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เอกสารแนบ ๑  

 

เครือ่งมอืในการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรบนพืน้ฐาน ๗๐ : ๒๐ : ๑๐  Learning Model 

การเลือกเคร่ืองมือพฒันา แบบ  ๗๐% (on the job training and experience) 

ม ี๖ เครือ่งมอืดงัน้ี  

๑. การตดิตามเฝ้าดแูมแ่บบ (Job Shadow)  

 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรยีนรู้ผ่านการติดตามการทํางานกบัผู้เชี่ยวชาญเป็น

รายบุคคล 

 เป็นเทคนิคการสรา้งและทําตามอย่างแม่แบบ ทีเ่น้นกจิกรรมกาเรยีนรูร้ะยะสัน้โดยไม่

ตอ้งลงทุนมากนกั 

 อาศยัแม่แบบที่ดทีี่สามารถแสดงตวัอย่างให้บุคลากรผู้ตดิตามรบัรู ้และเลยีนแบบได้

ในระยะเวลาการทาํงานปกต ิ

 ทาํใหบุ้คลากรไดเ้หน็สภาพแวดลอ้ม ทกัษะทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการทํางาน ขอบเขต

งานทีร่บัผดิชอบ การจดัการงานทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมถงึการแสดงออกและทศันคตขิอง

แมแ่บบภายในระยะเวลาสัน้ ๆ  

๒. การมอบหมายงาน (Job Assignment) 

 แบบเพิม่ปรมิาณงาน (Job Enlargement) จะเน้นการมอบหมายปรมิาณงานทีเ่พิม่

มากขึน้ดว้ยลกัษณะงานทีม่มีลูค่างาน ไมแ่ตกต่างไปจากขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบอยู่

ในปัจจบุนัเพยีงแต่ปรมิาณของงานทีต่อ้งรบัผดิชอบจะเพิม่หรอืขยายขอบเขตงาน

มากขึน้ 

 แบบเพิม่คุณค่างาน (Job Enrichment) เป็นการพฒันาทีเ่น้นการออกแบบลกัษณะ

งาน โดยใหเ้ป็นงานทีแ่ตกต่างจากเดมิทีเ่คยปฏบิตั ิเน้นใหพ้นกังานเกดิความชาํนาญ

ในงานทีห่ลากหลายขึน้ และเกดิความรบัผดิชอบในงานของตน 

๓. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

 เน้นการเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัจิรงิ 

 การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้จากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในกลุ่ม 

๔. การหมนุเวยีนงาน (Job Rotate)  

 การพัฒนาบุคลากร ก่อให้เกิดทักษะการทํางานที่หลากหลายด้าน เน้นการสนับ

เปลีย่นงานในเชงิแนวนอน จากงานหน่ึงไปยงัอกีงานหน่ึง มากกว่าการเลื่อนตําแหน่ง

งานทีเ่น้นการทาํงานทีส่งูขึน้ตามตําแหน่งงานทีส่งูขึน้ 
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การเลือกเคร่ืองมือพฒันา แบบ  ๗๐% (on the job training and experience) ต่อ 

 

๕. การดงูานนอกสถานที ่(Field Trip) 

 การใหพ้นกังานไปดูระบบงานและขัน้ตอนการปฏบิตังิานของสถานทีเ่ฉพาะแห่งใด

แห่งหน่ึง เพื่อวตัถุประสงคใ์ด วตัถุประสงคห์น่ึง ในช่วงเวลาสัน้ ๆ 

๖. การปฏบิตังิานจรงิ (On the job Learning) 

 การพฒันาบุคลากรด้วยการฝึกปฏบิตัจิรงิ จากสถานที่จรงิ เป็นการให้คําแนะนําเชงิ

ปฏบิตัใินลกัษณะตวัต่อตวั หรอื เป็นกลุ่มเลก็ๆ ในพื้นที่การทํางาน ในช่วงเวลาการ

ทาํงานปกต ิ

 

การเลือกเคร่ืองมือพฒันา แบบ  ๒๐ % (Internal Coaching and mentoring) 

ม ี๓ เครือ่งมอืดงัน้ี 

๑. การสอนงาน (Coaching) 

 การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถเฉพาะตวั ดว้ยวธิกีาร หรอื 

เทคนิคต่างๆ ทีว่างแผนไวเ้ป็นอย่างด ีทาํการสอนใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ําหนดขึน้ 

จนกระทัง่สามารถฝึกใหบุ้คลากรปฏบิตังิานตามทีส่อนใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่

กําหนดไว ้โดยผ่านกระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนงานและพนกังาน โดยมาก

การสอนงานมกัจะเป็นกลุ่มเลก็ หรอื รายบุคคลโดยการโคช้ จะม ี๒ ลกัษณะ  

คอื Classical Coaching (โคช้ดว้ยวธิกีารบอกใหท้ํา) และ Modern Coaching (โคช้

ดว้ยวธิกีารใชค้าํถามฉุกคดิ) 

๒. การเป็นพีเ่ลี้ยง (Mentoring) 

 การพฒันาแบบมสี่วนร่วม จากบุคคลทีต่อ้งทําหน้าทีแ่ลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ 

ข้อมูลต่างๆและมุมมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และผลกัดนัให้อีกฝ่ายมี

ความพร้อมในการทํางาน พรอ้มที่จะเจรญิเติบโตและมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี 

โดยมุ่งเน้นการให้กําลงัใจ เน้นเรื่องอารมณ์ ความรูส้กึของ Mentee (บุคคลที่อยู่ใน

ความดแูล) ซึง่องคก์รบางแห่งเรยีกแนวทางพฒันาแบบน้ีว่า “Buddy” 

๓. การประชุม (Meeting) 

 การเรยีนรูจ้ากรบัฟังแนวคดิ หรอื ผลงานใหม่ๆ รวมถึงการหารอื หรอื ระดมความ

คดิเหน็กนัในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงจากผูอ้ื่นทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การ

เข้าร่วมประชุมสมัมนา เพื่อกําหนดบทบาทและทิศทางขององค์การ โดยประชุม

รว่มกบัผูบ้รหิาร และผูแ้ทนหน่วยงานในสงักดั 



๓ 
 

 

 

 

การเลือกเคร่ืองมือพฒันา แบบ  10% (Formal Courses) 

ม ี๒ เครือ่งมอืดงัน้ี 

๑. การอบรมในหอ้งเรยีน(Classroom Training) 

 กระบวนการที่จะช่วยส่งเสรมิและเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการ

ทํางานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรบัผิดชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิง่ขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมจะเน้นให้เกิดการเรยีนรู้

ระยะสัน้ภายใต้ระยะเวลาและสถานที่ที่จํากดั โดยทัว่ไปรูปแบบการฝึกอบรมนัน้จะ

แบ่งออกเป็น ๒ รปูแบบ คอื การฝึกอบรมภายในหน่วยงานที่หน่วยงานจดัขึน้ และ

การฝึกอบรมภายนอกหน่วยงานทีห่น่วยงาน/หวัหน้า ส่งบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม 

๒. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสอื บทความ บทวจิยั การเรยีนรูท้าง E-learning 

 การเน้นใหบุ้คลากรมคีวามรบัผดิชอบในการแสวงหา เรยีนรู ้และพฒันาตนเองผ่าน

ช่องทางการเรยีนรูแ้ละสื่อต่างๆ ทีต่อ้งการไดต้ลอดเวลา เช่น หนงัสอื ซดี ีวารสาร 

เทปบนัทกึการสอน เป็นต้น 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล    ประจําป๒๕๖๐ 

สวนท่ี ๑     ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ-สกุลผูใตบังคับบัญชา นางสาวสมศรี    เรียนงาน ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ชื่อ-สกุลผูบังคับบัญชา นายเท่ียงตรง     ยึดม่ันคุณธรรม ตําแหนงงาน หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สวนท่ี ๒แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

สมรรถนะท่ีตองพัฒนา รายละเอียดพฤติกรรม 

ท่ีคาดหวัง 

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. 

๑. การทํางานเปนทีม ขอ ๑.๒ ชวยสมาชิกในการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายของ

ทีม 

 

การรับมอบหมาย

โครงการ 

๗๐% มอบหมายโครงการใหเปน 

Leader คณะทํางาน

โครงการปลกูปา 

            

  การเปนพ่ีเลี้ยง ๒๐% นางสาวสมศรีเปนพ่ีเลี้ยง

ชวยเหลือสมาชิกในการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

ของทีมในฐานะท่ีเปน 

Leader 

            

  การอบรม ๑๐% อบรมหลักสูตรการทํางาน

เปนทีม 

            

ตวัอย่าง 
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