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1. บทนํา 
 ความก
าวหน
าและความสําเร็จขององค7การ
การพัฒนาบุคลากรให
มีความรู
 ทักษะ 
Other Characteristics : KSAOs
สามารถพัฒนาเติบโตได
ดไีปด
วยเช"นกัน
ทรัพยากรบุคคล โดยท่ีการบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดเป_าหมายสุดท
าย
ผลิตผลงานตามความต
องการขององค7ก
ความสําเร็จในการทํางานในบทบาทความรับผิดชอบในป0จจุบัน 

“แผนพัฒนารายบุคคล”
บุคคลท่ีมีความสําคัญมากอีกเครื่องมือหนึ่ง
ทิศทางในการพัฒนาตนเองให
มีความรู
 ทักษะ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค7การ 
ในอาชีพของพวกเขาได
 1 
 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
และฝ>กทํา IDP ด
วยตนเอง จาก 
ซ่ึงนับเป�นส�วนหนึ่งในการสําเร็จการฝ&กอบรม
ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือความเข
าใจท่ีถูกต
องตรงกัน 

การจัดทํา IDP นี้จําเปbนต
องได
รับความเห็นชอบจากผู
บังคับบัญชาด
วย โดยผู
บังคับบัญชา
หน
าท่ีในการช"วยให
คําปรึกษาแนะนําต้ังแต"
การประเมินช"องว"างในการพัฒนา 
สิ่งท่ีได
เรียนรู
ภายหลังการพัฒนา 
อย"างไรก็ตาม ด
วยระยะเวลาจํากัดของหลักสูตร จึง
ผ"านความเห็นชอบจากผู
บังคับบัญชา
จัดทํา IDP ได
 

ในระยะท่ีผ"านมาสํานักงาน ก
โดยส"งเสริมให
ส"วนราชการนําไปใช
 รวมถึงมีการนํามาปรับใช
กับ
อาทิ ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง, 
แม
แต"ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในด
านการพัฒนาของสํานักงาน ก
พัฒนาเกิดประโยชน7สูงสุดท้ังต"อตัว
การพัฒนาอย"างมีเป_าหมายท่ีชัดเจนและต"อเนื่อง

                                                          

1
 http://govleaders.org/idp.htm 
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ความก
าวหน
าและความสําเร็จขององค7การใด ๆ ก็ตาม ข้ึนกับความสามารถของบุคลากรในองค7การนั้น 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ (Knowledge, Skills, Attributes, and 

: KSAOs) ท่ีเหมาะสมกับบริบทขององค7การได
อย"างต"อเนื่องจะยิ่งส"งเสริมให
องค7ก
ไปด
วยเช"นกัน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเปbนกระบวนการหนึ่งของการบริห

ทรัพยากรบุคคล โดยท่ีการบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดเป_าหมายสุดท
าย คือ การสร
างกลไกเพ่ือให
 
ตามความต
องการขององค7การหรือสูงกว"าท่ีคาดหวังได
 และเพ่ือให
บุคลากร

ความสําเร็จในการทํางานในบทบาทความรับผิดชอบในป0จจุบัน และเพ่ือเตรียมตัวสําหรับโอกาสในอนาคต
” (Individual Development Plan : IDP) เปbนเครื่องมือ

อีกเครื่องมือหนึ่งท่ีหลักสูตร ส.นบส. นํามาใช
เพ่ือให
ผู
เข
ารับการฝ>กอบรมได
กําหนด
ทิศทางในการพัฒนาตนเองให
มีความรู
 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค7การ สอดคล
องกับความต
องการขององค7การ และช"วยให
บุคลากรบรรลุเป_าหมาย

การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในหลักสูตร ส.นบส. กําหนดให
ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม
ด
วยตนเอง จาก “คู"มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล” ฉบับนี้ ก"อนการ

นับเป�นส�วนหนึ่งในการสําเร็จการฝ&กอบรม โดยช"วงระยะเวลาระหว"างการฝ>กอบรมจะมีการฝ>ก
ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือความเข
าใจท่ีถูกต
องตรงกัน แล
วจึงส"งเอกสารท่ีกําหนดให
สํานักงาน ก

ต
องได
รับความเห็นชอบจากผู
บังคับบัญชาด
วย โดยผู
บังคับบัญชา
าท่ีในการช"วยให
คําปรึกษาแนะนําต้ังแต" ข้ันตอนการวิเคราะห7เ พ่ือกําหนดเป_าหมายในการพัฒนา 

การประเมินช"องว"างในการพัฒนา การกําหนดกรอบวิธีการ/แนวทางการพัฒนา การกําหนดแนวทางประยุกต7ใช

งท่ีได
เรียนรู
ภายหลังการพัฒนา รวมไปถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนารายบุคคล

อย"างไรก็ตาม ด
วยระยะเวลาจํากัดของหลักสูตร จึงกําหนดให
ท"านศึกษาและจัดทํา IDP 
ามเห็นชอบจากผู
บังคับบัญชา แต"จะเปbนการดียิ่ง หากท"านสามารถปรึกษาหารือ

ในระยะท่ีผ"านมาสํานักงาน ก.พ. ได
ให
ความสําคัญในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนา
ส"งเสริมให
ส"วนราชการนําไปใช
 รวมถึงมีการนํามาปรับใช
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู
นําท่ีมีวิสัยทัศน7และคุณธรรม
บริหารทรัพยากรบุคคลในด
านการพัฒนาของสํานักงาน ก.พ. เพราะการ

ต"อตัวข
าราชการ และประโยชน7ต"อส"วนราชการในการท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพจาก
การพัฒนาอย"างมีเป_าหมายท่ีชัดเจนและต"อเนื่อง 

                   

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 1 

ข้ึนกับความสามารถของบุคลากรในองค7การนั้น 
Knowledge, Skills, Attributes, and 

จะยิ่งส"งเสริมให
องค7การนั้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเปbนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

การสร
างกลไกเพ่ือให
 “คน” สร
างหรือ
บุคลากรขององค7การประสบ

และเพ่ือเตรียมตัวสําหรับโอกาสในอนาคต 
เปbนเครื่องมือในการพัฒนา

นํามาใช
เพ่ือให
ผู
เข
ารับการฝ>กอบรมได
กําหนด
 (KSAOs) ท่ีจําเปbนในการ

สอดคล
องกับความต
องการขององค7การ และช"วยให
บุคลากรบรรลุเป_าหมาย

กําหนดให
ผู
เข
ารับการฝ>กอบรมศึกษาข
อมูล
ฉบับนี้ ก"อนการเปoดหลักสูตร ส.นบส.

ระหว"างการฝ>กอบรมจะมีการฝ>กปฏิบัติ 
แล
วจึงส"งเอกสารท่ีกําหนดให
สํานักงาน ก.พ. 

ต
องได
รับความเห็นชอบจากผู
บังคับบัญชาด
วย โดยผู
บังคับบัญชาจะมีบทบาท
ข้ันตอนการวิเคราะห7เ พ่ือกําหนดเป_าหมายในการพัฒนา  

การกําหนดแนวทางประยุกต7ใช

รวมไปถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนารายบุคคล 

IDP ด
วยตนเอง โดยไม"ต
อง
หารือกับผู
บังคับบัญชาในการ

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลาย ๆ กลุ"ม 
ผู
นําท่ีมีวิสัยทัศน7และคุณธรรม (นบส.1) หรือ

เพราะการจัดทํา IDP ช"วยให
การ
การท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพจาก
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2. แผนพัฒนารายบุคคล
 แผนพัฒนารายบุคคล (
แผนปฏิบัติการ ท่ีสร@างข้ึนเฉพาะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

เป_าหมายการพัฒนาของหลักสูตร ส
การจัดทํา IDP จึงเปbนกระบวนการท่ีต
องมีการปรึก
เพ่ือให
สามารถพัฒนาได
ตามแผนท่ีวางไว

พัฒนาท่ีตอบสนองความต
องการข

 การเลือกประเด็นพัฒนา 
หมายถึง การทําความต
องการของบุคคลให
สอดคล
องกับสิ่งท่ี
โดยเลือกพัฒนาในสิ่งท่ีสนองตอบต"อท้ังเป_าหมายส"วนบุคคล 
หน"วยงาน (Group Goals/Needs
ท้ัง 3 ส"วนสอดคล
องกันแล
วก็มีแนวโน
มท่ี บุคคลนั้นจะมีความรับผิดชอบในการนําเอา 
ประโยชน7กับทีมงาน/กลุ"มงาน และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาก็
ประสบความสําเร็จตามเป_าหมายได
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แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan

(Individual Development Plan : IDP) หมายถึง
เฉพาะบุคคล เพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาตนเองให@

ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ (KSAOs) ตาม “เปOาหมายการพัฒนา” 

เป_าหมายการพัฒนาของหลักสูตร ส.นบส. ก็คือ ตําแน"งรองอธิบดีหรือรองหัวหน
าส"วนราชการ
กระบวนการท่ีต
องมีการปรึกษาหารือระหว"างผู
บังคับบัญชากับเจ
าของ

แผนท่ีวางไว
 จึงส"งผลให
การพัฒนาตาม IDP สะท
อนถึงความเชื่อมโยงระหว"างการ
สนองความต
องการของบุคคล และความต
องการขององค7การอย"างแท
จริง

พัฒนา IDP ท่ีดี ควรเปbนการพัฒนาท่ีได
ประโยชน7สูงสุด (High
การทําความต
องการของบุคคลให
สอดคล
องกับสิ่งท่ีกลุ"มงาน/หน"วยงาน

เลือกพัฒนาในสิ่งท่ีสนองตอบต"อท้ังเป_าหมายส"วนบุคคล (Personal Goals/Needs
Group Goals/Needs) และเป_าหมายองค7การ (Organization Goals/Needs

ส"วนสอดคล
องกันแล
วก็มีแนวโน
มท่ี บุคคลนั้นจะมีความรับผิดชอบในการนําเอา 
กลุ"มงาน และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาก็จะได
รับการสนับสนุนเพราะจะช"วยให
องค7การ

ประสบความสําเร็จตามเป_าหมายได
 

High-Payoff Development 

Personal 
Goals

Group Goals

Organization 
Goals

Development 
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(Individual Development Plan : IDP) 
หมายถึง กรอบแนวทาง หรือ 

บุคคล เพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาตนเองให@มีความรู@  ทักษะ 

ก็คือ ตําแน"งรองอธิบดีหรือรองหัวหน
าส"วนราชการ ดังนั้น 
ระหว"างผู
บังคับบัญชากับเจ
าของ IDP และได
ข
อสรุป

ความเชื่อมโยงระหว"างการ
อย"างแท
จริง 

High-payoff Development) 
หน"วยงาน และองค7การต
องการ  

Personal Goals/Needs) เป_าหมายของ
Organization Goals/Needs) เม่ือความต
องการ

ส"วนสอดคล
องกันแล
วก็มีแนวโน
มท่ี บุคคลนั้นจะมีความรับผิดชอบในการนําเอา KSAOs  ไปปรับใช
ให
เปbน
จะได
รับการสนับสนุนเพราะจะช"วยให
องค7การ

 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

กระบวนการพัฒนา 
 การพัฒนานั้นเปbนความร"วมมือกันระหว"างผู
บังคับบัญชาและผู
ใต
บังคับบัญชาท่ีร"วมกันจัดทําแผนพัฒนา
ท่ีมีเป_าหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได
 โดยผู
บังคับบัญชาเปbนผู
เชื่อมโยงระหว"างการพัฒนาของ
ผู
ใต
บังคับบัญชากับกลยุทธ7ขององค7การ การติดตามและสนับสนุนกระบวนการ
ของความรับผิดชอบร"วมกันระหว"างผู
บังคับบัญชาและผู

 แผนพัฒนารายบุคคล สามารถพิจารณาได
ใน 
การพัฒนาระยะสั้นท่ีมุ"งการเสริมจุดแข็ง 
(Development Area) ส"วนมิติท่ีสอง การพัฒนาระยะยาว โดยเปbนการเสริมสร
างศักยภาพเพ่ือก
าวไปสู"
เป_าหมายท่ีต
องการในอนาคต โดยกระบวนการพัฒนาท่ีสมบูรณ7ประกอบไปด
วย 

2.1 การประเมินหาช�องว�างการพัฒนา

จาก “เป_าหมายการพัฒนา
คุณลักษณะอ่ืน ๆ (KSAOs) ของตําแหน"งรองอธิบดีท่ีเปbนเป_าหมาย ดังนั้น 
จึงเปbนการเปรียบเทียบระหว"าง KSAOs

 สําหรับการวางแผนพัฒนาในระยะสั้น จะพิจารณาว"า
จะเลือกประเด็นการพัฒนาใดมาดําเนินการก"อน
สั้นใน IDP ควรกําหนดเพียง 1 หรือ 
เรียกว"า “จุดแข็ง” (Strength) และ
(Developmental Area) เพ่ือให
สามารถมุ"งพัฒนาตนเองไปพร
อมกับการปฏิบัติง
มีประสิทธิภาพด
วย การพัฒนา 
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 จากกระบวนการพัฒนาของบริษัท Development Dimension International, Inc. 

ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง สํานักงาน ก.พ.

APPLY

การปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

การพัฒนานั้นเปbนความร"วมมือกันระหว"างผู
บังคับบัญชาและผู
ใต
บังคับบัญชาท่ีร"วมกันจัดทําแผนพัฒนา
ท่ีมีเป_าหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได
 โดยผู
บังคับบัญชาเปbนผู
เชื่อมโยงระหว"างการพัฒนาของ
ผู
ใต
บังคับบัญชากับกลยุทธ7ขององค7การ การติดตามและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาจะช"วยสร
างบรรยากาศ

ระหว"างผู
บังคับบัญชาและผู
ใต
บังคับบัญชา 
แผนพัฒนารายบุคคล สามารถพิจารณาได
ใน 2 มิติ คือ มิติแรก เปbนการพัฒนาเพ่ือตอบสนองเป_าหมาย

การพัฒนาระยะสั้นท่ีมุ"งการเสริมจุดแข็ง (Strength) และหาวิธีการจัดการกับ
ส"วนมิติท่ีสอง การพัฒนาระยะยาว โดยเปbนการเสริมสร
างศักยภาพเพ่ือก
าวไปสู"

โดยกระบวนการพัฒนาท่ีสมบูรณ7ประกอบไปด
วย 3 องค7ประกอบ

การประเมินหาช�องว�างการพัฒนา (Assess)  

เป_าหมายการพัฒนา” ในระยะยาว คือ การพัฒนาเพ่ือให
มีความรู
 ทักษะ ความสามารถ และ
ของตําแหน"งรองอธิบดีท่ีเปbนเป_าหมาย ดังนั้น การประเมินหาช"องว"างการพัฒนา

KSAOs ท่ีเจ
าของ IDP แต"ละคน “ควรมี” กับ “ท่ีมีอยู"

สําหรับการวางแผนพัฒนาในระยะสั้น จะพิจารณาว"า จากช"องว"างการพัฒนาในระยะยาวดังกล"าว 
จะเลือกประเด็นการพัฒนาใดมาดําเนินการก"อน ท้ังนี้ การกําหนดประเด็น หรือจุดมุ"งหมายการพัฒนา

หรือ 2 เป_าหมายเท"านั้น โดยควรประกอบด
วย สิ่งท่ีเจ
าของ 
และ “จุดอ"อน” หรือเรียกกันในภาษาของการพัฒนาว"า 

เพ่ือให
สามารถมุ"งพัฒนาตนเองไปพร
อมกับการปฏิบัติง
มีประสิทธิภาพด
วย การพัฒนา “จุดแข็ง” นั้นก็เพ่ือให
มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพราะการพัฒนาสิ่งท่ี

                   

Development Dimension International, Inc. ใน คู"มือการจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล สําหรับระบบ

. 

ASSESS

การประเมินหาช"องว"างการพัฒนา

ACQUIRE

การกําหนดวิธีการเรียนรู
การปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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การพัฒนานั้นเปbนความร"วมมือกันระหว"างผู
บังคับบัญชาและผู
ใต
บังคับบัญชาท่ีร"วมกันจัดทําแผนพัฒนา
ท่ีมีเป_าหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได
 โดยผู
บังคับบัญชาเปbนผู
เชื่อมโยงระหว"างการพัฒนาของ

พัฒนาจะช"วยสร
างบรรยากาศ

มิติ คือ มิติแรก เปbนการพัฒนาเพ่ือตอบสนองเป_าหมาย
หาวิธีการจัดการกับ “จุดท่ีต
องการพัฒนา”

ส"วนมิติท่ีสอง การพัฒนาระยะยาว โดยเปbนการเสริมสร
างศักยภาพเพ่ือก
าวไปสู"ตําแหน"ง
องค7ประกอบ 2 คือ  

 

มีความรู
 ทักษะ ความสามารถ และ
การประเมินหาช"องว"างการพัฒนา  

ท่ีมีอยู"จริง” 

จากช"องว"างการพัฒนาในระยะยาวดังกล"าว  
ท้ังนี้ การกําหนดประเด็น หรือจุดมุ"งหมายการพัฒนาในระยะ

เป_าหมายเท"านั้น โดยควรประกอบด
วย สิ่งท่ีเจ
าของ IDP ทําได
ดี หรือ
หรือเรียกกันในภาษาของการพัฒนาว"า “จุดท่ีต
องการพัฒนา” 

เพ่ือให
สามารถมุ"งพัฒนาตนเองไปพร
อมกับการปฏิบัติงานตามหน
าท่ีได
อย"าง 
นั้นก็เพ่ือให
มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพราะการพัฒนาสิ่งท่ี

คู"มือการจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล สําหรับระบบ

ACQUIRE

การกําหนดวิธีการเรียนรู
/พัฒนา



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

สามารถทําได
ดีอยู"แล
วเปbนเรื่องง"ายท่ีจะประสบความสําเร็จ และเพ่ิมความม่ันใจ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล"าว ในทางกลับกัน 
ซ่ึงแม
จะเปbนสิ่งท่ียากและใช
ทรัพยากร 
เต็มในจุดท่ีจะช"วยขับเคลื่อนหน"วยงานได
อย"างมีประสิทธิภาพในอนาคตต"อไป

2.2 การกําหนดวิธีการพัฒนา (Acquire

 การกําหนดวิธีการพัฒนาหรือการเรียนรู
 มักจะ
แต"ในความเปbนจริงนั้น การฝ>กอบรม
กว
างกว"าแค"การฝ>กอบรม เช"น On the Job Training
การศึกษาด
วยตนเอง  

การกําหนดวิธีการพัฒนานั้นมี
(1) เหมาะสมกับประเด็นท่ีจะพัฒนา เพ่ือให
การพัฒนาได
ประสิทธิผล และ 
(2) วิธีการท่ีแต"ละคน “

ชอบการฟ0ง แต"ไม"ชอบการอ"านหนังสือยาว ๆ บางคนชอบการเข
าชั้นเรียนแบบทางการ 
ฝ>กอบรม) ขณะท่ีบางคนชอบศึกษาเรียนรู
ด
วยตนเอง หรือแม
กระท่ัง การท่ีคนหนึ่งคนอาจมีวิธีการ
เรียนรู
ท่ีแตกต"างกันโดยข้ึนกับเรื่องท่ีต
องการเรียนรู
 การขับรถ ต
องใช
การฝ>กปฏิบั
ความรู
ต
องอาศัยการอ"าน การทํารายงานสรุป เปbนต
น

ดังนั้น การเลือกวิธีการจึงต
องพิจารณา
แต"ละคนถนัด เพ่ือให
คุ
มค"าท้ังในแง"ของทรัพยากร และลดความเสี่ยงของความล
มเหลวหลังการเรียนรู

นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถึงเง่ือนไขท่ีอาจเปbนข
อจํากัดของวิธีการพัฒนา เช"น งบประมาณ เปbนต
น

2.3 การปรับใช@ในการปฏิบัติงานจริง

 การนําสิ่งท่ีได
รับการพัฒนามา
พัฒนา เพราะเปbนการตอบคําถามว"ากระบวนการพัฒนาประสบความสําเร็จตามท่ีต้ังเป_าหมายไว
หรือไม" อย"างไร 
ซ่ึงหน"วยงานส"วนใหญ"มักไม"คํานึงถึงองค7ประกอบนี้ ภายหลังจากท่ีได
เรียนรู
หรือพัฒนาองค7ความรู
 ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ
นําสิ่งท่ีได
เรียนรู
มา ไปประยุกต7ใช
ในการทํางานจริงในหน"วยงาน
ว"าผู
นั้นมีพัฒนาการท่ีเปbนรูปธรรมในรูปแบบการผลิตผลงานให
หน"วยงานได
จริง ซ่ึงถือเปbนความสําเร็จของการ
พัฒนา 
 นอกจากนี้ ควรจะมีโอกาสได
ใช
สิ่งท่ีเรียนรู
มาในทันที มิฉะนั้น สิ่งท่ีเรียนรู
มาจะถูกลืมในเวลาอันรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย"างยิ่งในโลกป0จจุบันท่ีทุกสิ่งมีความ
วางแผนให
เจ
าของ IDP มีงาน/โครงการท่ีจะประยุกต7ใช
สิ่งท่ีไ
สมบูรณ7และคุ
มค"า 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

สามารถทําได
ดีอยู"แล
วเปbนเรื่องง"ายท่ีจะประสบความสําเร็จ และเพ่ิมความม่ันใจให
กับ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล"าว ในทางกลับกัน จําเปbนอย"างยิ่งท่ีจะต
องต้ังเป_าหมายพัฒนาในสิ่งท่ียังเปbนจุดอ"อนด
วย 
ซ่ึงแม
จะเปbนสิ่งท่ียากและใช
ทรัพยากร (เวลา และงบประมาณ) ของส"วนราชการมากกว"าปกติก็ตาม เพ่ือให
เติม
เต็มในจุดท่ีจะช"วยขับเคลื่อนหน"วยงานได
อย"างมีประสิทธิภาพในอนาคตต"อไป 

Acquire) 

การกําหนดวิธีการพัฒนาหรือการเรียนรู
 มักจะมีความเข
าใจว"าเปbนการกําหนดหัวข
อ
การฝ>กอบรมเปbนเพียงวิธีการหนึ่งของการพัฒนาเท"านั้น และ

On the Job Training (OJT) การสอนงานโดยผู
บังคับบัญชา การมอบหมายงาน 

การกําหนดวิธีการพัฒนานั้นมีหลักในการเลือก 2 ประการ คือ 
เหมาะสมกับประเด็นท่ีจะพัฒนา เพ่ือให
การพัฒนาได
ประสิทธิผล และ  

“มีความถนัด” หรือชอบรูปแบบ “วิธีการเรียนรู
” ท่ีแตกต"างกัน เช"
ชอบการฟ0ง แต"ไม"ชอบการอ"านหนังสือยาว ๆ บางคนชอบการเข
าชั้นเรียนแบบทางการ 

ขณะท่ีบางคนชอบศึกษาเรียนรู
ด
วยตนเอง หรือแม
กระท่ัง การท่ีคนหนึ่งคนอาจมีวิธีการ
เรียนรู
ท่ีแตกต"างกันโดยข้ึนกับเรื่องท่ีต
องการเรียนรู
 การขับรถ ต
องใช
การฝ>กปฏิบั
ความรู
ต
องอาศัยการอ"าน การทํารายงานสรุป เปbนต
น 

การเลือกวิธีการจึงต
องพิจารณาท้ังความเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะพัฒนา รวม
แต"ละคนถนัด เพ่ือให
คุ
มค"าท้ังในแง"ของทรัพยากร และลดความเสี่ยงของความล
มเหลวหลังการเรียนรู


ยังควรคํานึงถึงเง่ือนไขท่ีอาจเปbนข
อจํากัดของวิธีการพัฒนา เช"น งบประมาณ เปbนต
น

การปรับใช@ในการปฏิบัติงานจริง (Apply) 

นําสิ่งท่ีได
รับการพัฒนามาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง ถือเปbนข้ันตอนท่ีเปbนหัวใจสําคัญของการ
เพราะเปbนการตอบคําถามว"ากระบวนการพัฒนาประสบความสําเร็จตามท่ีต้ังเป_าหมายไว
หรือไม" อย"างไร 

ซ่ึงหน"วยงานส"วนใหญ"มักไม"คํานึงถึงองค7ประกอบนี้ ภายหลังจากท่ีได
เรียนรู
หรือพัฒนาองค7ความรู
 ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ(KSAOs) แล
ว จําเปbนอย"างยิ่งท่ีเจ
าของ IDP จะต
องมีโอกาสแสดงออก หรือ
นําสิ่งท่ีได
เรียนรู
มา ไปประยุกต7ใช
ในการทํางานจริงในหน"วยงาน หรือเรียกว"า “มีเวที” 
ว"าผู
นั้นมีพัฒนาการท่ีเปbนรูปธรรมในรูปแบบการผลิตผลงานให
หน"วยงานได
จริง ซ่ึงถือเปbนความสําเร็จของการ

ควรจะมีโอกาสได
ใช
สิ่งท่ีเรียนรู
มาในทันที มิฉะนั้น สิ่งท่ีเรียนรู
มาจะถูกลืมในเวลาอันรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย"างยิ่งในโลกป0จจุบันท่ีทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดทํา 

โครงการท่ีจะประยุกต7ใช
สิ่งท่ีได
เรียนรู
มาใหม"ให
ได
เร็วท่ีสุดด
วย เพ่ือการพัฒนาท่ี
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ให
กับตนเองเก่ียวกับความ
จําเปbนอย"างยิ่งท่ีจะต
องต้ังเป_าหมายพัฒนาในสิ่งท่ียังเปbนจุดอ"อนด
วย 

ของส"วนราชการมากกว"าปกติก็ตาม เพ่ือให
เติม

มีความเข
าใจว"าเปbนการกําหนดหัวข
อการฝ>กอบรม  
และการพัฒนามีความหมาย

การสอนงานโดยผู
บังคับบัญชา การมอบหมายงาน 

ท่ีแตกต"างกัน เช"น บางคน
ชอบการฟ0ง แต"ไม"ชอบการอ"านหนังสือยาว ๆ บางคนชอบการเข
าชั้นเรียนแบบทางการ (การ

ขณะท่ีบางคนชอบศึกษาเรียนรู
ด
วยตนเอง หรือแม
กระท่ัง การท่ีคนหนึ่งคนอาจมีวิธีการ
เรียนรู
ท่ีแตกต"างกันโดยข้ึนกับเรื่องท่ีต
องการเรียนรู
 การขับรถ ต
องใช
การฝ>กปฏิบัติ แต"การหา

ท้ังความเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะพัฒนา รวมถึงรูปแบบการเรียนรู
ท่ี
แต"ละคนถนัด เพ่ือให
คุ
มค"าท้ังในแง"ของทรัพยากร และลดความเสี่ยงของความล
มเหลวหลังการเรียนรู
 

ยังควรคํานึงถึงเง่ือนไขท่ีอาจเปbนข
อจํากัดของวิธีการพัฒนา เช"น งบประมาณ เปbนต
น 

ปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง ถือเปbนข้ันตอนท่ีเปbนหัวใจสําคัญของการ
เพราะเปbนการตอบคําถามว"ากระบวนการพัฒนาประสบความสําเร็จตามท่ีต้ังเป_าหมายไว
หรือไม" อย"างไร 

ซ่ึงหน"วยงานส"วนใหญ"มักไม"คํานึงถึงองค7ประกอบนี้ ภายหลังจากท่ีได
เรียนรู
หรือพัฒนาองค7ความรู
 ทักษะ 
จะต
องมีโอกาสแสดงออก หรือ

” ให
แสดง เพ่ือให
ม่ันใจได

ว"าผู
นั้นมีพัฒนาการท่ีเปbนรูปธรรมในรูปแบบการผลิตผลงานให
หน"วยงานได
จริง ซ่ึงถือเปbนความสําเร็จของการ

ควรจะมีโอกาสได
ใช
สิ่งท่ีเรียนรู
มาในทันที มิฉะนั้น สิ่งท่ีเรียนรู
มาจะถูกลืมในเวลาอันรวดเร็ว
แปลงอย"างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดทํา IDP ทุกครั้งจะต
อง

ด
เรียนรู
มาใหม"ให
ได
เร็วท่ีสุดด
วย เพ่ือการพัฒนาท่ี



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล หรือ 
ข
อมูลเพ่ือใช
ประกอบการวิเคราะห7และจัดทําแผน 
ต
องการพัฒนาและฝ>กอบรมในเรื่องอะไรกันแน" 
ประเภทบริหาร ระดับต
น (รองอธิบดี
จะได
มาจากการท่ีเจ
าของแผน IDP 

(1) กรมของฉันกําลังมีความต
องการท่ีจะก
าวเดินไปในทิศทางไหนในอนาคต
ลักษณะเช"นนั้นต
องการให


(2) ตําแหน"งรองอธิบดีเปbนตําแหน"ง
อธิบดีท่ีด
านอะไร ดูแลรับผิดชอบในเรื่องอะไร

(3) จุดแข็งท่ีดีท่ีสุดของฉัน
อย"างไรให
จุดแข็งนั้นของฉันยิ่งแข็งแกร"งข้ึนไปอีก

(4) ฉันมีจุดท่ีต
องพัฒนา
ตําแหน"งเป_าหมายของฉัน

เม่ือเจ
าของ IDP สามารถตอบคําถามข
างต
นได
แล
ว ก็จะต
องพยายามระบุโอกาสในการพัฒนา
(Development Opportunities
และในขณะเดียวกันก็เปbนการบรรลุเป_าหมายส"วนบุคคลได
อีกด
วย โอกาสในการพัฒนาท้ังหลายนั้นอาจมีหลาย
รูปแบบวิธีการ และอาจเปbนการผสมผสานท้ังในรูปแบบของการฝ>กอบรมและจากประสบการณ7 ซ่ึง
วิธีการท่ีหลากหลายนี้ควรจะปรากฏอยู"ใน 
เปbนท่ีนิยม) ยังมีโอกาสในการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ
และเรียนรู
จากผู
บริหารระดับสูง (shadowing of senior executives
ผ"านระบบออนไลน7/ระบบสื่อสารทางไกล การมอบหมายให
ไปปฏิบัติงานท่ีหน"วยงานอ่ืนชั่วคราว การมอบหมาย
งาน/คุมทีมโครงการ การเปbนโค
ชให
ผู
ใต
บังคับบัญชา เปbนต
น

เม่ือเจ
าของ IDP ได
ร"าง 
เพ่ือให
ผู
บังคับบัญชาได
ให
คําแนะนําเพ่ิมเติม
คําตอบได
ดียิ่งข้ึนในข
อท่ี 1, 3 และ 
ต"าง ๆ (เวลา งบประมาณ อุปกรณ7 ฯลฯ
เพ่ือให
แผน IDP ดังกล"าวไปดําเนินการ

                                                          

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

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP นั้น ป0จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เจ
าของแผน 
ข
อมูลเพ่ือใช
ประกอบการวิเคราะห7และจัดทําแผน IDP ซ่ึงกุญแจสําคัญอยู"ท่ีการรู
ว"าเจ
าของแผน 
ต
องการพัฒนาและฝ>กอบรมในเรื่องอะไรกันแน" ซ่ึงในท่ีนี้กําหนดให
 IDP เปbนไปเพ่ือการพัฒนาเข
าสู"ตําแหน"ง

รองอธิบดี/รองหัวหน
าส"วนราชการ) โดยท่ีข
อมูลท่ีจะช"วยในการจัดทําแผน 
IDP ต
องตอบคําถามสําคัญ 4 ข
อ ดังต"อไปนี้ 3 

ของฉันกําลังมีความต
องการท่ีจะก
าวเดินไปในทิศทางไหนในอนาคต
ลักษณะเช"นนั้นต
องการให
ผู
ดํารงตําแหน"งรองอธิบดีมีคุณสมบัติเปbนอย"างไร
ตําแหน"งรองอธิบดีเปbนตําแหน"งเป_าหมายในอาชีพของฉันในอีก 2 ป}ข
างหน
า 

ดูแลรับผิดชอบในเรื่องอะไร ? 
จุดแข็งท่ีดีท่ีสุดของฉันท่ีจะเปbนประโยชน7ต"อตําแหน"งรองอธิบดีเป_าหมาย
อย"างไรให
จุดแข็งนั้นของฉันยิ่งแข็งแกร"งข้ึนไปอีก ? 

ท่ีต
องพัฒนาท่ีสําคัญมากหรือไม" ท่ีจะส"งผลอย"างร
ายแรงต"อการเปbนรองอธิบดี
ของฉัน ? 

สามารถตอบคําถามข
างต
นได
แล
ว ก็จะต
องพยายามระบุโอกาสในการพัฒนา
Development Opportunities) ท่ีจะช"วยให
เขาเสริมสร
างจุดแข็งท่ีจะช"วยให
ทํางานขององค7การให
ดียิ่งข้ึนได
 
และในขณะเดียวกันก็เปbนการบรรลุเป_าหมายส"วนบุคคลได
อีกด
วย โอกาสในการพัฒนาท้ังหลายนั้นอาจมีหลาย
รูปแบบวิธีการ และอาจเปbนการผสมผสานท้ังในรูปแบบของการฝ>กอบรมและจากประสบการณ7 ซ่ึง

ควรจะปรากฏอยู"ใน IDP ด
วย นอกจากการฝ>กอบรมท่ีเปbนทางการในชั้นเรียนแล
ว 
ยังมีโอกาสในการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม"ว"าจะเปbนการติดตามเพ่ือสังเกต

(shadowing of senior executives) การเปbนพ่ีเลี้ยง 
ระบบสื่อสารทางไกล การมอบหมายให
ไปปฏิบัติงานท่ีหน"วยงานอ่ืนชั่วคราว การมอบหมาย

คุมทีมโครงการ การเปbนโค
ชให
ผู
ใต
บังคับบัญชา เปbนต
น 

ได
ร"าง IDP เรียบร
อยแล
ว ให
นําแผนดังกล"าวไปพูดคุย/อภิปรายกับผู
บังคับบัญชา 
เพ่ือให
ผู
บังคับบัญชาได
ให
คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับใช
เปbนแนวทางในการพัฒนาได
อย"างเหมาะสม และจะช"วยให


และ 4 (จากคําถามสําคัญ 4 ข
อ) ซ่ึงผู
บังคับบัญชาควรต
องสนับสนุนทรัพยากร
เวลา งบประมาณ อุปกรณ7 ฯลฯ) ท่ีจะช"วยให
ผู
ใต
บังคับบัญชาสามารถทําแผน 

ดังกล"าวไปดําเนินการนั้นมีความน"าเชื่อถือและเกิดประโยชน7อย"างแท
จริง

                   

สืบค
นวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
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นั้น ป0จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เจ
าของแผน IDP จะต
องจัดเตรียม
ซ่ึงกุญแจสําคัญอยู"ท่ีการรู
ว"าเจ
าของแผน IDP นั้น มีความ

เปbนไปเพ่ือการพัฒนาเข
าสู"ตําแหน"ง
โดยท่ีข
อมูลท่ีจะช"วยในการจัดทําแผน IDP  

ของฉันกําลังมีความต
องการท่ีจะก
าวเดินไปในทิศทางไหนในอนาคต (วิสัยทัศน7) และกรมท่ีมี
มีคุณสมบัติเปbนอย"างไร ? 

ป}ข
างหน
า คือ ตําแหน"งรอง

ท่ีจะเปbนประโยชน7ต"อตําแหน"งรองอธิบดีเป_าหมายคืออะไร ? และฉันจะทํา

การเปbนรองอธิบดีซ่ึงเปbน

สามารถตอบคําถามข
างต
นได
แล
ว ก็จะต
องพยายามระบุโอกาสในการพัฒนา 
ทํางานขององค7การให
ดียิ่งข้ึนได
 

และในขณะเดียวกันก็เปbนการบรรลุเป_าหมายส"วนบุคคลได
อีกด
วย โอกาสในการพัฒนาท้ังหลายนั้นอาจมีหลาย
รูปแบบวิธีการ และอาจเปbนการผสมผสานท้ังในรูปแบบของการฝ>กอบรมและจากประสบการณ7 ซ่ึงรูปแบบ

ด
วย นอกจากการฝ>กอบรมท่ีเปbนทางการในชั้นเรียนแล
ว (ซ่ึงมัก
ไม"ว"าจะเปbนการติดตามเพ่ือสังเกต

การเปbนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การเรียน
ระบบสื่อสารทางไกล การมอบหมายให
ไปปฏิบัติงานท่ีหน"วยงานอ่ืนชั่วคราว การมอบหมาย

อภิปรายกับผู
บังคับบัญชา 
เปbนแนวทางในการพัฒนาได
อย"างเหมาะสม และจะช"วยให


ซ่ึงผู
บังคับบัญชาควรต
องสนับสนุนทรัพยากร
แผน IDP ให
เกิดข้ึนได
จริงด
วย 

อย"างแท
จริง 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

หลังจากท่ีท"านและผู
บังคับบัญชาได
เห็นชอบร"วมกันในเนื้อหา 
ในแบบฟอร7ม IDP เพ่ือให
เปbนสัญญาท่ีรั
แผนท่ีได
กําหนดไว
ใน IDP และผู
บังคับบัญชาก็ได
รับทราบถึงความต
องการของผู
ได
รับการพัฒนาและช"วยจัดสรร
เวลาให
ผู
ได
รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติตามแผนได
 
เปbนระยะ ๆ เพ่ือสะท
อนให
เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากแต"ละประเด็นของการพัฒนาได
รับการ
พัฒนาแล
วด
วย ท้ังนี้ ควรมีการติดตามอย"างสมํ่าเสมอเพ่ือให
ม่ันใจได
ว"าสิ่งท่ีได
รับการพัฒนามานั้นจะถูกนําไปใช

โดยเร็วท่ีสุดก"อนท่ีความรู
ทักษะท่ีได
รับการพัฒนามา
พัฒนาให
ประโยชน7ต"อท้ังผู
ได
รับการพัฒนาและองค7การ

การทํา IDP ควรมุ�งเน@นการพัฒนา 
(Development  area)?

 ความเชื่อผิด ๆ ท่ีเก่ียวข
องกับการแก
ไขจุดอ"อน
พยายามท่ีจะแก
ไขจุดอ"อนนั้น ด
วยหวังว"าจะช"วยให
องค7การสามารถเพ่ิมผลิตผลได
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
จากการศึกษาวิจัยของบักกิงแฮมและคอฟฟ�แมน 
others, 2000: 37) ค
นพบว"า ความพยายามแก
ไขจุดอ"อนไม"ได
มีผลอย"างมีนัยสําคัญว"าบุคลากรเหล"านั้นมีผลงาน
ท่ีดีข้ึนจากเดิมแต"อย"างใด แต"ผลการศึกษากลับพบว"า 
ความสําคัญกับจุดแข็งของบุคคลมากกว"า โดยท่ีจุดอ"อนเปbนเพียงสิ่งท่ีต
องบริหารจัดการให

ความสําคัญกับการพัฒนาจุดอ"อนมากจนเกินไป
อุปสรรคอันใหญ"หลวงต"อเป_าหมายทางอาชีพของผู
ต
องการพัฒนา
และจุดท่ีต
องการพัฒนา ดังนี้4  

  การระบุจุดแข็ง
  ท"านจะพบว"าเม่ือใดก็ตามท่ีท"านได
ทําในสิ่งท่ีเปbนจุดแข็ง
ต"อไปนี้ ปรากฏข้ึน คือ 

1. ท"านจะรู
สึกว"ามีพลังจากข
างใน 
อย"างแรงกล
ากับสิ่งนั้น (จุดแข็ง) 

2. ท"านจะมีระดับความพอใจระดับสูง 
ทํางานว"าผลงานท่ีเปbนจุดแข็งจะได
รับความพึงพอใจอยู"ในระดับสูง

3. ท"านจะสามารถในการเรียนรู
ได
เร็ว 
ความสามารถในการเรียนรู
สิ่งท่ีเปbนจุดแข็งได
อย"างรวดเร็ว

4. ท"านจะมีผลงานอ
เก่ียวข
องกับจุดแข็ง ผลงานนั้นมัก

                                                          
4 ศิรภัสสรศ7 วงศ7ทองดี, 2556. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยh 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

หลังจากท่ีท"านและผู
บังคับบัญชาได
เห็นชอบร"วมกันในเนื้อหา IDP แล
ว ท้ังคู"
เพ่ือให
เปbนสัญญาท่ีรับทราบท้ัง 2 ฝ�าย กล"าวคือ ผู
ได
รับการพัฒนายอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม

และผู
บังคับบัญชาก็ได
รับทราบถึงความต
องการของผู
ได
รับการพัฒนาและช"วยจัดสรร
การพัฒนาสามารถปฏิบัติตามแผนได
 การจัดทํา IDP ควรมีการทบทวน

เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากแต"ละประเด็นของการพัฒนาได
รับการ
พัฒนาแล
วด
วย ท้ังนี้ ควรมีการติดตามอย"างสมํ่าเสมอเพ่ือให
ม่ันใจได
ว"าสิ่งท่ีได
รับการพัฒนามานั้นจะถูกนําไปใช

โดยเร็วท่ีสุดก"อนท่ีความรู
ทักษะท่ีได
รับการพัฒนามาใหม"นั้นจะจางหายไป สิ่งนี้จะช"วยให
ความรู
ท่ีได
จากการ
พัฒนาให
ประโยชน7ต"อท้ังผู
ได
รับการพัฒนาและองค7การ 

ควรมุ�งเน@นการพัฒนา “จุดแข็ง” (Strengths) หรือ “
)? 

ความเชื่อผิด ๆ ท่ีเก่ียวข
องกับการแก
ไขจุดอ"อนของบุคลากรยังคงเปbนมายาคติท่ีหลายองค7ยังคงเชื่อและ
ด
วยหวังว"าจะช"วยให
องค7การสามารถเพ่ิมผลิตผลได
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

จากการศึกษาวิจัยของบักกิงแฮมและคอฟฟ�แมน (Buckingham and Coffman,199 cited in Gilly and 
ความพยายามแก
ไขจุดอ"อนไม"ได
มีผลอย"างมีนัยสําคัญว"าบุคลากรเหล"านั้นมีผลงาน

ท่ีดีข้ึนจากเดิมแต"อย"างใด แต"ผลการศึกษากลับพบว"า ผลงานท่ีเปbนเลิศเปbนผลมาจากการสร
างหรือให

ความสําคัญกับจุดแข็งของบุคคลมากกว"า โดยท่ีจุดอ"อนเปbนเพียงสิ่งท่ีต
องบริหารจัดการให

ความสําคัญกับการพัฒนาจุดอ"อนมากจนเกินไป (ศิรภัสสรศ7 : 2556 หน
า 191) 
อุปสรรคอันใหญ"หลวงต"อเป_าหมายทางอาชีพของผู
ต
องการพัฒนา ท้ังนี้ อาจพิจารณาแนวทางใน

การระบุจุดแข็ง 
ท"านจะพบว"าเม่ือใดก็ตามท่ีท"านได
ทําในสิ่งท่ีเปbนจุดแข็งของท"าน 

รู
สึกว"ามีพลังจากข
างใน (internal burning) สังเกตได
จากการมีความปรารถนา
 

มีระดับความพอใจระดับสูง (high satisfaction levels
ได
รับความพึงพอใจอยู"ในระดับสูง 

สามารถในการเรียนรู
ได
เร็ว (rapid learning) คุณลักษณะนี้จะสังเกตได
จาก
ความสามารถในการเรียนรู
สิ่งท่ีเปbนจุดแข็งได
อย"างรวดเร็ว 

มีผลงานอยู"ในระดับดีเยี่ยมอยู"เสมอ (performance 
ผลงานนั้นมักเปbนผลงานท่ีดีเลิศอย"างเปbนอัตโนมัติ ไม"ว"าจะทําก่ีครั้งก็ดี

                   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยh (Human Resource Development). กรุงเทพฯ 
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แล
ว ท้ังคู"ควรต
องลงนาม 
ฝ�าย กล"าวคือ ผู
ได
รับการพัฒนายอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม

และผู
บังคับบัญชาก็ได
รับทราบถึงความต
องการของผู
ได
รับการพัฒนาและช"วยจัดสรร
ควรมีการทบทวนทุกป} และปรับปรุง 

เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากแต"ละประเด็นของการพัฒนาได
รับการ
พัฒนาแล
วด
วย ท้ังนี้ ควรมีการติดตามอย"างสมํ่าเสมอเพ่ือให
ม่ันใจได
ว"าสิ่งท่ีได
รับการพัฒนามานั้นจะถูกนําไปใช


ใหม"นั้นจะจางหายไป สิ่งนี้จะช"วยให
ความรู
ท่ีได
จากการ

“สิ่งท่ีต@องพัฒนา”

ของบุคลากรยังคงเปbนมายาคติท่ีหลายองค7ยังคงเชื่อและ
ด
วยหวังว"าจะช"วยให
องค7การสามารถเพ่ิมผลิตผลได
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

Buckingham and Coffman,199 cited in Gilly and 
ความพยายามแก
ไขจุดอ"อนไม"ได
มีผลอย"างมีนัยสําคัญว"าบุคลากรเหล"านั้นมีผลงาน

ผลงานท่ีเปbนเลิศเปbนผลมาจากการสร
างหรือให

ความสําคัญกับจุดแข็งของบุคคลมากกว"า โดยท่ีจุดอ"อนเปbนเพียงสิ่งท่ีต
องบริหารจัดการให
ถูกวิธีแต"ไม"ให


 เว
นแต"จุดอ"อนนั้นจะเปbน
แนวทางในการระบุจุดแข็ง

 จะมีลักษณะ 4 ประการ

สังเกตได
จากการมีความปรารถนา

levels) ตรวจสอบได
จากการ

คุณลักษณะนี้จะสังเกตได
จาก

erformance zones) หากงานชิ้นใดท่ี
ทําก่ีครั้งก็ดี 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

  การระบุจุดท่ีต@อง
1. ท"านจะรู
สึกว"า

การเรียนรู
ในการทํากิจกรรมท่ีไม"ยุ"งยากซับซ
อนก็ตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. ท"านจะมีพฤติกรรมท่ีเปbนกลไกปกป_องตนเอง 

ต"าง ๆ ท่ีเก่ียวกับผลงานท่ีเปbนจุดท่ีต
องการพัฒนา
3. ท"านจะมีพฤติกรรมหมกมุ"นครุ"นคิด 

ต
องการพัฒนา มักจะทําให
มีผลงานไม"ดีในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงนําไปสู"ความวิตกกังวลในเรื่องดังกล"าวอยู"ตลอดเวลา

 นอกจากแนวทางข
างต
น
ต
องการพัฒนา” ของท"านได
อีกหลายวิธีการ หากเปbนเครื่องมือ
ของโดนัลด7 โอ.คลิฟตัน, มาร7คัส บัคก้ิงแฮม ผู
แปล
ผ"านระบบออนไลน7 หรือจะใช
ผลการประเมิน 
ในการกําหนดว"าประเด็นใดบ
างท่ีท"านจะเลือกมาเปbนลําดับแรกท่ีจะพัฒนาให
เกิดประโยชน7สูงสุดต"อท้ังตัวท"าน
เอง กลุ"มงานของท"าน และต"อองค7การของท"าน
(ผู
บังคับบัญชา เพ่ือนร"วมงาน ผู
ใต
บังคับบัญชา

IDP ท่ีดีจะต
องช"วยเสริมพลังจุดแข็งหรืออัจฉริยภาพของบุคลากร และจะต
องสามารถเตรียมทักษะ
ใหม" ๆ หรือความรู
ใหม" ๆ ท่ีจะช"วยให
บุคลากรปฏิบัติงานในหน
าท่ีรับผิดชอบได
ดีกว"าเดิม และต
องช"วยปรับปรุง
จุดอ"อนท่ีเปbนอุปสรรคอย"างร
ายแรงท่ีจะส"งผลต"อการประสบผลสําเร็จในอนาคตด
วย

ประโยชนhและความสําคัญของการพัฒนาตาม 
ระดับป0จเจกบุคคล (Individual) 
รูปแบบการเรียนรู
ของแต"ละคน และสามารถกํา
ซ่ึงหากบุคคลได
รับการพัฒนาอย"างต"อเนื่องก็จะทําให
สามารถทํา
ทํางานได
อย"างต"อเนื่อง  

นอกจากนี้ กลไกในการจัดทํา
ซ่ึงผู
บังคับบัญชาถือเปbนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต"อการพัฒนา
กําหนดบริบทท่ีเอ้ือต"อการพัฒนา ขจัดป0ญหาอุ
สามารถประเมินได
อย"างชัดเจนว"าผลการพัฒนาสามารถนํา

ดังนั้น การพัฒนาตาม IDP 
คือ การใช
คนอย"างเต็มศักยภาพ มีแนวทางในการพัฒนา ท่ีเชื่อมโยงกับการสร
างผลงานให
กับองค7ก
สั้นและระยะยาว อีกท้ังยังสามารถใช
 
กับการเปลี่ยนแปลง 

 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

ท่ีต@องการพัฒนา 
ท"านจะรู
สึกว"าเรียนรู
ได
ช
า (slow learning) สังเกตได
จากความช
าในการเรียนรู
ในงานหรือ

การเรียนรู
ในการทํากิจกรรมท่ีไม"ยุ"งยากซับซ
อนก็ตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (จุดท่ีต
องการพัฒนา
มีพฤติกรรมท่ีเปbนกลไกปกป_องตนเอง (defensive behavior
จุดท่ีต
องการพัฒนานั้น ๆ 

มีพฤติกรรมหมกมุ"นครุ"นคิด (obsessive behavior) เม่ือต
องทําในเรื่องท่ีเปbน
มักจะทําให
มีผลงานไม"ดีในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงนําไปสู"ความวิตกกังวลในเรื่องดังกล"าวอยู"ตลอดเวลา

แนวทางข
างต
นนี้แล
ว ท"านสามารถหาเครื่องมือท่ีจะช"วยประเมิน
ของท"านได
อีกหลายวิธีการ หากเปbนเครื่องมือท่ีมีตามท
องตลาด เช"น 

มาร7คัส บัคก้ิงแฮม ผู
แปล เอธ แย
มประทุม ซ่ึงมีแบบประเมินจุดแข็ง 
หรือจะใช
ผลการประเมิน MBTI ท่ีท"านจะได
เรียนรู
เม่ือเข
าหลักสูตร ส

ในการกําหนดว"าประเด็นใดบ
างท่ีท"านจะเลือกมาเปbนลําดับแรกท่ีจะพัฒนาให
เกิดประโยชน7สูงสุดต"อท้ังตัวท"าน
เอง กลุ"มงานของท"าน และต"อองค7การของท"าน หรืออาจใช
 comment หรือ feedback 
ผู
บังคับบัญชา เพ่ือนร"วมงาน ผู
ใต
บังคับบัญชา) เปbนตัวช"วยระบุจุดแข็งและจุดอ"อนของท"านได


ท่ีดีจะต
องช"วยเสริมพลังจุดแข็งหรืออัจฉริยภาพของบุคลากร และจะต
องสามารถเตรียมทักษะ
จะช"วยให
บุคลากรปฏิบัติงานในหน
าท่ีรับผิดชอบได
ดีกว"าเดิม และต
องช"วยปรับปรุง

จุดอ"อนท่ีเปbนอุปสรรคอย"างร
ายแรงท่ีจะส"งผลต"อการประสบผลสําเร็จในอนาคตด
วย 

คัญของการพัฒนาตาม IDP นั้นมีหลายประการ โดยอาจ
 การจัดทํา IDP ถือเปbนการพัฒนาท่ีออกแบบมาเปbนการ

รเรียนรู
ของแต"ละคน และสามารถกําหนดเป_าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล
องกับ ความสามารถท่ีเปbนอยู" 
รับการพัฒนาอย"างต"อเนื่องก็จะทําให
สามารถทํางานได
บรรลุเป_าหมาย

จัดทํา IDP เปbนการจัดทําข
อตกลงระหว"าง ผู
ใต
บังคับบัญชา
ถือเปbนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต"อการพัฒนาผู
ใต
บังคับบัญชา/ลูกน
อง เนื่องจากจะเปbนผู
ท่ีสามารถ

บริบทท่ีเอ้ือต"อการพัฒนา ขจัดป0ญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนระหว"างการดําเนินการพัฒนา และเปbน
ย"างชัดเจนว"าผลการพัฒนาสามารถนํามาใช
ในการทํางานจริงได
หรือไม"  

IDP จึงช"วยให
การพัฒนาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด สําหรับประโยชน7ในระดับองค7ก
คือ การใช
คนอย"างเต็มศักยภาพ มีแนวทางในการพัฒนา ท่ีเชื่อมโยงกับการสร
างผลงานให
กับองค7ก
สั้นและระยะยาว อีกท้ังยังสามารถใช
 IDP ในการวางแผนกําลังคนท้ังในระยะสั้น และระยะยาวเพ่ือให
พร
อมรับ
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สังเกตได
จากความช
าในการเรียนรู
ในงานหรือ
ท่ีต
องการพัฒนา) 

defensive behavior) ชอบแก
ตัวในกรณี

เม่ือต
องทําในเรื่องท่ีเปbนจุดท่ี
มักจะทําให
มีผลงานไม"ดีในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงนําไปสู"ความวิตกกังวลในเรื่องดังกล"าวอยู"ตลอดเวลา 

ท"านสามารถหาเครื่องมือท่ีจะช"วยประเมิน “จุดแข็ง” และ “จุดท่ี
เช"น หนังสือ “เจาะจุดแข็ง” 

ซ่ึงมีแบบประเมินจุดแข็ง 5 อย"างของท"าน
ท่ีท"านจะได
เรียนรู
เม่ือเข
าหลักสูตร ส.นบส. มาเปbนส"วนหนึ่ง

ในการกําหนดว"าประเด็นใดบ
างท่ีท"านจะเลือกมาเปbนลําดับแรกท่ีจะพัฒนาให
เกิดประโยชน7สูงสุดต"อท้ังตัวท"าน
eedback จากบุคคลรอบข
าง 

เปbนตัวช"วยระบุจุดแข็งและจุดอ"อนของท"านได
 
ท่ีดีจะต
องช"วยเสริมพลังจุดแข็งหรืออัจฉริยภาพของบุคลากร และจะต
องสามารถเตรียมทักษะ 

จะช"วยให
บุคลากรปฏิบัติงานในหน
าท่ีรับผิดชอบได
ดีกว"าเดิม และต
องช"วยปรับปรุง

หลายประการ โดยอาจสรุปได
ดังนี้ สําหรับ
มาเปbนการเฉพาะ ท่ีเหมาะสําหรับ

หนดเป_าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล
องกับ ความสามารถท่ีเปbนอยู" 
ป_าหมายและสร
างแรงจูงใจในการ

ผู
ใต
บังคับบัญชา กับ ผู
บังคับบัญชา 
เนื่องจากจะเปbนผู
ท่ีสามารถ
เนินการพัฒนา และเปbนผู
ท่ี

งานจริงได
หรือไม"   

หรับประโยชน7ในระดับองค7การ 
คือ การใช
คนอย"างเต็มศักยภาพ มีแนวทางในการพัฒนา ท่ีเชื่อมโยงกับการสร
างผลงานให
กับองค7การท้ังในระยะ

ลังคนท้ังในระยะสั้น และระยะยาวเพ่ือให
พร
อมรับ



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
 ในส"วนนี้จะอธิบายแนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
แบบฟอร7ม IDP ตามกระบวนการพัฒนาท่ีได
กล"าวมาแล
วข
างต
น เพ่ือให
สะดวกต"อการกําหนด 
โดยท"านสามารถฝ>กกรอกข
อมูลลงในแบบฟอร7ม 
ในแบบฟอร7มได
จากภาคผนวก จ 
  

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเปOาหมายในการพัฒนา

กําหนดเป_าหมายในการดํารงตําแหน"งรองอธิบดี

ของท"าน (ภายในไม"เกิน 2 ป})  เพ่ือให
สอดคล
องกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตรท่ีเตรียม

ความพร
อมท"านในการก
าวเข
าสู"ตําแหน"งประเภทบริหาร

ความรับผิดชอบตามท่ีผู
เข
ารับการฝ>กอบรมคาดห

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7ของส"วนราชการ

ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินช�องว�างในการพัฒนา 

    2.1 วิเคราะห7องค7กร เปbนการวิเคราะห7ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7 

ของส"วนราชการของตําแหน"งรองอธิบดีซ่ึง

และความรับผิดชอบของตําแหน"ง

ทํางานในตําแหน"งเป_าหมาย เพ่ือกําหนดความรู
 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ

อ่ืน ๆ (KSAOs) ท่ีจําเปbนต
องใช
ในการปฏิบัติหน
าท่ีในตําแหน"ง

แบบฟอร7ม IDP 1) 

(เครื่องมือ : มาตรฐานกําหนดตําแหน�งของนักบริหารระดับต@น หน@าท่ีความรับผิดชอบ

ของตําแหน�งรองอธิบดีท่ีเป�นตําแหน�งเปOาหมาย 

ของนักบริหารระดับสูง ภาคผนวก ฉ

    2.2 วิเคราะห7ตนเอง เปbนการประเมินตนเอง

คุณลักษณะอ่ืน ๆ (KSAOs) เทียบกับตําแหน"งรองอธิบดีท่ีเปbนเป_าหมาย  

เปbนอยู" (As is) กับสิ่งท่ีควรจะเปbน 

จําเปbนต
องพัฒนาในช"วงเวลาไม"เกิน 

จําเปbนอย"างยิ่งในการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร
อมเข
าสู"ตําแหน"งเป_าหมาย

ประเด็น  โดยระบุจุดแข็ง 2 ประเด็น และจุดท่ีต
องการพัฒนา  

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

ารจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

ในส"วนนี้จะอธิบายแนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหลักสูตร ส
ตามกระบวนการพัฒนาท่ีได
กล"าวมาแล
วข
างต
น เพ่ือให
สะดวกต"อการกําหนด 

โดยท"านสามารถฝ>กกรอกข
อมูลลงในแบบฟอร7ม IDP 1 – 4  (ภาคผนวก ก – ง) และศึกษาตัวอย"างการกรอกข
อมูล
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

กําหนดเปOาหมายในการพัฒนา (Development Goal) 

ดํารงตําแหน"งรองอธิบดี/รองหัวหน
าส"วนราชการท่ีเปbนเป_าหมาย

เพ่ือให
สอดคล
องกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตรท่ีเตรียม

ความพร
อมท"านในการก
าวเข
าสู"ตําแหน"งประเภทบริหาร โดยเลือกตําแหน"งเป_าหมายท่ีมี

ความรับผิดชอบตามท่ีผู
เข
ารับการฝ>กอบรมคาดหวัง ท้ังนี้  ให
มีความสอดคล
องกับ

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7ของส"วนราชการ (ภาคผนวก ก แบบฟอร7ม IDP 1) 

ประเมินช�องว�างในการพัฒนา ASSESS 

วิเคราะห7ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7 (Strategic Direction

ส"วนราชการของตําแหน"งรองอธิบดีซ่ึงเป_าหมายในอนาคต วิเคราะห7บทบาทหน
าท่ี

และความรับผิดชอบของตําแหน"งรองอธิบดีท่ีเปbนเป_าหมาย และกําหนดวิสัยทัศน7ในการ

ทํางานในตําแหน"งเป_าหมาย เพ่ือกําหนดความรู
 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ

ต
องใช
ในการปฏิบัติหน
าท่ีในตําแหน"งดังกล"าว  (ภาคผนวก ก 

มาตรฐานกําหนดตําแหน�งของนักบริหารระดับต@น หน@าท่ีความรับผิดชอบ

เป�นตําแหน�งเปOาหมาย รายละเอียดสมรรถนะทางการบริหาร

ภาคผนวก ฉ) 

เปbนการประเมินตนเอง ด
านความรู
 ทักษะ ความสามารถ และ

เทียบกับตําแหน"งรองอธิบดีท่ีเปbนเป_าหมาย  โดยเปรียบเทียบสิ่งท่ี

กับสิ่งท่ีควรจะเปbน (To be) เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีต
องการพัฒนาหรือ

ในช"วงเวลาไม"เกิน 2 ป} ท้ังนี้ ขอให
ระบุ KSAOs ท่ีตนคิดว"ามีความสําคัญและ

ในการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร
อมเข
าสู"ตําแหน"งเป_าหมาย จํานวนไม"เกิน 

ประเด็น และจุดท่ีต
องการพัฒนา  2 ประเด็น (ภาคผนวก ข IDP 2 
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ของหลักสูตร ส.นบส. ซ่ึงได
ออกแบบ
ตามกระบวนการพัฒนาท่ีได
กล"าวมาแล
วข
างต
น เพ่ือให
สะดวกต"อการกําหนด IDP ของท"าน 

และศึกษาตัวอย"างการกรอกข
อมูล

ผู@ท่ีมีส�วนเก่ียวข@อง 

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

 เปbนเป_าหมาย

เพ่ือให
สอดคล
องกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตรท่ีเตรียม

โดยเลือกตําแหน"งเป_าหมายท่ีมี

ให
มีความสอดคล
องกับ

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

 Strategic Direction) 

วิเคราะห7บทบาทหน
าท่ี

เป_าหมาย และกําหนดวิสัยทัศน7ในการ

ทํางานในตําแหน"งเป_าหมาย เพ่ือกําหนดความรู
 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ

ภาคผนวก ก 

มาตรฐานกําหนดตําแหน�งของนักบริหารระดับต@น หน@าท่ีความรับผิดชอบ

รายละเอียดสมรรถนะทางการบริหาร

ความรู
 ทักษะ ความสามารถ และ

โดยเปรียบเทียบสิ่งท่ี

ท่ีต
องการพัฒนาหรือ

ท่ีตนคิดว"ามีความสําคัญและ

จํานวนไม"เกิน 4 

IDP 2 ) 

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชาใน

ตําแหน"งประเภทบริหาร

จากต
นสังกัด 

3.(และ/หรือ)

ผู
ใต
บังคับบัญชา 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

(เครื่องมือ : วิเคราะหhตนเอง ข@อมูลจากคนรอบข@าง และแบบประเมินบุคลิกภาพ 

ข้ันตอนท่ี 3 จัดลําดับความสําคัญ

จัดลําดับความสําคัญของประเด็นท่ีต
องการพัฒนาหรือจําเปbนต
องพัฒนาในช"วง

ไม"เกิน 2 ป} เพ่ือเลือกประเด็นท่ีต
องการพัฒนาก"อนในระยะ 

ท่ีเปbน  

• “จุดแข็ง” (Strength)  1 

• “จุดท่ีต
องการพัฒนา” (Developmental area) 

เพ่ือให
ไม"มากหรือน
อยเกินไป การเลือกประเด็นท่ีจําเปbนและสําคัญของท้ัง 

ช"วยสร
างความสมดุลในการพัฒนาตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 4 กําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา

กําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาท่ีสอดคล
องกับประเด็นในการพัฒนา และ

กําหนดแนวทางการนําสิ่งท่ีได
รับการ

(ภาคผนวก ค IDP 3) 

ข้ันตอนท่ี 5 ระบุปnญหา/อุปสรรคท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน

ระบุป0ญหา/อุปสรรคท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึน

รวมถึงแนวทางในการป_องกันป0ญหา

ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว@

ผู
เข
ารับการฝ>กอบรมดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว
 

ระหว"างดําเนินการอาจขอรับคําปรึกษาแนะนําจาก

ข้ันตอนท่ี 7 ทบทวนและประเมินผล

ผู
 เข
ารับการฝ>กอบรมทบทวนและประเมินผลการดําเนินการตามแผน  รายงานให


ผู
บังคับบัญชาทราบและรับฟ0งความเห็นข
อเสนอแนะจากผู
บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

วิเคราะหhตนเอง ข@อมูลจากคนรอบข@าง และแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI

จัดลําดับความสําคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา 

จัดลําดับความสําคัญของประเด็นท่ีต
องการพัฒนาหรือจําเปbนต
องพัฒนาในช"วงเวลา

เพ่ือเลือกประเด็นท่ีต
องการพัฒนาก"อนในระยะ 3 เดือน โดยเลือกประเด็น

1 ประเด็นและ 

Developmental area)  1 ประเด็น 

การเลือกประเด็นท่ีจําเปbนและสําคัญของท้ัง 2 อย"าง จะ

ช"วยสร
างความสมดุลในการพัฒนาตนเอง (ภาคผนวก ค แบบฟอร7ม IDP 3)* 

กําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา 

กําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาท่ีสอดคล
องกับประเด็นในการพัฒนา และ

หนดแนวทางการนําสิ่งท่ีได
รับการพัฒนามาประยุกต7ใช
ในการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน 

อุปสรรคท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึน ในการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล

รวมถึงแนวทางในการป_องกันป0ญหา/อุปสรรคดังกล"าว (ภาคผนวก ค IDP 3) 

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว@ 

ผู
เข
ารับการฝ>กอบรมดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว
 โดยกรณีท่ีเกิดป0ญหา/อุปสรรค

ระหว"างดําเนินการอาจขอรับคําปรึกษาแนะนําจากผู
บังคับบัญชา (ภาคผนวก ค IDP 3) 

ทบทวนและประเมินผลการดําเนินการตามแผน 

ผู
 เข
ารับการฝ>กอบรมทบทวนและประเมินผลการดําเนินการตามแผน  รายงานให


ผู
บังคับบัญชาทราบและรับฟ0งความเห็นข
อเสนอแนะจากผู
บังคับบัญชา (ภาคผนวก ง IDP 4
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ผู@ท่ีมีส�วนเก่ียวข@อง 

MBTI)  

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา เวลา 

ประเด็น 

อย"าง จะ

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา กําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาท่ีสอดคล
องกับประเด็นในการพัฒนา และ

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2.   ผู
บังคับบัญชา ในการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 

 

อุปสรรค

 

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา 

 

ผู
 เข
ารับการฝ>กอบรมทบทวนและประเมินผลการดําเนินการตามแผน  รายงานให


IDP 4) 

1. ผู
เข
ารับการฝ>กอบรม 

2. ผู
บังคับบัญชา 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

* หมายเหตุ  
เนื่องด@วยระยะเวลาอันจํากัดในการฝ&กอบรม

แบบฟอรhม IDP 3 ท่ีกําหนด อย�างไรก็ตาม
เพ่ือให@ ผู@บังคับบัญชาได@รับทราบ 
ประโยชนhสูงสุด ท้ังกับตัวท�าน และส�วนราชการ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

เนื่องด@วยระยะเวลาอันจํากัดในการฝ&กอบรม ท�านจึงไม�จําเป�นต@องให@ผู@บังคับบัญชาลงนามใน
อย�างไรก็ตาม หากท�านสามารถเข@าพบขอคําปรึกษา/แนะนําจากผู@บังคับบัญชา

เพ่ือให@ ผู@บังคับบัญชาได@รับทราบ IDP ของท�าน และจะได@สนับสนุนให@เกิดการพัฒนาได@จริง 
ท้ังกับตัวท�าน และส�วนราชการ 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 10 

ท�านจึงไม�จําเป�นต@องให@ผู@บังคับบัญชาลงนามใน
แนะนําจากผู@บังคับบัญชา

ของท�าน และจะได@สนับสนุนให@เกิดการพัฒนาได@จริง ก็จะเป�น

 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

4. บทบาทความรับผิดชอบในการพัฒนา
ใครเปbนผู
รับผิดชอบการพัฒนา

โดยท่ัวไปจะเปbนผู
บังคับบัญชา และ
ผลสัมฤทธิ์สูง พบว"า ผู
ท่ีรับผิดชอบหลักในการพัฒนา
สําคัญท่ีจะผลักดันให
เกิดการพัฒนา

ในลําดับรองลงมา คือ หัวหน
างานหรือผู
บังคับบัญชา 
หากแต"เปbนผู
ท่ีมีส"วนสําคัญในการสร
างบริ
ของสิ่งท่ีต
องการพัฒนา รวมถึงการ
อาจจะขัดขวางกระบวนการพัฒนาของลูกน
องได
 อีกสองกลุ"มบุ
บริหารทรัพยากรบุคคล และผู
บริหารระดับสูง
ให
มีการดําเนินการพัฒนาในองค7กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

บทบาทความรับผิดชอบในการพัฒนา 
ใครเปbนผู
รับผิดชอบการพัฒนา?   มักจะมีคําถามว"า การพัฒนาผู
รับผิดชอบหลักคือ

และเจ
าของ IDP ซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงาน ก
สูง พบว"า ผู
ท่ีรับผิดชอบหลักในการพัฒนา คือ ตัวข
าราชการ หรือเจ
าของ

คัญท่ีจะผลักดันให
เกิดการพัฒนาได
 และเปbนผู
ได
รับผลจากการพัฒนาตาม IDP โดยตรง

ดับรองลงมา คือ หัวหน
างานหรือผู
บังคับบัญชา เนื่องจากแม
ไม"ได
เปbนผู
ดํา
คัญในการสร
างบริบทท่ีเอ้ือต"อการพัฒนา ช"วยแนะนําเก่ียวกับการจัดลํา

การเลือกกิจกรรมการพัฒนาท่ีเหมาะสม อีกท้ังยัง สามารถขจัดอุปสรรคต"างๆ ท่ี
ระบวนการพัฒนาของลูกน
องได
 อีกสองกลุ"มบุคคล คือ นักทรัพยากรบุคคลท่ีดูแล

บริหารทรัพยากรบุคคล และผู
บริหารระดับสูงของส"วนราชการ มีความสําคัญในลําดับต"อมา
เนินการพัฒนาในองค7กร 
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รับผิดชอบหลักคือใคร? คําตอบ
นักงาน ก.พ. ในกลุ"มข
าราชการผู
มี

เจ
าของ IDP เพราะเปbนผู
ท่ีมีส"วน
โดยตรง 

เนื่องจากแม
ไม"ได
เปbนผู
ดําเนินการพัฒนาเอง 
เก่ียวกับการจัดลําดับความสําคัญ

อีกท้ังยัง สามารถขจัดอุปสรรคต"างๆ ท่ี
คคล คือ นักทรัพยากรบุคคลท่ีดูแลด
านการ

ดับต"อมา ซ่ึงเปbนผู
ท่ีผลักดัน



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

5. ปnจจัยแห�งความสําเร็จของการจัดทํา 
 5.1 เจ@าของแผน IDP หรือ
ในการพัฒนาตนเอง มีวินัยในตนเอง รวมถึงต
องขวนขวาย
ต"อเนื่อง 

 5.2 ความเข@าใจร�วมกันของผู@มีส�วนเก่ียวข@องทุกฝxาย
ท่ีสําคัญ เนื่องจากคนในองค7กร โดยเฉพาะระดับหัวหน
างานและฝ�
ท่ีคนในองค7กรสร
าง มากกว"าการสร
างคนสํา
จําเปbนต
องให
โอกาสสําหรับการลองผิด ลองถูก ประสบการณ7ของความล
มเหลวหรือล"าช
าในบางเรื่อง ซ่ึงสิ่งเหล"านี้
กระทบผลงานในระยะสั้น แต"สร
างความเข
มแข็งของบุคคลในระยะยาว การสร
างความเข
าใจจะช"วยปรับทัศนคติ
ในการจัดทํา IDP และดําเนินการพัฒนาตาม 
องค7การไม"ทําหรือไม"ดําเนินการพัฒนาตาม 
รวมท้ังเห็นว"า ผู
บริหารไม"ได
เห็นความสํา

5.3 การสร@างแนวทางในการติดตามการใช@ 
หรืออีกนัยหนึ่ง แบบฟอร7ม วิธีการ ในการจัดทํา 
จริงเปbนผลลัพธ7สุดท
ายท่ีต
องการ ดังนั้น ค
จะเกิดผลอย"างไรเปbนรูปธรรม ซ่ึงสามารถกํา
พัฒนาตาม IDP จะทําให
ง"ายต"อการตรวจสอบต"อ

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

ปnจจัยแห�งความสําเร็จของการจัดทํา IDP 
หรือ ผู@เข@ารับการฝ&กอบรมหลักสูตร ส.นบส. ต
องตระหนักในความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาตนเอง มีวินัยในตนเอง รวมถึงต
องขวนขวาย กระตือรือร
นในการเรียนรู
หรือพัฒนาตนเองอย"าง

ความเข@าใจร�วมกันของผู@มีส�วนเก่ียวข@องทุกฝxายในเรื่องของการพัฒนา
คัญ เนื่องจากคนในองค7กร โดยเฉพาะระดับหัวหน
างานและฝ�ายบริหาร มักให
ความสําคัญกับผลงานระยะสั้น

การสร
างคนสําหรับการเติบโตขององค7การในระยะยาว 
จําเปbนต
องให
โอกาสสําหรับการลองผิด ลองถูก ประสบการณ7ของความล
มเหลวหรือล"าช
าในบางเรื่อง ซ่ึงสิ่งเหล"านี้
กระทบผลงานในระยะสั้น แต"สร
างความเข
มแข็งของบุคคลในระยะยาว การสร
างความเข
าใจจะช"วยปรับทัศนคติ

เนินการพัฒนาตาม IDP เนื่องจากพิจารณาโดยละเอียดแล
วจะพบว"า ป0ญหาท่ีคนใน
องค7การไม"ทําหรือไม"ดําเนินการพัฒนาตาม IDP เนื่องจากขาดความเชื่อว"า IDP มีความสําคัญต"อคน และต"อองค7การ
รวมท้ังเห็นว"า ผู
บริหารไม"ได
เห็นความสําคัญของการดําเนินการดังกล"าว  มิใช"เพราะไม"รู
วิธีการจัดทํา

การสร@างแนวทางในการติดตามการใช@ IDP ซ่ึงถือเปbนการเน
นท่ีผลลัพธ7 มากกว"า กระบวนก
หรืออีกนัยหนึ่ง แบบฟอร7ม วิธีการ ในการจัดทํา IDP สามารถมีได
หลากหลาย แต"การนํา 
จริงเปbนผลลัพธ7สุดท
ายท่ีต
องการ ดังนั้น ควรมุ"งเน
นไปท่ีภาพสุดท
าย เม่ือได
มีการพัฒนาตาม 

อย"างไรเปbนรูปธรรม ซ่ึงสามารถกําหนดได
เปbนพฤติกรรม การทํางาน หรือ ผลงานท่ีสะท
อนผลของการ
ให
ง"ายต"อการตรวจสอบต"อไป อีกท้ัง ยังเปbนเครื่องพิสูจน7ประโยชน7ของการพัฒนาอีกด
วย
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ต
องตระหนักในความรับผิดชอบ
กระตือรือร
นในการเรียนรู
หรือพัฒนาตนเองอย"าง

ในเรื่องของการพัฒนา ถือเปbนป0จจัยพ้ืนฐาน 
ความสําคัญกับผลงานระยะสั้น 

หรับการเติบโตขององค7การในระยะยาว ซ่ึงการพัฒนาในระยะยาว
จําเปbนต
องให
โอกาสสําหรับการลองผิด ลองถูก ประสบการณ7ของความล
มเหลวหรือล"าช
าในบางเรื่อง ซ่ึงสิ่งเหล"านี้
กระทบผลงานในระยะสั้น แต"สร
างความเข
มแข็งของบุคคลในระยะยาว การสร
างความเข
าใจจะช"วยปรับทัศนคติ 

เนื่องจากพิจารณาโดยละเอียดแล
วจะพบว"า ป0ญหาท่ีคนใน
มีความสําคัญต"อคน และต"อองค7การ 

เนินการดังกล"าว  มิใช"เพราะไม"รู
วิธีการจัดทํา IDP 

ซ่ึงถือเปbนการเน
นท่ีผลลัพธ7 มากกว"า กระบวนการ 
สามารถมีได
หลากหลาย แต"การนํา IDP ไปใช
ให
เกิดการพัฒนา

ได
มีการพัฒนาตาม IDP แล
ว  
หรือ ผลงานท่ีสะท
อนผลของการ
ประโยชน7ของการพัฒนาอีกด
วย 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

6. กําหนดการส�งเอกสารท่ีเก่ียวข@องกับแผนพัฒนารายบุคคล
  

ช้ินงาน 

1. ศึกษาคู�มือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
และจัดทําร�างแผนพัฒนารายบุคคลตาม
แบบฟอรhม IDP 1 - 3  

2. แผนพัฒนารายบุคคล 
เฉพาะแบบฟอรhม IDP 1 – 3

3. แผนพัฒนารายบุคคล 
แบบฟอรhม IDP 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

ส�งเอกสารท่ีเก่ียวข@องกับแผนพัฒนารายบุคคล

กําหนดการ 

แผนพัฒนารายบุคคล 
และจัดทําร�างแผนพัฒนารายบุคคลตาม

เสร็จก"อนเปoดหลักสูตร 
(ไม"ต
องส"ง) 

ศึกษาด
วยตนเอง
ในการฝ>กอบรม

3 
ส"งวันศุกร7ท่ี 

14 ตุลาคม 2559 
ส"งหลังจาก

ไม"ต
องส"ง สําหรับให
เจ
าของ 
การพัฒนาของตนเอง

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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ส�งเอกสารท่ีเก่ียวข@องกับแผนพัฒนารายบุคคล 

หมายเหตุ 

ศึกษาด
วยตนเอง และนําร"าง IDP มาใช

ในการฝ>กอบรม 

หลังจากฝ>กอบรมเรื่อง IDP 

สําหรับให
เจ
าของ IDP ไว
ติดตามผล
การพัฒนาของตนเอง 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

ภาคผนวก
 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 14 

 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

แบบฟอรhม 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แบบฟอรhม IDP 1 

 
 
 
 
 
 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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1  



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

แบบฟอรhม 
 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 

ภาคผนวก ข. 
แบบฟอรhม IDP 2 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

 17 

 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

แบบฟอรhม 
 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 

ภาคผนวก ค. 
แบบฟอรhม IDP 3 

 

 
 
 
 
 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

แบบฟอรhม 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
แบบฟอรhม IDP 4 

 
 
 
 
 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

ตัวอย�างการกรอกข@อมูล
 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
ตัวอย�างการกรอกข@อมูล

 
 
 
 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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ตัวอย�างการกรอกข@อมูล IDP 



                                                                                                                             
 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก

สมรรถนะหลักทางการบริหาร
 

 

                                                                                                                                                                     
 โครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
สมรรถนะหลักทางการบริหาร

 

 
 
 

                                         
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
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สมรรถนะหลักทางการบริหาร 


