สรุปเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้
หลักสูตร “การทาแผนการพัฒนารายบุคคล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้กำหนดให้กำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล เป็น
วิธีกำรหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยกำรกำหนดกรอบแนวทำงที่ช่วยให้บุคลำกรบรรลุถึงเป้ำหมำยของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นกำรนำหลักสมรรถนะมำประกอบในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้บุคลำกร
มีพื้นฐำนสมรรถนะตำมที่กำหนด มีผลเชื่อมโยงไปสู่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทำให้บุคลำกรมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล
1. ช่วยให้เกิดกำรปรับปรุงควำมสำมำรถเดิมที่มีอยู่ และปรับปรุงผลงำนที่บุคคลรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงกำรพัฒนำควำมสำมำรถเดิมที่มีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภำพกำรทำงำนของบุคลำกรให้มคี วำมสำมำรถที่จะรับผิดชอบงำนที่สูงขึน้
3. ช่วยให้บคุ ลำกรมีควำมพร้อมในกำรทำงำนในตำแหน่งที่สูงขึ้น
วิธีกำรพัฒนำอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรพัฒนำรำยบุคคล
1. กำรฝึกขณะปฏิบตั ิงำน (On The Job Training)
เป็ นกำรฝึ กปฏิ บั ติ ณ สถำนที่ ท ำงำน ในเวลำรำชกำร เป็ นกำรให้ค ำแนะนำเชิ งปฏิบัติ
ในลักษณะตัวต่อตัวหรือในกลุ่มเล็กในสถำนที่ทำงำนและในช่วงกำรทำงำนปกติ ใช้สำหรับบุคลำกรใหม่ที่เพิ่ง
เข้ำทำงำน สับเปลี่ยน โอนย้ำย เลื่อนตำแหน่ง มีกำรปรับปรุงงำนหรือต้องอธิบำยงำนใหม่ ๆ
2. กำรสอนงำน (Coaching)
เป็ นกำรให้ ควำมรู้ เสริ มสร้ ำงทั กษะและทั ศนคติ ผ่ ำนกระบวนกำรปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ ำง
ผู้สอนงำนและผู้ถูกสอนงำน

3. กำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
เป็นกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกผู้มีควำมชำนำญ โดยมีกำรวิเครำะห์ปัญหำและ
นำเสนอวิธีกำรทำงำน รวมถึงสนับสนุน ให้กำลังใจและช่วยเหลือให้สำมำรถปฏิบัติงำนและปฏิบัติตนได้อย่ำง
เหมำะสม
ผู้เป็นพี่เลี้ยงอำจเป็นบุคคลอืน่ ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผูบ้ ังคับบัญชำหรือหัวหน้ำโดยตรง
4. กำรให้คำปรึกษำแนะนำ (consulting)
เป็นกำรให้คำปรึกษำแนะนำของผู้มีประสบกำรณ์และชำนำญในงำนนั้น เน้นกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทำงำน 3 ระดับ คือ แก้ไขปัญหำ ป้องกันปัญหำ และส่งเสริมให้พัฒนำทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงำน
5. กำรหมุนเวียนงำน (Job Rotation)
เป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำนของบุคลำกร เป็นวิธีกำรที่ก่อให้เกิดทักษะกำร
ท ำงำนที่ หลำกหลำย (Multi-Skill) เน้ นกำรสลั บเปลี่ ยนงำนในแนวนอน จำกงำนหนึ่งไปยังอีกงำนหนึ่ ง
มำกกว่ำกำรเลื่อนตำแหน่งงำนที่สูงขึ้น
6. กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ (Meeting/Seminar)
เน้นกำรพัฒนำทักษะในกำรคิดเชิงนวัตกรรม กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์
และทักษะในกำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ
7. กำรดูงำนนอกสถำนที่ (Site Visit)
เน้ นดูงำนที่มีขอบเขตงำนที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือลักษณะงำนที่ต้องทำงำนร่วมกั น
สำมำรถนำแนวคิดที่ได้รับจำกกำรดูงำนมำประยุกต์ใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของตน
8. กำรฝึกงำนกับผู้เชี่ยวชำญ (Counterpart)
เน้นให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเจำะลึกเฉพำะด้ำน ให้ฝึกงำนหรือร่วมทำงำนกับผู้เชี่ยวชำญ
ในงำนนั้น
9. กำรมอบหมำยงำน (Job Assignment)
เป็นกำรกระจำยงำน มอบอำนำจตัดสินใจ ภำยในขอบเขตที่กำหนด เปิดโอกำสให้บุคลำกร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถทำงำนในระดับที่สูงขึ้น
10. กำรติดตำมหัวหน้ำ (Work Shadow)
เป็นเทคนิคกำรสร้ำงและทำตำมแม่แบบ (Role Model) ที่เน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ระยะสั้น

11. กำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Self Learning)
กำรแสวงหำโอกำสเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนช่องทำงกำรเรียนรู้และสื่อต่ำง ๆ ที่ต้องกำร เช่น
กำรอ่ำนตำรำ กำรศึกษำคู่มือและระเบียบกำรปฏิบัติงำน กำรเข้ำชมนิทรรศกำรทำงวิชำกำร กำรเรียนรู้ด้วย
ระบบ E-Learning
12. กำรเป็นวิทยำกรภำยในหน่วยงำน (In-House Instructor)
บุคลำกรได้พัฒนำทักษะตนเองให้มีควำมเชี่ยวชำญมำกยิ่งขึ้น เกิดกำรถ่ำยเทควำมรู้ระหว่ำง
บุคลำกรด้วยกันเอง ทำให้องค์กรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ทำให้ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคลำกรคงอยูก่ ับองค์กรต่อไป อันเป็นกำรแปลงควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้เป็นควำมรู้ภำยนอก

ภาพกิจกรรม

สรุปผลความคิดเห็น
หลักสูตร “การทาแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
ระหว่ำงวันที่ 1 – 3 สิงหำคม 2561 (เวลำ 12.30 – 13.30 นำฬิกำ)
ระดับควำมเห็นค่ำเฉลี่ย
คะแนน 1.00 - 1.79 =
คะแนน 1.80 - 2.59 =
คะแนน 2.60 - 3.39 =
คะแนน 3.40 - 4.19 =
คะแนน 4.20 - 5.00 =

น้อยที่สุด
น้อย
ปำนกลำง
มำก
มำกที่สุด

ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดความรู้
ผู้ เ ข้ ำ รั บ ฟั ง กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ท ำกำรสแกน QR-Code เพื่ อ ตอบแบบสอบถำม ภำยหลั ง เสร็ จ สิ้ น
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ จำนวน 10 คน ซึ่งสำมำรถสรุปควำมคิดเห็นได้ดังนี้
ที่

รายการประเมิน

แปรผล

ค่าเฉลี่ย (x̄)

1

ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำ ก่อนเข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้

ปำนกลำง

2.80

2

ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำ หลังเข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้

มำกที่สุด

4.20

3

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ตรงตำมสมรรถนะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะในกำรปฏิบัติงำน

มำกที่สุด

4.30

4

บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงำน

มำกที่สุด

4.60

5

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้

มำกที่สุด

4.50

6

ควำมสำมำรถของวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

มำกที่สุด

4.30

มาก

4.12

ค่าเฉลี่ยรวม

