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1. บทนํา 
 ความก
าวหน
าและความสําเ
การพัฒนาบุคลากรให
มีความรู
 ทักษ
Other Characteristics : KSAOs
สามารถพัฒนาเติบโตได
ดไีปด
วยเช�น
ทรัพยากรบุคคล โดยท่ีการบริหารทร
ผลิตผลงานตามความต
องการของ
ความสําเร็จในการทํางานในบทบาทค

“แผนพัฒนารายบุคคล”
บุคคลท่ีมีความสําคัญมากอีกเครื่อ
ทิศทางในการพัฒนาตนเองให
มีคว
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค7การ 
ในอาชีพของพวกเขาได
 1 
 การจัดทําแผนพัฒนารายบ
และฝ>กทํา IDP ด
วยตนเอง จาก 
ซ่ึงนับเปFนส�วนหนึ่งในการสําเร็จ
ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือความเข
าใจ

การจัดทํา IDP นี้จําเปcนต
อ
หน
าท่ีในการช�วยให
คําปรึกษาแ
การประเมินช�องว�างในการพัฒนา ก
สิ่งท่ีได
เรียนรู
ภายหลังการพัฒนา 
อย�างไรก็ตาม ด
วยระยะเวลาจํากัด
ผ�านความเห็นชอบจากผู
บังคับบัญช
จัดทํา IDP ได
 

ในระยะท่ีผ�านมาสํานักงาน
โดยส�งเสริมให
ส�วนราชการนําไปใช
อาทิ ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง, 
แม
แต�ระบบบริหารทรัพยากรบุคค
พัฒนาเกิดประโยชน7สูงสุดท้ังต�อตัว
การพัฒนาอย�างมีเป̀าหมายท่ีชัดเจน

                                                         

1
 http://govleaders.org/idp.htm 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ามสําเร็จขององค7การใด ๆ ก็ตาม ข้ึนกับความสามารถขอ
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ (Knowledge,
AOs) ท่ีเหมาะสมกับบริบทขององค7การได
อย�างต�อเนื่องจะ
ยเช�นกัน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเปcนกระบวน
ารทรัพยากรบุคคล ยึดเป̀าหมายสุดท
าย คือ การสร
างกลไก
รขององค7การหรือสูงกว�าท่ีคาดหวังได
 และเพ่ือให
บุคลา
บาทความรับผิดชอบในป2จจุบัน และเพ่ือเตรียมตัวสําหรับโอ

” (Individual Development Plan : IDP) เปcน
เครื่องมือหนึ่งท่ีหลักสูตร ส.นบส. นํามาใช
เพ่ือให
ผู
เข
ารับ

มีความรู
 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
7การ สอดคล
องกับความต
องการขององค7การ และช�วยให

ารายบุคคล (IDP) ในหลักสูตร ส.นบส. กําหนดให
ผู
เข
ารับก
าก “คู�มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล” ฉบับนี้ ก�อนก
ําเร็จการฝ.กอบรม โดยช�วงระยะเวลาระหว�างการฝ>กอ
เข
าใจท่ีถูกต
องตรงกัน แล
วจึงส�งเอกสารท่ีกําหนดให
สํานัก

ต
องได
รับความเห็นชอบจากผู
บังคับบัญชาด
วย โดยผู
บ
ษาแนะนําต้ังแต� ข้ันตอนการวิเคราะห7เ พ่ือกําหนดเป
นา การกําหนดกรอบวิธีการ/แนวทางการพัฒนา การกําห
นา รวมไปถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแ
ํากัดของหลักสูตร จึงกําหนดให
ท�านศึกษาและจัดทํา IDP
บัญชา แต�จะเปcนการดียิ่ง หากท�านสามารถปรึกษาหารือ

ักงาน ก.พ. ได
ให
ความสําคัญในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒ
ําไปใช
 รวมถึงมีการนํามาปรับใช
กับการพัฒนาทรัพยากร

, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู
นําท่ีมีวิสัยทัศน7และ
บุคคลในด
านการพัฒนาของสํานักงาน ก.พ. เพราะการ
�อตัวข
าราชการ และประโยชน7ต�อส�วนราชการในการท่ีมีบ
ัดเจนและต�อเนื่อง 
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ารถของบุคลากรในองค7การนั้น 
dge, Skills, Attributes, and 

จะยิ่งส�งเสริมให
องค7การนั้น
ะบวนการหนึ่งของการบริหาร
กลไกเพ่ือให
 “คน” สร
างหรือ

บุคลากรขององค7การประสบ
รับโอกาสในอนาคต 

เปcนเครื่องมือในการพัฒนา
ข
ารับการฝ>กอบรมได
กําหนด

 (KSAOs) ท่ีจําเปcนในการ
ยให
บุคลากรบรรลุเป̀าหมาย


ารับการฝ>กอบรมศึกษาข
อมูล
�อนการเปpดหลักสูตร ส.นบส.
รฝ>กอบรมจะมีการฝ>กปฏิบัติ 
ํานักงาน ก.พ. 
ดยผู
บังคับบัญชาจะมีบทบาท
นดเป̀าหมายในการพัฒนา  
รกําหนดแนวทางประยุกต7ใช

ามแผนการพัฒนารายบุคคล 
IDP ด
วยตนเอง โดยไม�ต
อง

หารือกับผู
บังคับบัญชาในการ

นพัฒนารายบุคคล หรือ IDP 
ยากรบุคคลในหลาย ๆ กลุ�ม 
7และคุณธรรม (นบส.1) หรือ
การจัดทํา IDP ช�วยให
การ
รท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพจาก
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2. แผนพัฒนารายบุค
 แผนพัฒนารายบุคคล (
แผนปฏิบัติการ ท่ีสรKางข้ึนเฉพ
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน

เป̀าหมายการพัฒนาของห
การจัดทํา IDP จึงเปcนกระบวนการท
เพ่ือให
สามารถพัฒนาได
ตามแผนท
พัฒนาท่ีตอบสนองความต
องการข

 การเลือกประเด็นพัฒนา 
หมายถึง การทําความต
องการขอ
โดยเลือกพัฒนาในสิ่งท่ีสนองตอบ
หน�วยงาน (Group Goals/Needs
ท้ัง 3 ส�วนสอดคล
องกันแล
วก็มีแนว
ประโยชน7กับทีมงาน/กลุ�มงาน แล
ประสบความสําเร็จตามเป̀าหมายได

 

 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ายบุคคล (Individual Development

(Individual Development Plan : IDP) หมาย
เฉพาะบุคคล เพ่ือเปFนแนวทางในการพัฒนาตนเอ
ะอ่ืน ๆ (KSAOs) ตาม “เปWาหมายการพัฒนา” 

ของหลักสูตร ส.นบส. ก็คือ ตําแน�งรองอธิบดีหรือรองหัว
การท่ีต
องมีการปรึกษาหารือระหว�างผู
บังคับบัญชากับเจ
า
ผนท่ีวางไว
 จึงส�งผลให
การพัฒนาตาม IDP สะท
อนถึงคว
ารของบุคคล และความต
องการขององค7การอย�างแท
จริง

นา IDP ท่ีดี ควรเปcนการพัฒนาท่ีได
ประโยชน7สูงสุด (High
ารของบุคคลให
สอดคล
องกับสิ่งท่ีกลุ�มงาน/หน�วยงาน
งตอบต�อท้ังเป̀าหมายส�วนบุคคล (Personal Goals/
eeds) และเป̀าหมายองค7การ (Organization Goals/Ne
ีแนวโน
มท่ี บุคคลนั้นจะมีความรับผิดชอบในการนําเอา 

น และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาก็จะได
รับการสนับสนุนเพ
ายได
 

High-Payoff Development 

Personal 
Goals

Group Goals

Organization 
Goals

Development 
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ent Plan : IDP) 
มายถึง กรอบแนวทาง หรือ 
ตนเองใหKมีความรูK  ทักษะ 

งหัวหน
าส�วนราชการ ดังนั้น 
ับเจ
าของ IDP และได
ข
อสรุป

ความเชื่อมโยงระหว�างการ

จริง 

igh-payoff Development) 
ยงาน และองค7การต
องการ  
oals/Needs) เป̀าหมายของ
ls/Needs) เม่ือความต
องการ
อา KSAOs  ไปปรับใช
ให
เปcน
นุนเพราะจะช�วยให
องค7การ
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กระบวนการพัฒนา 
 การพัฒนานั้นเปcนความร�ว
ท่ีมีเป̀าหมายเฉพาะเจาะจงและส
ผู
ใต
บังคับบัญชากับกลยุทธ7ขององ
ของความรับผิดชอบร�วมกันระหว�าง
 แผนพัฒนารายบุคคล สาม
การพัฒนาระยะสั้นท่ีมุ�งการเสร
(Development Area) ส�วนมิติท่ีส
เป̀าหมายท่ีต
องการในอนาคต โดยกร

2.1 การประเมินหาช�องว�างการพัฒ

จาก “เป̀าหมายการพัฒน
คุณลักษณะอ่ืน ๆ (KSAOs) ของตํา
จึงเปcนการเปรียบเทียบระหว�าง KSA

 สําหรับการวางแผนพัฒน
จะเลือกประเด็นการพัฒนาใดมาดํา
สั้นใน IDP ควรกําหนดเพียง 1 หร
เรียกว�า “จุดแข็ง” (Strength) แล
(Developmental Area) เพ่ือใ
มีประสิทธิภาพด
วย การพัฒนา 

                                                         
2
 จากกระบวนการพัฒนาของบริษัท Develop

ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง สํานักงาน ก.พ.

APPLY

การปรับใช
ในการปฏิบัติงานจ

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ามร�วมมือกันระหว�างผู
บังคับบัญชาและผู
ใต
บังคับบัญชาท่ีร
ละสามารถปฏิบัติได
 โดยผู
บังคับบัญชาเปcนผู
เชื่อมโยง
งองค7การ การติดตามและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
หว�างผู
บังคับบัญชาและผู
ใต
บังคับบัญชา 
 สามารถพิจารณาได
ใน 2 มิติ คือ มิติแรก เปcนการพัฒนาเ
รเสริมจุดแข็ง (Strength) และหาวิธีการจัดการกับ
ิติท่ีสอง การพัฒนาระยะยาว โดยเปcนการเสริมสร
างศักยภ
ดยกระบวนการพัฒนาท่ีสมบูรณ7ประกอบไปด
วย 3 องค7ประ

ารพัฒนา (Assess)  

พัฒนา” ในระยะยาว คือ การพัฒนาเพ่ือให
มีความรู
 ทัก
องตําแหน�งรองอธิบดีท่ีเปcนเป̀าหมาย ดังนั้น การประเม
KSAOs ท่ีเจ
าของ IDP แต�ละคน “ควรมี” กับ “ท่ีมีอยู�

พัฒนาในระยะสั้น จะพิจารณาว�า จากช�องว�างการพัฒน
มาดําเนินการก�อน ท้ังนี้ การกําหนดประเด็น หรือจุดมุ�งห

หรือ 2 เป̀าหมายเท�านั้น โดยควรประกอบด
วย สิ่งท่ีเจ
และ “จุดอ�อน” หรือเรียกกันในภาษาของการพัฒนาว�า

เพ่ือให
สามารถมุ�งพัฒนาตนเองไปพร
อมกับการปฏิบัต
า “จุดแข็ง” นั้นก็เพ่ือให
มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

         

elopment Dimension International, Inc. ใน คู�มือการจัดทําแผนพัฒนาเฉพา

. 

ASSESS

การประเมินหาช�องว�างการพัฒนา

ACQUIRE

การกําหนดวิธีการเรียิงานจริง
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ชาท่ีร�วมกันจัดทําแผนพัฒนา
มโยงระหว�างการพัฒนาของ
ัฒนาจะช�วยสร
างบรรยากาศ

ัฒนาเพ่ือตอบสนองเป̀าหมาย
กับ “จุดท่ีต
องการพัฒนา”
ักยภาพเพ่ือก
าวไปสู�ตําแหน�ง
7ประกอบ 2 คือ  

 

รู
 ทักษะ ความสามารถ และ
ระเมินหาช�องว�างการพัฒนา  
ีอยู�จริง” 

พัฒนาในระยะยาวดังกล�าว  
ุดมุ�งหมายการพัฒนาในระยะ
ิ่งท่ีเจ
าของ IDP ทําได
ดี หรือ
นาว�า “จุดท่ีต
องการพัฒนา” 
ฏิบัติงานตามหน
าท่ีได
อย�าง 
นเอง เพราะการพัฒนาสิ่งท่ี

เฉพาะบุคคล สําหรับระบบ

UIRE

ารเรียนรู
/พัฒนา



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

สามารถทําได
ดีอยู�แล
วเปcนเรื่องง�า
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล�าว ในทางก
ซ่ึงแม
จะเปcนสิ่งท่ียากและใช
ทรัพยา
เต็มในจุดท่ีจะช�วยขับเคลื่อนหน�วยง

2.2 การกําหนดวิธีการพัฒนา (Ac

 การกําหนดวิธีการพัฒนา
แต�ในความเปcนจริงนั้น การฝ>กอบ
กว
างกว�าแค�การฝ>กอบรม เช�น On 
การศึกษาด
วยตนเอง  

การกําหนดวิธีการพัฒนาน
(1) เหมาะสมกับประเด็นท
(2) วิธีการท่ีแต�ละคน “

ชอบการฟ2ง แต�ไม�ช
(การฝ>กอบรม) ขณะท
วิธีการเรียนรู
ท่ีแตกต�า
หาความรู
ต
องอาศัยการ

ดังนั้น การเลือกวิธีการจึง
ท่ีแต�ละคนถนัด เพ่ือให
คุ
มค�าท้ังใ
นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถึงเง่ือนไขท

2.3 การปรับใชKในการปฏิบัติงานจ

 การนําสิ่งท่ีได
รับการพัฒน
พัฒนา เพราะเปcนการตอบคําถามว
ซ่ึงหน�วยงานส�วนใหญ�มักไม�คํานึง
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน
หรือนําสิ่งท่ีได
เรียนรู
มา ไปประยุก
ม่ันใจได
ว�าผู
นั้นมีพัฒนาการท่ีเปcนร
ของการพัฒนา 
 นอกจากนี้ ควรจะมีโอกาส
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในโลกป2จจุบันท่ีท
วางแผนให
เจ
าของ IDP มีงาน/โครง
สมบูรณ7และคุ
มค�า 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ื่องง�ายท่ีจะประสบความสําเร็จ และเพ่ิมความม่ันใจให
ก
างกลับกัน จําเปcนอย�างยิ่งท่ีจะต
องต้ังเป̀าหมายพัฒนาใน

รัพยากร (เวลา และงบประมาณ) ของส�วนราชการมากกว
วยงานได
อย�างมีประสิทธิภาพในอนาคตต�อไป 

Acquire) 

ัฒนาหรือการเรียนรู
 มักจะมีความเข
าใจว�าเปcนการกําห
>กอบรมเปcนเพียงวิธีการหนึ่งของการพัฒนาเท�านั้น และ
On the Job Training (OJT) การสอนงานโดยผู
บังคับบัญ

นานั้นมีหลักในการเลือก 2 ประการ คือ 
เด็นท่ีจะพัฒนา เพ่ือให
การพัฒนาได
ประสิทธิผล และ  

“มีความถนัด” หรือชอบรูปแบบ “วิธีการเรียนรู
” ท่ีแ
�ไม�ชอบการอ�านหนังสือยาว ๆ บางคนชอบการเข
า
ณะท่ีบางคนชอบศึกษาเรียนรู
ด
วยตนเอง หรือแม
กระท่ัง

ตกต�างกันโดยข้ึนกับเรื่องท่ีต
องการเรียนรู
 การขับรถ ต
อง
าศัยการอ�าน การทํารายงานสรุป เปcนต
น 

ารจึงต
องพิจารณาท้ังความเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะพัฒนา ร
�าท้ังในแง�ของทรัพยากร และลดความเสี่ยงของความล
นไขท่ีอาจเปcนข
อจํากัดของวิธีการพัฒนา เช�น งบประมาณ 

ิงานจริง (Apply) 

พัฒนามาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง ถือเปcนข้ันตอนท่ีเ
ามว�ากระบวนการพัฒนาประสบความสําเร็จตามท่ีต้ังเป̀า

คํานึงถึงองค7ประกอบนี้ ภายหลังจากท่ีได
เรียนรู
หรือพัฒ
ะอ่ืน ๆ (KSAOs) แล
ว จําเปcนอย�างยิ่งท่ีเจ
าของ IDP 
ระยุกต7ใช
ในการทํางานจริงในหน�วยงาน หรือเรียกว�า 
ี่เปcนรูปธรรมในรูปแบบการผลิตผลงานให
หน�วยงานได
จร

กาสได
ใช
สิ่งท่ีเรียนรู
มาในทันที มิฉะนั้น สิ่งท่ีเรียนรู
มาจะถ
ุบันท่ีทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ดังนั้น การจ
โครงการท่ีจะประยุกต7ใช
สิ่งท่ีได
เรียนรู
มาใหม�ให
ได
เร็วท่ีส
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ให
กับตนเองเก่ียวกับความ
นาในสิ่งท่ียังเปcนจุดอ�อนด
วย 
ากกว�าปกติก็ตาม เพ่ือให
เติม

รกําหนดหัวข
อการฝ>กอบรม  
และการพัฒนามีความหมาย
คับบัญชา การมอบหมายงาน 

ท่ีแตกต�างกัน เช�น บางคน
รเข
าชั้นเรียนแบบทางการ  
ระท่ัง การท่ีคนหนึ่งคนอาจมี
 ต
องใช
การฝ>กปฏิบัติ แต�การ

นา รวมถึงรูปแบบการเรียนรู
 
วามล
มเหลวหลังการเรียนรู
 
มาณ เปcนต
น 

อนท่ีเปcนหัวใจสําคัญของการ
ั้งเป̀าหมายไว
หรือไม� อย�างไร 
รือพัฒนาองค7ความรู
 ทักษะ 
 จะต
องมีโอกาสแสดงออก 

ว�า “มีเวที” ให
แสดง เพ่ือให

ได
จริง ซ่ึงถือเปcนความสําเร็จ

าจะถูกลืมในเวลาอันรวดเร็ว
การจัดทํา IDP ทุกครั้งจะต
อง
ร็วท่ีสุดด
วย เพ่ือการพัฒนาท่ี
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แนวทางในการจัดทําแผนพ

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
เพ่ือใช
ประกอบการวิเคราะห7และจัด
และฝ>กอบรมในเรื่องอะไรกันแน� 
ระดับต
น (รองอธิบดี/รองหัวหน
าส�
IDP ต
องตอบคําถามสําคัญ 4 ข
อ ด

(1) กรมของฉันกําลังมีคว
ลักษณะเช�นนั้นต
องการ

(2) ตําแหน�งรองอธิบดีเป
อธิบดีท่ีด
านอะไร ดูแล

(3) จุดแข็งท่ีดีท่ีสุดของฉัน
อย�างไรให
จุดแข็งนั้นข

(4) ฉันมีจุดท่ีต
องพัฒนา
ตําแหน�งเป̀าหมายของ

เม่ือเจ
าของ IDP สามา
(Development Opportunities
และในขณะเดียวกันก็เปcนการบรรล
รูปแบบวิธีการ และอาจเปcนการผ
วิธีการท่ีหลากหลายนี้ควรจะปรากฏ
เปcนท่ีนิยม) ยังมีโอกาสในการพัฒน
และเรียนรู
จากผู
บริหารระดับสูง (sh
ผ�านระบบออนไลน7/ระบบสื่อสารท
งาน/คุมทีมโครงการ การเปcนโค
ชให

เม่ือเจ
าของ IDP ได
ร�าง 
เพ่ือให
ผู
บังคับบัญชาได
ให
คําแนะนํา
คําตอบได
ดียิ่งข้ึนในข
อท่ี 1, 3 และ
ต�าง ๆ (เวลา งบประมาณ อุปกรณ
น�าเชื่อถือและเกิดประโยชน7อย�างแท

                                                         

3
 [ออนไลน7] http://govleaders.org/idp.htm สืบค

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ผนพัฒนารายบุคคล 

บุคคล หรือ IDP นั้น ป2จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เจ
าของ IDP
ละจัดทํา IDP ซ่ึงกุญแจสําคัญอยู�ท่ีการรู
ว�าเจ
าของ IDP นั้น
แน� ซ่ึงในท่ีนี้กําหนดให
 IDP เปcนไปเพ่ือการพัฒนาเข
าสู�ต
น
าส�วนราชการ) โดยท่ีข
อมูลท่ีจะช�วยในการจัดทํา IDP 
ข
อ ดังต�อไปนี้ 3 

มีความต
องการท่ีจะก
าวเดินไปในทิศทางไหนในอนาคต

องการให
ผู
ดํารงตําแหน�งรองอธิบดีมีคุณสมบัติเปcนอย�างไร
บดีเปcนตําแหน�งเป̀าหมายในอาชีพของฉันในอีก 2 ป~ข
า
ดูแลรับผิดชอบในเรื่องอะไร ? 

องฉันท่ีจะเปcนประโยชน7ต�อตําแหน�งรองอธิบดีเป̀าหมาย
นั้นของฉันยิ่งแข็งแกร�งข้ึนไปอีก ? 
ฒนาท่ีสําคัญมากหรือไม� ท่ีจะส�งผลอย�างร
ายแรงต�อกา

ของฉัน ? 

สามารถตอบคําถามข
างต
นได
แล
ว ก็จะต
องพยายามระ
ties) ท่ีจะช�วยให
เขาเสริมสร
างจุดแข็งท่ีจะช�วยให
ทํางานข
บรรลุเป̀าหมายส�วนบุคคลได
อีกด
วย โอกาสในการพัฒนา
การผสมผสานท้ังในรูปแบบของการฝ>กอบรมและจากป
รากฏอยู�ใน IDP ด
วย นอกจากการฝ>กอบรมท่ีเปcนทางกา
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม�ว�าจะเป

(shadowing of senior executives) การเปcนพ่ีเลี้ยง
ารทางไกล การมอบหมายให
ไปปฏิบัติงานท่ีหน�วยงานอ่ืน

ค
ชให
ผู
ใต
บังคับบัญชา เปcนต
น 


ร�าง IDP เรียบร
อยแล
ว ให
นําแผนดังกล�าวไปพูดคุย/อภ
นะนําเพ่ิมเติมสําหรับใช
เปcนแนวทางในการพัฒนาได
อย�างเ
และ 4 (จากคําถามสําคัญ 4 ข
อ) ซ่ึงผู
บังคับบัญชาควรต

กรณ7 ฯลฯ) ท่ีจะช�วยให
ผู
ใต
บังคับบัญชาสามารถทํา IDP 
�างแท
จริง 

         

สืบค
นวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
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IDP จะต
องจัดเตรียมข
อมูล
นั้น มีความต
องการพัฒนา

ข
าสู�ตําแหน�งประเภทบริหาร 
P จะได
มาจากการท่ีเจ
าของ 

าคต (วิสัยทัศน7) และกรมท่ีมี
�างไร ? 
ป~ข
างหน
า คือ ตําแหน�งรอง

มายคืออะไร ? และฉันจะทํา

การเปcนรองอธิบดีซ่ึงเปcน

ามระบุโอกาสในการพัฒนา 
งานขององค7การให
ดียิ่งข้ึนได
 
ัฒนาท้ังหลายนั้นอาจมีหลาย
ากประสบการณ7 ซ่ึงรูปแบบ
างการในชั้นเรียนแล
ว (ซ่ึงมัก
าจะเปcนการติดตามเพ่ือสังเกต
ี่เลี้ยง (Mentoring) การเรียน

านอ่ืนชั่วคราว การมอบหมาย

อภิปรายกับผู
บังคับบัญชา 
ย�างเหมาะสม และจะช�วยให

ควรต
องสนับสนุนทรัพยากร
IDP ให
เกิดข้ึนได
จริง มีความ
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หลังจากท่ีท�านและผู
บังค
ในแบบฟอร7ม IDP เพ่ือให
เปcนสัญ
แผนท่ีได
กําหนดไว
ใน IDP และผู
บัง
เวลาให
ผู
ได
รับการพัฒนาสามารถ
เปcนระยะ ๆ เพ่ือสะท
อนให
เห็นคว
พัฒนาแล
วด
วย ท้ังนี้ ควรมีการติดต
โดยเร็วท่ีสุดก�อนท่ีความรู
ทักษะท่ีไ
พัฒนาให
ประโยชน7ต�อท้ังผู
ได
รับการ

การทํา IDP ควรมุ�งเนKนการ
(Development area)? 

 ความเชื่อผิด ๆ ท่ีเก่ียวข
อง
พยายามท่ีจะแก
ไขจุดอ�อนนั้น ด
วย
จากการศึกษาวิจัยของบักกิงแฮมแล
others, 2000: 37) ค
นพบว�า ความ
ท่ีดีข้ึนจากเดิมแต�อย�างใด แต�ผล
ความสําคัญกับจุดแข็งของบุคคล
ความสําคัญกับการพัฒนาจุดอ�อนม
อุปสรรคอันใหญ�หลวงต�อเป̀าหมายท
และจุดท่ีต
องการพัฒนา ดังนี้4  

  การระบุจุดแข็ง
  ท�านจะพบว�าเม่ือ
ต�อไปนี้ ปรากฏข้ึน คือ 

1. ท�านจะรู
สึกว�า
อย�างแรงกล
ากับสิ่งนั้น (จุดแข็ง) 

2. ท�านจะมีระดับ
ทํางานว�าผลงานท่ีเปcนจุดแข็งจะได
ร

3. ท�านจะสามาร
ความสามารถในการเรียนรู
สิ่งท่ีเปcน

4. ท�านจะมีผลงา
เก่ียวข
องกับจุดแข็ง ผลงานนั้นมัก

                                                         
4 ศิรภัสสรศ7 วงศ7ทองดี, 2556. การพัฒนาทร

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ผู
บังคับบัญชาได
เห็นชอบร�วมกันในเนื้อหา IDP แล
cนสัญญาท่ีรับทราบท้ัง 2 ฝ�าย กล�าวคือ ผู
ได
รับการพัฒนา
ะผู
บังคับบัญชาก็ได
รับทราบถึงความต
องการของผู
ได
รับกา
ารถปฏิบัติตามแผนได
 การจัดทํา IDP ควรมีการทบท
็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากแต�ละประเด็นข

ารติดตามอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือให
ม่ันใจได
ว�าสิ่งท่ีได
รับการพัฒ
ษะท่ีได
รับการพัฒนามาใหม�นั้นจะจางหายไป สิ่งนี้จะช�ว
ับการพัฒนาและองค7การ 

การพัฒนา “จุดแข็ง” (Strengths) หรือ “
 

วข
องกับการแก
ไขจุดอ�อนของบุคลากรยังคงเปcนมายาคติท
ด
วยหวังว�าจะช�วยให
องค7การสามารถเพ่ิมผลิตผลได
ท้ังใน
ฮมและคอฟฟ�แมน (Buckingham and Coffman,199
ความพยายามแก
ไขจุดอ�อนไม�ได
มีผลอย�างมีนัยสําคัญว�าบ
ต�ผลการศึกษากลับพบว�า ผลงานท่ีเปcนเลิศเปcนผลม
ุคคลมากกว�า โดยท่ีจุดอ�อนเปcนเพียงสิ่งท่ีต
องบริหารจ
อ�อนมากจนเกินไป (ศิรภัสสรศ7 : 2556 หน
า 191) 
มายทางอาชีพของผู
ต
องการพัฒนา ท้ังนี้ อาจพิจารณาแน

ข็ง 
�าเม่ือใดก็ตามท่ีท�านได
ทําในสิ่งท่ีเปcนจุดแข็งของท�าน 

ู
สึกว�ามีพลังจากข
างใน (internal burning) สังเกตได
จา
 

ีระดับความพอใจระดับสูง (high satisfaction level
ได
รับความพึงพอใจอยู�ในระดับสูง 

ามารถในการเรียนรู
ได
เร็ว (rapid learning) คุณลัก
ี่เปcนจุดแข็งได
อย�างรวดเร็ว 

ีผลงานอยู�ในระดับดีเยี่ยมอยู�เสมอ (performance 
มักเปcนผลงานท่ีดีเลิศอย�างเปcนอัตโนมัติ ไม�ว�าจะทําก่ีครั้งก

         

นาทรัพยากรมนุษยn (Human Resource Development). กรุงเทพฯ
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แล
ว ท้ังคู�ควรต
องลงนาม 
ัฒนายอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม


รับการพัฒนาและช�วยจัดสรร
รทบทวนทุกป~ และปรับปรุง 
เด็นของการพัฒนาได
รับการ
ารพัฒนามานั้นจะถูกนําไปใช

ะช�วยให
ความรู
ท่ีได
จากการ

“สิ่งท่ีตKองพัฒนา”

คติท่ีหลายองค7ยังคงเชื่อและ

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
,199 cited in Gilly and 
ว�าบุคลากรเหล�านั้นมีผลงาน
ผลมาจากการสร
างหรือให

หารจัดการให
ถูกวิธีแต�ไม�ให


 เว
นแต�จุดอ�อนนั้นจะเปcน
แนวทางในการระบุจุดแข็ง

 จะมีลักษณะ 4 ประการ

ได
จากการมีความปรารถนา

evels) ตรวจสอบได
จากการ

ุณลักษณะนี้จะสังเกตได
จาก

 zones) หากงานชิ้นใดท่ี
ี่ครั้งก็ดี 

เทพฯ : จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

  การระบุจุดท่ีตKอง
1. ท�านจะรู
สึกว�า

การเรียนรู
ในการทํากิจกรรมท่ีไม�ยุ�ง
2. ท�านจะมีพฤต

ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับผลงานท่ีเปcนจุดท่ีต
3. ท�านจะมีพฤติก

ต
องการพัฒนา มักจะทําให
มีผลงาน

 นอกจากแนวทางข
างต
น
ต
องการพัฒนา” ของท�านได
อีกหล
ของโดนัลด7 โอ.คลิฟตัน, มาร7คัส บ
ผ�านระบบออนไลน7 หรือจะใช
ผลการ
ในการกําหนดว�าประเด็นใดบ
างท่ีท
เอง กลุ�มงานของท�าน และต�อองค7ก
(ผู
บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงาน ผู
ใต
บ

IDP ท่ีดีจะต
องช�วยเสริม
ใหม� ๆ หรือความรู
ใหม� ๆ ท่ีจะช�วย
จุดอ�อนท่ีเปcนอุปสรรคอย�างร
ายแรง

ประโยชนnและความสําคัญ
ระดับป2จเจกบุคคล (Individual) 
รูปแบบการเรียนรู
ของแต�ละคน แล
ซ่ึงหากบุคคลได
รับการพัฒนาอย�างต
ทํางานได
อย�างต�อเนื่อง  

นอกจากนี้ กลไกในการจัด
ซ่ึงผู
บังคับบัญชาถือเปcนบุคคลท่ีมีอ
กําหนดบริบทท่ีเอ้ือต�อการพัฒนา 
สามารถประเมินได
อย�างชัดเจนว�าผ

ดังนั้น การพัฒนาตาม IDP
คือ การใช
คนอย�างเต็มศักยภาพ มีแ
สั้นและระยะยาว อีกท้ังยังสามารถ
กับการเปลี่ยนแปลง 

 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ี่ตKองการพัฒนา 
ึกว�าเรียนรู
ได
ช
า (slow learning) สังเกตได
จากความช
า
ี่ไม�ยุ�งยากซับซ
อนก็ตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (จุดท่ีต
องการพ
ีพฤติกรรมท่ีเปcนกลไกปกป̀องตนเอง (defensive beha
จุดท่ีต
องการพัฒนานั้น ๆ 
ีพฤติกรรมหมกมุ�นครุ�นคิด (obsessive behavior) เม่ือต
ลงานไม�ดีในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงนําไปสู�ความวิตกกังวลในเรื่องดัง

งต
นนี้แล
ว ท�านสามารถหาเครื่องมือท่ีจะช�วยประเมิน
ีกหลายวิธีการ หากเปcนเครื่องมือท่ีมีตามท
องตลาด เช�น 
ัส บัคก้ิงแฮม ผู
แปล เอธ แย
มประทุม ซ่ึงมีแบบประเมินจ


ผลการประเมิน MBTI ท่ีท�านจะได
เรียนรู
เม่ือเข
าหลักสูตร ส

างท่ีท�านจะเลือกมาเปcนลําดับแรกท่ีจะพัฒนาให
เกิดประโ
องค7การของท�าน หรืออาจใช
 comment หรือ feedba
ผู
ใต
บังคับบัญชา) เปcนตัวช�วยระบุจุดแข็งและจุดอ�อนของท
เสริมพลังจุดแข็งหรืออัจฉริยภาพของบุคลากร และจะต
อ
ช�วยให
บุคลากรปฏิบัติงานในหน
าท่ีรับผิดชอบได
ดีกว�าเด
ยแรงท่ีจะส�งผลต�อการประสบผลสําเร็จในอนาคตด
วย 

คัญของการพัฒนาตาม IDP นั้นมีหลายประการ โดย
 การจัดทํา IDP ถือเปcนการพัฒนาท่ีออกแบบมาเปcนการ

น และสามารถกําหนดเป̀าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล
องกับ
ย�างต�อเนื่องก็จะทําให
สามารถทํางานได
บรรลุเป̀าหมาย

จัดทํา IDP เปcนการจัดทําข
อตกลงระหว�าง ผู
ใต
บังคับบ
ท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาผู
ใต
บังคับบัญชา/ลูกน
อง เนื่อง
นา ขจัดป2ญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนระหว�างการดําเนิน

นว�าผลการพัฒนาสามารถนํามาใช
ในการทํางานจริงได
หรือ

IDP จึงช�วยให
การพัฒนาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด สําหรับปร
าพ มีแนวทางในการพัฒนา ท่ีเชื่อมโยงกับการสร
างผลงานใ

ารถใช
 IDP ในการวางแผนกําลังคนท้ังในระยะสั้น และร
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มช
าในการเรียนรู
ในงานหรือ
การพัฒนา) 
ehavior) ชอบแก
ตัวในกรณี

เม่ือต
องทําในเรื่องท่ีเปcนจุดท่ี
ื่องดังกล�าวอยู�ตลอดเวลา 

เมิน “จุดแข็ง” และ “จุดท่ี
เช�น หนังสือ “เจาะจุดแข็ง” 
เมินจุดแข็ง 5 อย�างของท�าน

สูตร ส.นบส. มาเปcนส�วนหนึ่ง
ประโยชน7สูงสุดต�อท้ังตัวท�าน
edback จากบุคคลรอบข
าง 
ของท�านได
 
จะต
องสามารถเตรียมทักษะ 
ว�าเดิม และต
องช�วยปรับปรุง

 โดยอาจสรุปได
ดังนี้ สําหรับ
cนการเฉพาะ ท่ีเหมาะสําหรับ

องกับ ความสามารถท่ีเปcนอยู� 
มายและสร
างแรงจูงใจในการ

คับบัญชา กับ ผู
บังคับบัญชา 
เนื่องจากจะเปcนผู
ท่ีสามารถ
เนินการพัฒนา และเปcนผู
ท่ี

หรือไม�   

รับประโยชน7ในระดับองค7การ 
งานให
กับองค7การท้ังในระยะ
ละระยะยาวเพ่ือให
พร
อมรับ



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

3. ขั้นตอนในการจัด
 ในส�วนนี้จะอธิบายแนวทาง
แบบฟอร7ม IDP ตามกระบวนการ
โดยท�านสามารถฝ>กกรอกข
อมูลลงใน
ในแบบฟอร7มได
จากภาคผนวก จ 
  

ข้ันตอนการ

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเปWาหมายในก

กําหนดเป̀าหมายในการดํารงตําแหน

ของท�าน (ภายในไม�เกิน 2 ป~)  เพ

ความพร
อมท�านในการก
าวเข
าสู�ตําแ

ความรับผิดชอบตามท่ีผู
เข
ารับกา

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7ของส�วนราชก

ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินช�องว�างในกา

    2.1 วิเคราะห7องค7กร เปcนการวิเค

ของส�วนราชการของตําแหน�งรองอ

และความรับผิดชอบของตําแหน�ง

ทํางานในตําแหน�งเป̀าหมาย เพ่ือก

อ่ืน ๆ (KSAOs) ท่ีจําเปcนต
องใช
ใน

แบบฟอร7ม IDP 1) 

(เครื่องมือ : มาตรฐานกําหนดตําแ

ของตําแหน�งรองอธิบดีท่ีเปFนตําแห

ของนักบริหารระดับสูง ภาคผนวก

    2.2 วิเคราะห7ตนเอง เปcนการปร

คุณลักษณะอ่ืน ๆ (KSAOs) เทียบกับต

เปcนอยู� (As is) กับสิ่งท่ีควรจะเปcน

จําเปcนต
องพัฒนาในช�วงเวลาไม�เกิน 

จําเปcนอย�างยิ่งในการพัฒนาเพ่ือเตร

ประเด็น  โดยระบุจุดแข็ง 2 ประเด็น แ

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ารจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

วทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหลักสูตร
การพัฒนาท่ีได
กล�าวมาแล
วข
างต
น เพ่ือให
สะดวกต�อกา

ูลลงในแบบฟอร7ม IDP 1 – 4  (ภาคผนวก ก – ง) และศึกษา
 

นการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

ในการพัฒนา (Development Goal) 

ําแหน�งรองอธิบดี/รองหัวหน
าส�วนราชการท่ีเปcนเป̀าหมาย

เพ่ือให
สอดคล
องกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตรท่ีเตรียม

สู�ตําแหน�งประเภทบริหาร โดยเลือกตําแหน�งเป̀าหมายท่ีม

รับการฝ>กอบรมคาดหวัง ท้ังนี้  ให
มีความสอดคล
องกับ

ราชการ (ภาคผนวก ก แบบฟอร7ม IDP 1) 

ในการพัฒนา ASSESS 

วิเคราะห7ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7 (Strategic Direction

รองอธิบดีซ่ึงเป̀าหมายในอนาคต วิเคราะห7บทบาทหน
าท

น�งรองอธิบดีท่ีเปcนเป̀าหมาย และกําหนดวิสัยทัศน7ในการ

เพ่ือกําหนดความรู
 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ

ใช
ในการปฏิบัติหน
าท่ีในตําแหน�งดังกล�าว  (ภาคผนวก ก

ดตําแหน�งของนักบริหารระดับตKน หนKาท่ีความรับผิดชอบ

ตําแหน�งเปWาหมาย รายละเอียดสมรรถนะทางการบริหาร

นวก ฉ) 

ารประเมินตนเอง ด
านความรู
 ทักษะ ความสามารถ และ

บกับตําแหน�งรองอธิบดีท่ีเปcนเป̀าหมาย  โดยเปรียบเทียบสิ่งท

ะเปcน (To be) เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีต
องการพัฒนาหรือ

กิน 2 ป~ ท้ังนี้ ขอให
ระบุ KSAOs ท่ีตนคิดว�ามีความสําคัญและ

ื่อเตรียมความพร
อมเข
าสู�ตําแหน�งเป̀าหมาย จํานวนไม�เกิน 

เด็น และจุดท่ีต
องการพัฒนา  2 ประเด็น (ภาคผนวก ข IDP 2 
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สูตร ส.นบส. ซ่ึงได
ออกแบบ
�อการกําหนด IDP ของท�าน 
ศึกษาตัวอย�างการกรอกข
อมูล

ผูKท่ีมีส�วนเก่ียวขKอง 

ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

 หมาย

ตรียม

ายท่ีมี


องกับ

ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

 tion) 

หน
าท่ี

นการ

ษณะ

วก ก 

ิดชอบ

ริหาร

 และ

บสิ่งท่ี

าหรือ

ัญและ

�เกิน 4 

DP 2 ) 

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชาใน

ตําแหน�งประเภทบริหาร

จากต
นสังกัด 

3. (และ/หรือ)

ผู
ใต
บังคับบัญชา 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

ข้ันตอนการ

(เครื่องมือ : วิเคราะหnตนเอง ขKอมูลจ

ข้ันตอนท่ี 3 จัดลําดับความสําคัญ

จัดลําดับความสําคัญของประเด็น

ไม�เกิน 2 ป~ เพ่ือเลือกประเด็นท่ีต
อ

ท่ีเปcน  

• “จุดแข็ง” (Strength)  1 

• “จุดท่ีต
องการพัฒนา” (De

เพ่ือให
ไม�มากหรือน
อยเกินไป การ

ช�วยสร
างความสมดุลในการพัฒนาต

ข้ันตอนท่ี 4 กําหนดแนวทางและว

กําหนดแนวทางและวิธีการในกา

กําหนดแนวทางการนําสิ่งท่ีได
รับการ

(ภาคผนวก ค IDP 3) 

ข้ันตอนท่ี 5 ระบุปrญหา/อุปสรรคท

ระบุป2ญหา/อุปสรรคท่ีคาดว�าจะเ

รวมถึงแนวทางในการป̀องกันป2ญหา

ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการตามแผนท

ผู
เข
ารับการฝ>กอบรมดําเนินการต

ระหว�างดําเนินการอาจขอรับคําปรึก

ข้ันตอนท่ี 7 ทบทวนและประเมินผ

ผู
 เข
ารับการฝ>กอบรมทบทวนแล

ผู
บังคับบัญชาทราบและรับฟ2งความเห

 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

นการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

KอมูลจากคนรอบขKาง และแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI

ําคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา 

ะเด็นท่ีต
องการพัฒนาหรือจําเปcนต
องพัฒนาในช�วงเวล

็นท่ีต
องการพัฒนาก�อนในระยะ 3 เดือน โดยเลือกประเด็น

1 ประเด็นและ 

Developmental area)  1 ประเด็น 

การเลือกประเด็นท่ีจําเปcนและสําคัญของท้ัง 2 อย�าง จะ

นาตนเอง (ภาคผนวก ค แบบฟอร7ม IDP 3)* 

และวิธีการในการพัฒนา 

นการพัฒนาท่ีสอดคล
องกับประเด็นในการพัฒนา และ


รับการพัฒนามาประยุกต7ใช
ในการปฏิบัติงาน 

รรคท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน 

�าจะเกิดข้ึน ในการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล

2ญหา/อุปสรรคดังกล�าว (ภาคผนวก ค IDP 3) 

ผนท่ีกําหนดไวK 

ารตามแผนท่ีกําหนดไว
 โดยกรณีท่ีเกิดป2ญหา/อุปสรรค

ําปรึกษาแนะนําจากผู
บังคับบัญชา (ภาคผนวก ค IDP 3) 

เมินผลการดําเนินการตามแผน 

นและประเมินผลการดําเนินการตามแผน  รายงานให

วามเห็นข
อเสนอแนะจากผู
บังคับบัญชา (ภาคผนวก ง IDP 4

                                
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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ผูKท่ีมีส�วนเก่ียวขKอง 

BTI)  

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา เวลา 

ะเด็น 

�าง จะ

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา  และ

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา บุคคล 

 

สรรค

 

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา 

 

านให


P 4) 

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

* หมายเหตุ  
เนื่องดKวยระยะเวลาอันจ

แบบฟอรnม IDP 3 ท่ีกําหนด อย�าง
เพ่ือใหK ผูKบังคับบัญชาไดKรับทราบ
ประโยชนnสูงสุด ท้ังกับตัวท�าน และ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

อันจํากัดในการฝ.กอบรม ท�านจึงไม�จําเปFนตKองใหKผูKบ
อย�างไรก็ตาม หากท�านสามารถเขKาพบขอคําปรึกษา/แน
ทราบ IDP ของท�าน และจะไดKสนับสนุนใหKเกิดการพ

และส�วนราชการ 
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ใหKผูKบังคับบัญชาลงนามใน
แนะนําจากผูKบังคับบัญชา

การพัฒนาไดKจริง ก็จะเปFน



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

4. บทบาทความรับผ
ใครเปcนผู
รับผิดชอบการพ

โดยท่ัวไปจะเปcนผู
บังคับบัญชา แล
ผลสัมฤทธิ์สูง พบว�า ผู
ท่ีรับผิดชอบ
สําคัญท่ีจะผลักดันให
เกิดการพัฒนา

ในลําดับรองลงมา คือ หัว
หากแต�เปcนผู
ท่ีมีส�วนสําคัญในการส
ของสิ่งท่ีต
องการพัฒนา รวมถึงการ
อาจจะขัดขวางกระบวนการพัฒน
บริหารทรัพยากรบุคคล และผู
บริห
ให
มีการดําเนินการพัฒนาในองค7กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

มรับผิดชอบในการพัฒนา 
การพัฒนา?  มักจะมีคําถามว�า การพัฒนาผู
รับผิดชอ

และเจ
าของ IDP ซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงาน ก
ชอบหลักในการพัฒนา คือ ตัวข
าราชการ หรือเจ
าของ
ัฒนาได
 และเปcนผู
ได
รับผลจากการพัฒนาตาม IDP โดยตร

ือ หัวหน
างานหรือผู
บังคับบัญชา เนื่องจากแม
ไม�ได
เปcน
การสร
างบริบทท่ีเอ้ือต�อการพัฒนา ช�วยแนะนําเก่ียวกับก
การเลือกกิจกรรมการพัฒนาท่ีเหมาะสม อีกท้ังยัง สามา

พัฒนาของลูกน
องได
 อีกสองกลุ�มบุคคล คือ นักทรัพยาก
ู
บริหารระดับสูงของส�วนราชการ มีความสําคัญในลําดับต

งค7กร 
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ิดชอบหลักคือใคร? คําตอบ
น ก.พ. ในกลุ�มข
าราชการผู
มี
อง IDP เพราะเปcนผู
ท่ีมีส�วน

ดยตรง 

ด
เปcนผู
ดําเนินการพัฒนาเอง 
วกับการจัดลําดับความสําคัญ
ามารถขจัดอุปสรรคต�างๆ ท่ี

ัพยากรบุคคลท่ีดูแลด
านการ
ดับต�อมา ซ่ึงเปcนผู
ท่ีผลักดัน



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

5. ปrจจัยแห�งความส
 5.1 เจKาของ IDP หรือ ผูKเข
พัฒนาตนเอง มีวินัยในตนเอง รวมถ

 5.2 ความเขKาใจร�วมกันข
ท่ีสําคัญ เนื่องจากคนในองค7กร โ
ระยะสั้นท่ีคนในองค7กรสร
าง มากก
ระยะยาวจําเปcนต
องให
โอกาสสําหร
ซ่ึงสิ่งเหล�านี้กระทบผลงานในระยะส
ปรับทัศนคติในการจัดทํา IDP แล
ป2ญหาท่ีคนในองค7การไม�ทําหรือไม
ต�อคน และต�อองค7การ รวมท้ังเห็น
วิธีการจัดทํา IDP 

5.3 การสรKางแนวทางใน
หรืออีกนัยหนึ่ง แบบฟอร7ม วิธีการ 
พัฒนาจริงเปcนผลลัพธ7สุดท
ายท่ีต
อ
จะเกิดผลอย�างไรเปcนรูปธรรม ซ่ึงสาม
พัฒนาตาม IDP จะทําให
ง�ายต�อการ

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

วามสําเร็จของการจัดทํา IDP 
ผูKเขKารับการฝ.กอบรมหลักสูตร ส.นบส. ต
องตระหนักใน

รวมถึงต
องขวนขวาย กระตือรือร
นในการเรียนรู
หรือพัฒน

กันของผูKมีส�วนเก่ียวขKองทุกฝ{ายในเรื่องของการพัฒน
7กร โดยเฉพาะระดับหัวหน
างานและฝ�ายบริหาร มักให
มากกว�าการสร
างคนสําหรับการเติบโตขององค7การในระ
สําหรับการลองผิด ลองถูก ประสบการณ7ของความล
มเห
ะยะสั้น แต�สร
างความเข
มแข็งของบุคคลในระยะยาว การ

และดําเนินการพัฒนาตาม IDP เนื่องจากพิจารณาโด
รือไม�ดําเนินการพัฒนาตาม IDP เนื่องจากขาดความเชื่อ
ั้งเห็นว�า ผู
บริหารไม�ได
เห็นความสําคัญของการดําเนินการ

างในการติดตามการใชK IDP ซ่ึงถือเปcนการเน
นท่ีผลลัพธ
ีการ ในการจัดทํา IDP สามารถมีได
หลากหลาย แต�การน
ท่ีต
องการ ดังนั้น ควรมุ�งเน
นไปท่ีภาพสุดท
าย เม่ือได
มีกา
 ซ่ึงสามารถกําหนดได
เปcนพฤติกรรม การทํางาน หรือ ผลง
�อการตรวจสอบต�อไป อีกท้ัง ยังเปcนเครื่องพิสูจน7ประโยชน
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นักในความรับผิดชอบในการ
ัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

พัฒนา ถือเปcนป2จจัยพ้ืนฐาน 
มักให
ความสําคัญกับผลงาน 
ในระยะยาว ซ่ึงการพัฒนาใน

มเหลวหรือล�าช
าในบางเรื่อง 
 การสร
างความเข
าใจจะช�วย
ณาโดยละเอียดแล
วจะพบว�า 
มเชื่อว�า IDP มีความสําคัญ 
ินการดังกล�าว มิใช�เพราะไม�รู


ลลัพธ7 มากกว�า กระบวนการ 
�การนํา IDP ไปใช
ให
เกิดการ
ด
มีการพัฒนาตาม IDP แล
ว  
 ผลงานท่ีสะท
อนผลของการ
โยชน7ของการพัฒนาอีกด
วย 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

6. กําหนดการส�งเอก
  

ช้ินงาน 

1. ร�างแผนพัฒนารายบุคคล  
(ตามแบบฟอรnม IDP 1 – 3)

2. แผนพัฒนารายบุคคล 
ตามแบบฟอรnม IDP 1 – 3 

3. แผนพัฒนารายบุคคล 
แบบฟอรnม IDP 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

�งเอกสารท่ีเก่ียวขKองกับแผนพัฒน

กําหนดส�ง 

 
) 

ภายในวันพุธท่ี 
11 ตุลาคม 2560 

1. ศึกษาคู�มือ
รายบุคคล 
ด
วยตนเองก�อ
2. นําสําเนา
ฝ>กอบรมวันท

 
วันจันทร7ท่ี 

16 ตุลาคม 2559 
เปcนการปรับ
การฝ>กอบรม

ไม�ต
องส�ง สําหรับใช
ติด
ตนเอง 
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พัฒนารายบุคคล 

หมายเหตุ 

คู�มือการจัดทําแผนพัฒนา
ล (IDP) และจัดทําร�าง IDP 

ก�อนเข
ารับการฝ>กอบรม 
ําเนาร�าง IDP มาใช
ในการ

วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 
ปรับปรุงภายหลังจากได
เข
ารับ
บรมเรื่อง IDP แล
ว 

ติดตามผลการพัฒนาของ



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

ภา
 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 

ภาคผนวก 
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สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

แบบ

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แบบฟอรnม IDP 1 
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1  



แบบฟอร�ม IDP 1 

เป�าหมาย วิสัยทัศน�ของการดํารงตําแหน�ง และการวิเคราะห�ตนเอง 

ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………..… รหัส  ..............................  หน�วยงานที่สังกัด ………………….......…………………………….......................... 
ตําแหน�งเป&าหมาย ......................... ... ………………………………………………………………......... ............................................................................................................  
บทบาท หน'าที่ ความรับผิดชอบ.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

วิสัยทัศน�ของตําแหน�งเป&าหมาย ……...................................................................………………………………………………….................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

ความรู' ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป3นของ
ตําแหน�งเป&าหมาย 

ความรู' ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ตนมีอยู� 

มีเพียงพอ ควรพัฒนาเพ่ิมเติม 

1. ความรู'ที่จําเป3น (ระบุประเด็นที่เฉพาะเจาะจง) (ระบุประเด็นที่เฉพาะเจาะจง) 

   

   

2. ทักษะที่จําเป3น   

   

   

3. ความสามารถและคุณลักษณะที่จําเป3น   

   

   

   

   

 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

แบบ
 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

แบบฟอรnม IDP 2 
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แบบฟอร�ม IDP 2 
ความรู� ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีต�องการพฒันา 

ช่ือ – นามสกุล...................................................รหัส.................................... 
 ประเด็นการพัฒนา* เป%าหมายการพัฒนา ภายใน 2 ป* เป%าหมายการพัฒนา ภายใน 3 เดือน 

 1.   1.  
 
 

จุดแข็ง 2.   
 
 
 1.   1.  
 
จุดที่ต�องการ 

พัฒนา 2.   
 

 
 
 หมายเหตุ :   * โปรดเลือกเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญอย2างย่ิงต%อการปฏิบัติงานในตําแหน%งเป,าหมาย จํานวนไม2เกิน 4 ประเด็น 
   ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ความรู1 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีต1องการพัฒนา เช%น ทักษะการนาํการประชุม  
  เป%าหมายการพัฒนา หมายถึง ระดับท่ีต1องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช%น สามารถนําการประชุมอย%างมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสาร

วัตถุประสงค�ของการประชุมได1อย%างชัดเจน สร1างบรรยากาศโดยผู1เข1าร%วมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถสรุปผลการประชุมได1อย%างชัดเจน 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

แบบ
 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

แบบฟอรnม IDP 3 

 

 

 

 

 

 

                                
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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แบบฟอร�ม IDP 3 

แผนพัฒนารายบุคคลระยะ 3 เดือน 
ช่ือผู�รับการพัฒนา ................................................................................... ลงนาม .................................................................................. 
ช่ือผู�บังคับบัญชา ................................................................................... ลงนาม .................................................................................. 
วันที่จัดทํา ...................................................................................   

ความรู� ทักษะ 
ความสามารถ และ

คุณลักษณะท่ีต�องการ
พัฒนา 
(1) 

เป+าหมายการพัฒนา 
(2) 

วิธีการพัฒนา 
(3) 

ช0วงเวลา 
ท่ีต�องการพัฒนา 

(4) 
ช0วงเวลา 

ท่ีได�รับการพัฒนาจริง 
 (5) 

แนวทางการประยุกต4ใช�ในการทํางาน 
(6) 

ต.ค. พ.ย. ธ .ค.  

 
(จุดแข็ง) 

 
 

       

 
(จุดท่ีต�องการพัฒนา) 
 
 

       

ป"ญหา/อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน : ........................................................................................ ..................................................................................................................................................  

แนวทางการป.องกันป"ญหา/อุปสรรค : …….............. .............................................................. ............................................................................................................................................. 

ความเห็นของผู�บังคับบัญชา (ภายหลังการดําเนินการตาม IDP)….......................................................... 

.................................................................................................................................................. .............. 

.................................................................................................................................................. .............. 

(ลงชื่อ)........................................................................วันท่ี........................................ 

ขอรับรองผลการพัฒนาสมรรถนะ 

(ลงชื่อผู�รับการพัฒนา)................................................................ 
วันท่ี............................................................... 

 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

แบบ

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

แบบฟอรnม IDP 4 

 

 

 

 

 

                                
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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แบบฟอร�ม IDP 4 

ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 

ประเด็นการพัฒนา เป�าหมายการพัฒนา 
ผลการพัฒนา ระยะ 3 เดือน 

การพัฒนาต�อไป 
การดําเนินการ ผลการพัฒนา 

1.   

 

 

 

 

 

     เป�นไปตามแผน 

      ไม�เป�นไปตามแผน 

     พัฒนาแล�ว ดีข้ึน 

      .................................. 

 

 

2.   

 

 

 

 

     เป�นไปตามแผน 

      ไม�เป�นไปตามแผน 

     พัฒนาแล�ว ดีข้ึน 

      .................................. 

 

 

 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

ตัวอย�างก
 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
ย�างการกรอกขKอมูล

 
 
 
 

                                
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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มูล IDP 



แบบฟอร�ม IDP 1 

เป�าหมาย วิสัยทัศน�ของการดํารงตําแหน�ง และการวิเคราะห�ตนเอง 
ชือ่ – นามสกุล ……นายเจริญ…รุ�งเรือง…..… รหัส  ........ 90000 .......  หน�วยงานท่ีสังกัด ……………………กรมส�งเสริมธุรกิจสร�างสรรค�… ...................................... . 
ตําแหน�งเป�าหมาย  .. ...............รองอธ ิบดีกรมส�งเสริมธุรกิจสร�างสรรค�..(ด�านปฏิบัติการ).............................................................................................................. 
บทบาท หน%าท่ี ความรับผิดชอบ.....สนับสนุนให�คนไทยสามารถสร�างธุรกิจส�วนตัวในแบบสร�างสรรค�ได� และส�งเสริมคนไทย/ชุมชนในประเทศไทยให�สร�าง
ธุรกิจของตนเองได�อย�างสร�างสรรค�และย่ังยืน................................................................................................................................................................................ 

วิสัยทัศน�ของตําแหน�งเป�าหมาย ….. เป6นกรมที่ประสานงานเพ่ือช�วยให�คนไทยมีธุรกิจสร�างสรรค�ของตนเองได�อย�างย่ังยืนและมีชื่อเสียงในระดับโลก............. 

ความรู% ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีจําเป,นของ
ตําแหน�งเป�าหมาย 

ความรู% ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีตนมีอยู� 

มีเพียงพอ ควรพัฒนาเพ่ิมเติม 

1. ความรู%ที่จําเป,น   

- การตลาด การขาย ของธุรกิจสร�างสรรค�ใหม� ๆ  �  วิเคราะห�ด�านการตลาด 

- ข�อกฎหมายต�าง ๆ ที่เก่ียวข�องกับงาน เช�น ด�านธุรกิจ � กฎหมายการค�าระหว�างประเทศ  

2. ทักษะท่ีจําเป,น   

- การสื่อสารเพ่ือโน�มน�าวจูงใจ � ทักษะโน�มน�าวจูงใจ  

- ภาษาอังกฤษด�านการพูดแบบทางการ  � 

3. ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจําเป,น   

- การประสานสัมพันธ� � สร�างเครือข�ายกับหน�วยงานภายนอก  

- การสอนงาน � การสอนงานเพ่ือสร�างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

- ภาวะผู�นําที่จะสร�างความเชื่อมั่นให�กับผู�คนรอบข�าง  � การสร�าง Trust 

- การบริหารความเส่ียง  � บริหารความเสี่ยงภายในองค�กร 
 



แบบฟอร�ม IDP 2 
ความรู� ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีต�องการพฒันา 

ช่ือ – นามสกุล......นายเจรญิ...รุ$งเรือง.....รหัส........90000........ 
 ประเด็นการพัฒนา* เป,าหมายการพัฒนา ภายใน 2 ป0 เป,าหมายการพัฒนา ภายใน 3 เดือน 

จุดแข็ง 

1. การประสานสัมพันธ� สามารถประสานและบูรณาการความร�วมมือกับ
ฝ!ายต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค�การได,เพ่ิม
มากข้ึนกว�าป2จจุบันอย�างน,อย 2 เท�าของที่เป6นอยู� 
(จํานวนและความต�อเนื่องของความร�วมมือ) 

- สร,างความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืนได,มากย่ิงข้ึน 

2. การสื่อสารเพ่ือโน,มน,าวจูงใจ สามารถพูดโน,มน,าวให,ผู,อ่ืนให,ความร�วมมือในการ
ทําภารกิจได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถสร,างทีมงามด,านการสร,าง Model ธุรกิจ
ชุมชนได, 

จุดที่ต�องการ
พัฒนา 

1. ภาษาอังกฤษด,านการพูดแบบ
ทางการ 

สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเป6นทางการ
ได,อย�างเป6นธรรมชาติ ใช,ภาษางดงาม และผู,ฟ2ง
เข,าใจได,อย�างดี 

- สามารถใช,ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได,อย�าง 
เป6นธรรมชาติ 

2. ภาวะผู,นําที่จะสร,างความเชื่อมั่น
ให,กับผู,คนรอบข,าง 

เป6นผู,นําที่ลูกน,องให,ใจในการทํางานมากย่ิงข้ึน - ลูกทีมให,ความร�วมมือในการทําภารกิจต�าง ๆ มาก
ย่ิงข้ึน โดยไม�ต,องใช,อํานาจทางการ 

 
 หมายเหตุ :   * โปรดเลือกเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญอย$างย่ิงต�อการปฏิบัติงานในตําแหน�งเปKาหมาย จํานวนไม$เกิน 4 ประเด็น 
   ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ความรู, ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีต,องการพัฒนา เช�น ทักษะการนาํการประชุม  
  เป,าหมายการพัฒนา หมายถึง ระดับท่ีต,องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช�น สามารถนําการประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสาร

วัตถุประสงค�ของการประชุมได,อย�างชัดเจน สร,างบรรยากาศโดยผู,เข,าร�วมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถสรุปผลการประชุมได,อย�างชัดเจน 



แบบฟอร�ม IDP 3 

แผนพัฒนารายบุคคล ระยะ 3 เดือน 
ช่ือผู�รับการพัฒนา ...............นายเจริญ...รุ�งเรือง.................................... ลงนาม ...........................................................................  
ช่ือผู�บังคับบัญชา ...............นายบัญชา...ย่ิงธรรม................................. ลงนาม ........................................................................... 
วันที่จัดทํา ................17..ตุลาคม..2560....................................   

ความรู� ทักษะ 
ความสามารถ และ

คุณลักษณะท่ีต�องการ
พัฒนา 
(1) 

เป+าหมายการพัฒนา 
(2) 

วิธีการพัฒนา 
(3) 

ช0วงเวลา 
ท่ีต�องการพัฒนา 

(4) 
ช0วงเวลา 

ท่ีได�รับการพัฒนาจริง 
(5) 

แนวทางการประยุกต4ใช�ในการทํางาน 
(6) 

ต .ค.  พ.ย. ธ.ค. 

1. การประสาน
สัมพันธ� 

สร+างความร�วมมือกับ
หน�วยงานอื่นได+มากย่ิงขึ้น 

- ไปเข+าพบและเชิญองค�กร
ธุรกิจมาเป4นพันธมิตรในการ
ส�งเสริมประชาชนในการทํา
ธุรกิจสร+างสรรค� 

   ดําเนินการจริงวันท่ี 
18-20 พ.ย. 60 ได+
เข+าพบหน�วยงาน
ตามแผน 

นัดพบองค�กรด+านการเงิน 3 แห�ง ในช�วงสัปดาห�ท่ี 3 ของเดอืน
ธันวาคม เพ่ือเชญิเข+าร�วมเป4นภาคพัีฒนาประเทศไทย 

2. การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษด+าน
การพูดแบบทางการ 

สามารถใช+ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได+อย�างเป4นธรรมชาติ 

- ดูรายการ TV 
ภาษาอังกฤษและฝEกพูดตาม 
- ฝEกร�างและพูด Speech 
- ให+ผู+ลูกน+องซึ่งเป4นนักเรียน
ทุนรัฐบาลช�วยแนะนําด+าน 
ไวยกรณ�และการออกเสียง 

   ดําเนินการจริง
ในช�วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 

กล�าวเปNดงาน “Creative Business Conference 2017” ในวันท่ี 
18 ธันวาคม 2560 

ป]ญหา/อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน :..............ไม�มีเวลาเพียงพอท่ีจะพัฒนา....................................... 

แนวทางการป`องกันป]ญหา/อุปสรรค : …จัดตารางงานใหม�ให+เหมาะสมกับการพัฒนามากข้ึน  โดยใช+เวลานอกเวลางาน... 

ความเห็นของผู+บังคับบัญชา (ภายหลังการดําเนินการตาม IDP)…..คุณเจริญมีความต้ังใจในการพัฒนา
อย�างจริงจัง มีทักษะท่ีดีข้ึนแล+ว ในอนาคตขอให+พัฒนาทักษะตัวอ่ืนท่ีจําเป4นต�อไป...... 

(ลงชื่อ)........................................................................วันท่ี......22..ธันวาคม...2560.... 

ขอรับรองผลการพัฒนาสมรรถนะ 

(ลงชื่อผู+รับการพัฒนา)................................................................ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 

 



แบบฟอร�ม IDP 4 

ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 

ประเด็นการพัฒนา เป�าหมายการพัฒนา 
ผลการพัฒนา ระยะ 3 เดือน 

การพัฒนาต�อไป 
การดําเนินการ ผลการพัฒนา 

1. การประสานสัมพันธ� สร�างความร�วมมือกับหน�วยงานอืน่
ได�มากยิ่งขึ้น 

 

 �  เป(นไปตามแผน 

      ไม�เป(นไปตามแผน 

  �  พัฒนาแล�ว ดีข้ึน 

         ............................... 

- เพ่ิมความสามารถในด�านนี้
ต�อไป โดยสร� างทีมงานให� มี
ความสามารถในด�านนี้เพ่ิมข้ึน
เพ่ือช�วยกันต�อยอดในการสร�าง
ภาคีเครือข�ายพัฒนาประเทศไทย 

2. ภาษาอังกฤษด�านการพูด
แบบทางการ 

สามารถใช�ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได�อย�างเป(นธรรมชาติ 

   เป(นไปตามแผน 

 �  ไม�เป(นไปตามแผน
เน่ืองจากมีช�วงท่ีไม�ได�ฝ<กฝน
ตามแผน 

       พัฒนาแล�ว ดีขึ้น 

  �  พัฒนาแล�ว แต�ยังมีความ
ติดขัดในการพูดอยู�บ�าง จึงควร
พัฒนาต�อไป 

- ฝ<กฝนให�สามารถพูดได�
คล�องแคล�วข้ึน และลดอาการ
ประหม�า 
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สมรรถนะ
 

 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
รถนะหลักทางการบริห
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รบริหาร 
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สมรรถ
 

 สมรรถนะหลักของนัก

1. การบริหารคน 

1.1 การปรับตัวและ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใ
องค7การ สามารถทําความเข
าใจและ

1.2 ความสามารถแล
และจับประเด็นจากการฟ2งและกา
โดยการพูด การเขียน และ การนํา
อย�างชัดเจน 

1.3 การประสานสัมพ
ในองค7การ โดยสร
างความเคารพคว

2. ความรอบรูKในการบริหาร 

2.1 การบริหารการเป
ต�าง ๆ ท่ีเปcนประโยชน7ต�อองค7การ เ
นําความคิดริเริ่มท่ีเปcนประโยชน7ต�อ
ขอบเขต ข้ันตอนและช�วงเวลา ท่ีเห

2.2 การมีจิตมุ�งบริกา
ช�วยเหลือเสริมสร
างและรักษาคว
เป̀าหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่อง 

2.3 การวางแผนเชิงก
เป̀าหมาย วัตถุประสงค7 กลยุทธ7 
ในเชิงกลยุทธ7และในระดับปฏิบัต
การคาดการณ7ถึงป2ญหาและโอกาสท
 

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

มรรถนะหลักของนักบริหารระดับสงู 

งนักบริหารระดับสูง มีท้ังหมด 12 สมรรถนะ แบ�งออกเป

และความยืดหยุ�น (Adaptability and Flexibil
ิงานให
เข
ากับทุกสถานการณ7 บุคคล หรือกลุ�ม ตามความต
จและรับฟ2งความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกต�างกัน 

รถและทักษะในการส่ือสาร (Communication) ทักษ
ละการอ�าน ตลอดจนทักษะในการถ�ายทอดความคิดและ
ารนําเสนอ เพ่ือให
บรรลุเป̀าหมายท่ีต
องการและได
รับการ

สัมพันธn (Collaborativeness) การทํางานร�วมกับบุคค
ารพความเข
าใจซ่ึงกันและกัน และสร
างความสัมพันธ7ท่ีดีในก

ารเปล่ียนแปลง (Managing Change) การริเริ่ม เปcน
7การ เพ่ือให
องค77การสามารถบรรลุวิสัยทัศน77 การให
การสนับ

ต�อองค7การมาปฏิบัติให
เปcนผลสําเร็จ โดยมุ�งเน
นการส
า ท่ีเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 

บริการ (Customer Service Orientation) ควา
าความสัมพันธ7กับผู
รับบริการโดยมุ�งหาความต
องการข

ิบัติงานท่ีสอดคล
อง สนองความต
องการของผู
รับบริการในส

เชิงกลยุทธn (Strategic Planning) การสร
างแผนกา
ุทธ7 และแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือให
เกิดผลสัม
ฏิบัติการ โดยพิจารณาเง่ือนไขของเวลา ทรัพยากร คว
กาสท่ีอาจเปcนไปได
ด
วย 
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อกเปcน 4 กลุ�ม ดังนี้ 

xibility) การปรับตัวหรือ 
วามต
องการของงานหรือของ

ทักษะและศิลปะในการรับรู

และโน
มน
าวผู
ฟ2งและผู
อ�าน 

ับการสนับสนุน หรือเห็นด
วย

บุคคลอ่ืนท่ีเอ้ือต�อการทํางาน
ี่ดีในการทํางาน 

 เปcนผู
นําในการเปลี่ยนแปลง
ารสนับสนุนผู
อ่ืนในองค7การให


ารสนับสนุนด
านการกําหนด

ความมุ�งม่ันในการให
บริการ 
การของผู
รับบริการ กําหนด
ารในสถานการณ7ต�าง ๆ อย�าง

นการปฏิบัติงานท่ีมีการระบุ
ลสัมฤทธิ์ เปcนการวางแผน 
ร ความสําคัญเร�งด�วน และ 



                                                        
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานัก

3. การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์

3.1 การรับผิดชอบต
ปฏิบัติงานตามการตัดสินใจให
บ
มีความพร
อมให
ตรวจสอบและพร
อม

3.2 การทํางานใหKบ
สําเร็จทันการณ7ตามแผนและเป̀าห
ของผู
ท่ีเก่ียวข
อง (Stakeholders)

3.3 การบริหารทรัพ
ทรัพยากร ท้ังภายในและภายนอก
อ่ืน ๆ ) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีม
บุคคลโดยสามารถสอดรับกับความจ

4. การบริหารอย�างมืออาชีพ 

4.1 การตัดสินใจ (De
ข
อมูล โอกาส ป2ญหาประเมินทาง
ท่ีเหมาะสม  ตลอดจนวิเคราะห7แ
ทันต�อเหตุการณ7 

4.2 การคิดเชิงกลยุท
สถานการณ7 โดยใช
หลักเหตุผล แล
และแนวทางแก
ไขป2ญหาท่ีเหมาะสม

4.3 ความเปFนผูKนํา 
ให
ยอมรับและมุ�งสู�วิสัยทัศน7ขององ
สามารถเจริญก
าวหน
าอย�างมือ
ในด
านทัศนคติ การปฏิบัติงานและก

                                                                                           
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักส

สํานักงาน ก.พ. 

ทธิ์ 

ชอบตรวจสอบไดK (Accountability) สํานึกในบทบาท 
จให
บรรลุเป̀าหมาย และปฏิบัติตามข
อยืนยันท่ีให
 กับ
พร
อมรับผิดชอบในผลการกระทําและการตัดสินใจ 

ใหKบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result) การบริหา
เป̀าหมายท่ีกําหนดไว
เพ่ือให
ผลผลิตและการบริหารท่ีตอบ
ers) ได
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รทรัพยากร (Managing Resources) ความสามา
นอกองค7การ (บุคลากร ข
อมูล องค7การ เทคโนโลยี เวล
รท่ีมีอยู�ได
อย�างเหมาะสม เพ่ือให
สามารถบรรลุเป̀าหมา
วามจําเปcนของการดําเนินการตามนโยบาย 

Decision Making) การเลือกดําเนินการอย�างใดอย�า
ินทางเลือกและผลลัพธ7 เพ่ือการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดในสถา
ะห7แยกแยะระบุประเด็นของป2ญหา และตัดสินใจ แก
ไข

กลยุทธn (Strategic Thinking) การระบุ กําหนดขอบข
ล และประสบการณ7 ประกอบกัน เพ่ือให
ได
ข
อสรุป การต
าะสม อีกท้ังทําให
เห็นศักยภาพและแนวทางใหม� ๆ 

ูKนํา (Leadership) สร
างและประชาสัมพันธ7วิสัยทัศน7ขอ
ององค7การ ให
การสนับสนุนผู
อ่ืนท้ังในด
านการให
คําแนะน
มืออาชีพ โดยมุ�งเน
นการพัฒนาท้ังในระดับบุคคล ทีม
และการตัดสินใจ 

                                
ลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 30 

าท หน
าท่ี มุ�งม่ัน ต้ังใจ เพ่ือ
ี่ ให
 กับผู
 อ่ืนในขณะเดียวกัน 

หารการปฏิบัติงานให
ได
ผล
ี่ตอบสนองต�อความคาดหวัง

ามารถในการบริหารจัดการ
ยี เวลาและทรัพยากรต
นทุน 
หมายขององค7การ กลุ�มและ

ดอย�างหนึ่ง โดยพิจารณาจาก
นสถานการณ7นั้น ๆ ในเวลา 
 แก
ไขป2ญหาได
อย�างรวดเร็ว  

ขอบข�ายและวิเคราะห7ป2ญหา 
การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ 

ัศน7ขององค7การ โน
มน
าวผู
อ่ืน
แนะนํา และการให
อํานาจให

 ทีมงานและระดับองค7การ  


