบบเพิม่ คุณค่างาน (Job Enrichment) เป็ นการพัฒนาทีเ่ น้นการออกแบบลักษณะ
งาน โดยให้เป็ นงานทีแ่ ตกต่างจากเดิมทีเ่ คยปฏิบตั ิ เน้นให้พนักงานเกิดความชํานาญ
ในงานทีห่ ลากหลายขึน้ และเกิดความรับผิดชอบในงานของตน
๓.
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
 เน้นการเรียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบตั จิ ริง
 การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
๔.
การหมุนเวียนงาน (Job Rotate)
 การพัฒ นาบุ ค ลากร ก่ อ ให้เกิด ทัก ษะการทํ างานที่ห ลากหลายด้าน เน้ นการสนั บ
เปลีย่ นงานในเชิงแนวนอน จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง มากกว่าการเลื่อนตําแหน่ ง
งานทีเ่ น้นการทํางานทีส่ งู ขึน้ ตามตําแหน่ งงานทีส่ งู ขึน้

๑

การเลือกเครื่องมือพัฒนา แบบ ๗๐% (on the job training and experience) ต่อ
๕.

๖.

การดูงานนอกสถานที่ (Field Trip)
 การให้พนักงานไปดูระบบงานและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของสถานทีเ่ ฉพาะแห่งใด
แห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลาสัน้ ๆ
การปฏิบตั งิ านจริง (On the job Learning)
 การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึ กปฏิบตั จิ ริง จากสถานที่จริง เป็ นการให้คําแนะนํ าเชิง
ปฏิบตั ใิ นลักษณะตัวต่อตัว หรือ เป็ นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่การทํางาน ในช่วงเวลาการ
ทํางานปกติ

การเลือกเครื่องมือพัฒนา แบบ ๒๐ % (Internal Coaching and mentoring)
มี ๓ เครือ่ งมือดังนี้
๑.
การสอนงาน (Coaching)
 การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว ด้วยวิธกี าร หรือ
เทคนิคต่างๆ ทีว่ างแผนไว้เป็ นอย่างดี ทําการสอนให้เป็ นไปตามแผนงานทีก่ ําหนดขึน้
จนกระทังสามารถฝึ
่
กให้บุคลากรปฏิบตั งิ านตามทีส่ อนให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
กําหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนงานและพนักงาน โดยมาก
การสอนงานมักจะเป็ นกลุ่มเล็ก หรือ รายบุคคลโดยการโค้ช จะมี ๒ ลักษณะ
คือ Classical Coaching (โค้ชด้วยวิธกี ารบอกให้ทํา) และ Modern Coaching (โค้ช
ด้วยวิธกี ารใช้คาํ ถามฉุ กคิด)
๒.
การเป็ นพีเ่ ลี้ยง (Mentoring)
 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จากบุคคลทีต่ อ้ งทําหน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
ข้อมูลต่ างๆและมุมมองส่ วนบุ ค คลเพื่อส่งเสริม สนับสนุ น และผลัก ดันให้อีก ฝ่ ายมี
ความพร้อมในการทํางาน พร้อมที่จะเจริญ เติบโตและมีความก้าวหน้ าในสายอาชีพ
โดยมุ่งเน้ นการให้กําลังใจ เน้ นเรื่องอารมณ์ ความรูส้ กึ ของ Mentee (บุคคลที่อยู่ใน
ความดูแล) ซึง่ องค์กรบางแห่งเรียกแนวทางพัฒนาแบบนี้ว่า “Buddy”
๓.
การประชุม (Meeting)
 การเรียนรูจ้ ากรับฟั งแนวคิด หรือ ผลงานใหม่ๆ รวมถึงการหารือ หรือ ระดมความ
คิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจากผูอ้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การ
เข้าร่ว มประชุ ม สัม มนา เพื่อ กํ าหนดบทบาทและทิศ ทางขององค์ก าร โดยประชุ ม
ร่วมกับผูบ้ ริหาร และผูแ้ ทนหน่ วยงานในสังกัด
๒

การเลือกเครื่องมือพัฒนา แบบ 10% (Formal Courses)
มี ๒ เครือ่ งมือดังนี้
๑.
การอบรมในห้องเรียน(Classroom Training)
 กระบวนการที่จะช่ วยส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ทํ า งานของบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิบ ัติง านในหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลมากยิง่ ขึ้น ซึ่งการฝึ ก อบรมจะเน้ นให้เกิด การเรียนรู้
ระยะสัน้ ภายใต้ระยะเวลาและสถานที่ท่จี ํากัด โดยทัวไปรู
่ ปแบบการฝึ กอบรมนัน้ จะ
แบ่งออกเป็ น ๒ รูปแบบ คือ การฝึ กอบรมภายในหน่ วยงานที่หน่ วยงานจัดขึน้ และ
การฝึกอบรมภายนอกหน่วยงานทีห่ น่ วยงาน/หัวหน้า ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
๒.
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ บทความ บทวิจยั การเรียนรูท้ าง E-learning
 การเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองผ่าน
ช่องทางการเรียนรูแ้ ละสื่อต่างๆ ทีต่ อ้ งการได้ตลอดเวลา เช่น หนังสือ ซีด ี วารสาร
เทปบันทึกการสอน เป็ นต้น
……………………….

๓

ตัวอย่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําป๒๕๖๐
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุลผูใตบังคับบัญชา

นางสาวสมศรี เรียนงาน

ตําแหนงงาน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุลผูบังคับบัญชา

นายเที่ยงตรง

ตําแหนงงาน

หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยึดมั่นคุณธรรม

สวนที่ ๒แนวทางการพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะที่ตองพัฒนา

๑. การทํางานเปนทีม

รายละเอียดพฤติกรรม
ที่คาดหวัง

เครื่องมือการพัฒนา Type

รายละเอียดเครื่องมือ

ระยะเวลาการพัฒนา
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ข อ ๑.๒ ช ว ยสมาชิ ก ในการ การรับมอบหมาย
ทํางานใหบ รรลุเปาหมายของ โครงการ
ทีม

๗๐% มอบหมายโครงการใหเปน
Leader คณะทํางาน
โครงการปลูกปา

การเปนพี่เลี้ยง

๒๐% นางสาวสมศรีเปนพี่เลี้ยง
ชวยเหลือสมาชิกในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ของทีมในฐานะที่เปน
Leader

การอบรม

๑๐% อบรมหลักสูตรการทํางาน
เปนทีม
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