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การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมด้วยวิธีการอบรม และวิธีการอื่นๆ
จากภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามหลักสมรรถนะในประเภทตําแหน่งสายงาน ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการอบรมในห้องเรียน โดยบางหลักสูตรมีศึกษาดูงาน บางส่วนเป็นการประชุม/สัมมนา กรณีศึกษา ทั้งนี้
บางหลักสูตรใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ศาลยุติธรรมมีวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับตัวบุคลากรและสิ่งที่ต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒ นาข้าราชการศาลยุติ ธรรม สํานักงานศาลยุ ติธรรมได้ใช้วิ ธีการอบรมและ
วิธีการพัฒนาอื่นๆ ในแต่ละวิธีการตามเป้าประสงค์ในการพัฒนา โดยใช้วิธีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เหมาะสม ดังนี้
เป้าประสงค์

วิธีการพัฒนา

การศึกษา

มอบทุนการศึกษาต่อ
- ทุนระดับปริญญาเอก
เ ต รี ย ม ค น
- ทุนระดับปริญญาโท
ร อ ง รั บ ง า น
- ทุนระดับปริญญาตรี
ในอนาคต
การอบรม

จัดบรรยาย ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา อภิปราย กิจกรรม
กลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

ปรั บปรุ งพั ฒนา
งานในปัจจุบัน
ก า ร พั ฒ น า ดําเนินวิธีการพัฒนาอื่นๆ นอกเหนือจากการศึกษาและการอบรม
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 12 วิธีการ ดังนี้
รูปแบบอื่น
1. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
ปรั บปรุ งพั ฒนา
2. การสอนงาน (Coaching)
งานและแก้ ไข
3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
ส ภ า พ ปั ญ ห า
4. การให้คําปรึกษาแนะนํา (Consulting)
ข้ อ ขั ด ข้ อ งของ
5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
การปฏิบัติงานใน
6. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)
ปั จจุ บั นและงาน
7. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
ในอนาคต
8. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
9. การมอบหมายงาน (Job Assignment)
10. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow)
11. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
12. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)

หน่วยรับผิดชอบดําเนินการ
ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ
- สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
- กองการต่างประเทศ
- สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- สํานัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัด
สํานักงานศาลยุติธรรม
- สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค
- สํานักอํานวยการประจําศาล
- สํานักงานประจําศาล

วิธีการอบรม
การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมด้วยวิธีการอบรม เป็นการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีวิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรมรับผิดชอบดําเนินการ
และบางส่วนเป็นภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในบทที่ 6)
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามหลักสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
ตําแหน่งและภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ความสําคัญกับหลักสูตรการอบรมสัมมนาตามประเภท
สายงาน ตําแหน่ง ระดับ แต่เนื่องจากความแตกต่างในด้านศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ความถนัด
ความชํานาญในงาน ฯลฯ ของบุคลากรแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ตลอดรวมถึงความหลากหลายของภารกิจงาน
ในแต่ละหน้าที่แต่ละตําแหน่งงาน จึงเป็นการยากที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หรือ
หน่วยงานภายในจะสามารถจัดการอบรมบุคลากรได้ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย เนื่องด้วยข้อจํากัด
ทางด้านงบประมาณ อัตรากําลังสถานที่ องค์ความรู้ ฯลฯ อีกทั้งในบางหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานอบรม
ภายนอกมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์ความรู้ และมีความน่าเชื่อถือกว่าที่สถาบันฯ จะดําเนินการจัด
อบรมเอง ทั้งนี้ การจัดส่ งบุคลากรไปอบรมกับหน่ว ยงานภายนอก จะช่วยเสริ มในส่วนของการจัดอบรมที่
สถาบันฯ หรือ หน่วยงานภายในดําเนินการจัดอบรมเอง
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ให้ ได้รั บ เงิ น ค่ าตอบแทนพิเ ศษของข้ า ราชการศาลยุ ติ ธรรม เมื่ อวั น ที่ 14 กั น ยายน พ.ศ. 2554 กํ า หนดให้
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงาน
โดยแบ่ งเป็ น การอบรมหลักสู ตรการพั ฒ นาข้ าราชการศาลยุ ติธ รรมซึ่ งจัดโดยหน่ว ยงานในสั งกั ดสํ า นักงาน
ศาลยุ ติธ รรม และตรงตามมาตรฐานกํา หนดตํ า แหน่ง และสมรรถนะของข้ า ราชการศาลยุ ติ ธรรมในแต่ ล ะ
ประเภทตําแหน่ง สายงานและระดับ และการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกที่คณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรมรับรอง ซึ่งวิธีการอบรมเป็นการดําเนินงานเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะและ
สมรรถนะพร้อมกันเป็นกลุ่ม ตามกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
โดยจําแนกวัตถุประสงค์ของการอบรมเป็น 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้อันเป็นพื้นฐานสู่ความเข้าใจและเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชํานาญในงาน เช่น การใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เป็นไปในทางที่ดีและพึงปรารถนา ซึ่งเป็นพื้นฐานทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติเป็นความรู้สึกในด้านดีหรือไม่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กร เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความภาคภูมิใจในงาน เป็นต้น
ขั้นตอนหลักของการอบรม แบ่งเป็น
1. วิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตร วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ ระบุความคาดหวัง เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต้องการ ออกแบบกิจกรรม ระยะเวลา วิธีการพัฒนา และวิทยากรให้เหมาะสม
3. ทดสอบความรู้ ทักษะ สมรรถนะก่อนจัดอบรม
4. ดําเนินการจัดอบรมตามรูปแบบกิจกรรม และวิธีการที่กําหนดในหลักสูตร
5. ทดสอบความรู้ ทักษะ สมรรถนะระหว่างการอบรมและหลักการอบรม
6. ติดตามประเมินผล

อนึ่ง การอบรมต่างจากการศึกษา คือ การศึกษามุ่งพัฒนาเป็นภาพรวมแบบเปิดกว้าง แต่การ
อบรมจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเน้นความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านเป็นรายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ต้องใช้เทคนิค วิธีการ และแรงจูงใจเข้าช่วยเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น
วิธีการพัฒนาอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนารายบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรม
วิธี การพัฒ นาที่ นอกเหนือจากการอบรมเป็ น รายกลุ่ มเป้า หมาย คื อ การพัฒ นารายบุคคล
ซึ่งสามารถดําเนินการได้หลายวิธี แต่ละวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและสิ่งที่ต้องการพัฒนา
โดยเป็นการตกลงกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากรที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกําหนด มีวิธีการ ดังนี้
1. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
2. การสอนงาน (Coaching)
3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
4. การให้คําปรึกษาแนะนํา (Consulting)
5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
6. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)
7. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
8. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
9. การมอบหมายงาน (Job Assignment)
10. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow)
11. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
12. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
การฝึ ก ขณะปฏิ บั ติ ง าน ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในหน่วยงาน เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง เป็นการให้คําแนะนํา
เชิ งปฏิ บั ติ ในลั กษะตั ว ต่ อ ตั ว หรื อเป็ น กลุ่ มเล็ กในสถานที่ ทํา งานและในช่ ว งการทํ า งานปกติ วิ ธี การนี้ เ น้ น
ประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐานให้แก่บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง การฝึกขณะปฏิบัติงานสามารถดําเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เรื่องนั้น มักใช้สําหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้าทํางาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตําแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือ
ต้องอธิบายงานใหม่ๆ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ฝึกบุคลากรขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อให้
บุคลากรทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพร้อมคู่มือและระเบียบปฏิบัติประกอบ ทําให้เกิดการ
รักษาองค์ความรู้และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทํางาน แม้ว่าจะเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ยังคงรักษาความ
มีประสิทธิภาพในการทํางานต่อไปได้

โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบเป็นทางการ

ระบุขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีระบบประเมินผลและลงบันทึกประวัติบุคคลอย่างเป็นทางการ

แบบไม่เป็นทางการ

เป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ในการทํ า งานจากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งกะทั น หั น หรื อ บุ ค ลากรขอ
คําปรึกษาเป็นครั้งคราวไปในขณะทํางาน จึงทําให้ไม่มีการเตรียมตัวและวางแผนไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนหลักในการฝึกขณะปฏิบัติงานแบบเป็นทางการ แบ่งเป็น
1. สํ า รวจกลุ่ มเป้ า หมายว่ า เป็ น บุ คลากรใหม่ ห รื อมี ป ระสบการณ์ ทํา งานแล้ ว และมี ความ
จําเป็นต้องพัฒนาทักษะใด
2. วางแผน กําหนดขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดําเนินงาน เป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ สถานที่ รวมทั้งการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็น
3. สื่อสารข้อมูลโดยแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน เพื่อให้บุคลากร
ได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และเตรียมคําถามเพื่อสอบถามประเด็นที่ไม่เข้าใจไว้ล่วงหน้า
4. ลงมือฝึกปฏิบัติ โดยมีการอธิบายและสาธิตการทํางานในรายละเอียดอย่างเป็นขั้นตอน
5. ประเมินติดตามผลการทํางานอย่างใกล้ชิด และให้แจ้งข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับ
บุคลากร และให้คําแนะนําหากเกิดความผิดพลาดอย่างทันท่วงที
2. การสอนงาน (Coaching)
การสอนงาน ถื อเป็ นหน้ าที่ ความรั บผิ ด ชอบของผู้ บังคับ บั ญชาหรื อผู้ ที่ได้ รับ มอบหมายใน
หน่วยงาน เป็นวิธีการให้ความรู้ (knowledge) สร้างเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ช่วยในการ
ปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิ ภาพสูงขึ้น ได้ในระยะยาว โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ส อนงานและ
บุคลากรผู้ถูกสอนงาน การสอนงานมักเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยจําแนกวัตถุประสงค์ของการสอนงานเป็น 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยผู้สอนงานทําหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไข ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก่อนเลื่อนตําแหน่ง โดยผู้สอนต้องทบทวน
ผลงานความสามารถปัจจุบันและกําหนดเป้าหมายการสอนงานโดนเน้นการพัฒนาความสามารถในตําแหน่งที่
บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
ผู้ ส อนต้ อ งค้ น หาความสามารถที่ โ ดดเด่ น /ความสามารถที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
ความสามารถที่จะพัฒนาหรือต้องการเสริมหรือพัฒนาตามลําดับ
การสอนงาน ใช้ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและไม่จําเป็นต้องฝึกปฏิบัติในสถานที่จริ ง
ภาคสนาม จึงเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่ใช้อย่างแพร่หลาย เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคลากรทํางาน
และเรี ย นรู้ ง านไปในตั ว โดยสอนให้ มี ค วามชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ง านและชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งทํ า และวิ ธี
ปฏิบัติงาน รวมถึง ให้ข้อแนะนําต่างๆ พร้อมติดตามผลและแก้ไขข้อผิดพลาด ดังนั้น หากนําเทคนิคการสอน
งานมาใช้พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ผู้สอนงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
สอนงาน จะต้ อ งไม่ เ พี ย งแค่ ส อนงานหรื อ แนะนํ า แนวทางให้ ทํ า งานเป็ น เท่ า นั้ น ควรแนะนํ า เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและวิธีการพัฒนาตนเองอันจะนําไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพได้ต่อไป

ขั้นตอนหลักของการสอนงาน แบ่งเป็น
1. วางแผนกําหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดําเนินงาน เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ต้องการ และตกลงกันกับผู้ถูกสอนงานเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะ เนื่องจากการสอน
งานจะเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยวางแผนและตกลงร่วมกันที่จะสอนงานลงลึกเฉพาะ
ในเรื่องใดเป็นพิเศษ
2. สื่ อสารและตกลงเป้ า หมายร่ ว มกั น ผู้ ส อนงานต้ อ งสํ า รวจงานที่ จ ะสอนโดยจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของงานที่ควรสอนก่อน และพิจารณาร่วมกับทักษะและความสามารถที่จําเป็น โดยผู้สอนงานต้อง
สื่อสารให้ผู้ถูกสอนงานรับรู้แนวทางในการสอนงาน และควรตั้งคําถามที่จุดประกายให้ผู้ถูกสอนงานเห็นถึง
ความสําคัญของการสอนงานและเป้าหมายความสําเร็จในงานร่วมกัน
3. ดําเนินการสอนงาน โดยให้ผู้ถูกสอนงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้งาน
โดยผู้สอนงานควรยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ
4. ติดตามประเมินผลจากการทํางาน ทั้งระหว่างการสอนงานและภายหลังการสอนงาน และ
และให้แจ้งข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับบุคลากรผู้ถูกสอนงานรับทราบ รวมถึงประเมินตนเองในฐานะ
ผู้สอนงานเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนงานให้เหมาะสม
ทั้งนี้ ผู้สอนงานต้องสังเกตการทํางานและหมั่นสอบถามความเข้าใจและให้ข้อแนะนําพร้อมทั้ง
ให้กําลังใจเมื่อผู้ถูกสอนงานทําผิดพลาดด้วยเหตุไม่เข้าใจแนวทางที่สอนงาน รวมทั้งควรชมเชยเมื่อผู้ถูกสอนงาน
ทํางานได้อย่างถูกต้อง
3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
การเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง เป็ น อี ก วิ ธี การพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ คคล วิ ธี การนี้ ต้ อ งใช้ ความคิ ดในการ
วิ เ คราะห์ รั บ ฟั ง และนํ า เสนอทิ ศ ทางที่ ถูก ต้ องให้ อี กฝ่ า ย โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาและกํ า หนด
เป้าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่เลี้ยง (Mentor) และ
ผู้รับคําแนะนํา (Mentee) จากผู้มีความรู้ความชํานาญให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากนัก
ลักษณะสําคัญของการเป็นพี่เลี้ยง คือ ผู้เป็นพี่เลี้ยงอาจเป็นบุคคลอื่นได้ ไม่จําเป็นต้องเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าโดยตรง ทําหน้าที่สนับสนุน ให้กําลังใจ ช่วยเหลือ สอนงาน และให้คําปรึกษาแนะนํา
ดูแลทั้งการทํางาน การวางแผนเป้าหมายในอาชีพให้กับบุคลากรเพื่อให้ผู้รับคําแนะนํามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสม
โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
ระยะสั้น

ระยะยาว

แบบเป็นทางการ

พี่เ ลี้ ยงเป็น บุ คลากรที่ มีตํ า แหน่ งในระดั บที่ สู งกว่ า
ได้รับมอบหมายให้คําแนะนําแก่ผู้รับคําแนะนําที่เป็น
บุ ค ลากรระดั บ ต่ํ า กว่ า เช่ น การเป็ น พี่ เ ลี้ ย งของ
บุคลากรที่เข้ามาทํางานใหม่หรือย้ายมาใหม่ เป็นต้น

ทําเป็นโครงการ ที่มีการมอบหมายพี่เลี้ยง-ผู้รับ
คําแนะนํา อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับคําแนะนํา
มี ทั ก ษ ะ ต า ม ที่ อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ มี
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

แบบไม่เป็นทางการ

บุคลากรที่ระดับต่ํากว่ามาขอคําแนะนําจากบุคลากร บุคลากรที่มีระดับต่ํากว่ามาขอคําแนะนําจาก
ที่มีตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าอย่างไม่เป็นทางการใน บุคลากรที่มีตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าในเรื่องใด
ระยะเวลาสั้นๆ จึงทําให้ความสัมพันธ์ไ ม่เกิดความ เรื่องหนึ่งและมีความสัมพันธ์กันยาวนาน
ต่อเนื่อง

 พร้อม/ยินดีทําหน้าที่
 คิดเชิงบวก
 อายุตัว/ราชการเหมาะสม
 เป็นผู้รับฟังที่ดี






คุณสมบัติของพี่เลี้ยง (Mentor)
สื่อสารได้ดี
 อารมณ์มั่นคง
รักษาความลับ
 อดทนและรับผิดชอบ
มนุษย์สัมพันธ์ด/ี พบปะผู้คน  มีจริยธรรม
บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
 มีทัศนคติที่ดีต่อ

 เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายอาชีพ
 เป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน
 มีทักษะการบังคับบัญชาที่ดี
 ใฝ่รู้/ต้องการการพัฒนาอยูเ่ สมอ

องค์กร

ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นผู้รับคําแนะนํา (Mentee)
บุคลากรใหม่
 ประวัติการทํางาน
 ประวัติการศึกษา
 ประวัติครอบครัว
 งานอดิเรก

บุคลากรที่เข้ารับตําแหน่งใหม่





ประวัติการอบรมและการพัฒนาอื่นๆ
ประวัติการเลื่อนระดับ/ตําแหน่งงาน
ผลการทํางานที่ผ่านมาในองค์กร
จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลากร

ขั้นตอนหลักของการเป็นพี่เลี้ยง แบ่งเป็น
1. กําหนดตัวพี่เลี้ยง คัดสรรบุคลากรที่จะเป็นพี่เลี้ยงที่เหมาะสม รู้บทบาทหน้าที่ รู้วิธีการ
ขั้นตอน จัดสรรเวลาได้ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ มีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกผู้เป็นพี่เลี้ยง
2. สํารวจข้อมูลบุคลากร สํารวจข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคลากรที่จะเป็นผู้รับคําแนะนํา
เพื่อทําความเข้าใจถึงตัวบุคคลในเรื่องต่างๆ
3. ทําความเข้าใจ พี่เลี้ยงต้องทําความเข้าใจกับผู้รับคําแนะนํา ถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา
เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง บทบาทหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย และช่วงติดตาม/ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
4. ฝึกปฏิบัติ โดยพี่เลี้ยงต้องสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจมีการเปิดใจระหว่างกัน
โดยไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวจนเกินไป พยายามให้ผู้รับคําแนะนําภาคภูมิใจรู้จักคุณค่าและยอมรับในความสามารถ
ของตนเอง และสร้างความรู้สึกผูกพันร่วมกันในเป้าหมายและความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ตลอดจนต้อง
กําหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลงร่วมกันถึงเป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความสําเร็จเป็นระยะ
5. ติดตามประเมินผล พี่เลี้ยงต้องประเมินผลการทํางาน การรับรู้ และทัศนคติของบุคลากร
ผู้รับคําแนะนําว่าได้ปรับตัวในการทํางาน และเปิดโอกาสพูดคุยและสอบถามประเด็นที่สงสัย รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้รับคําแนะนําว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาแล้ว ยังสามารถพูดคุยของคําปรึกษาจากพี่เลี้ยงได้ เพื่อไม่ให้เกิด
ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือวิตกกังวลใจในการทํางานหรือการใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร
4. การให้คําปรึกษาแนะนํา (Consulting)
การให้คําปรึกษาแนะนํา เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่มักใช้ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับบุคลากร ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน ซึ่งผู้บังคับบัญชากําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ผู้ให้
คําปรึกษาแนะนํามักเป็นผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาได้จากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร
คุณสมบัติของผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา/ที่ปรึกษา (Consultant)
 เป็นผู้รับฟังที่ดี
 วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้  เชี่ยวชาญด้านที่เกีย่ วข้องกับงานนั้น  อดทนและรับผิดชอบสูง
 มีทักษะกระตุ้น/จูงใจ  เรียนรูส้ ิ่งใหม่อยู่เสมอ
 เป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน  เก็บรักษาความลับ
เป็นที่ทราบทั่วไปในองค์กร
 มีทักษะการสื่อสารทีด่ ี  มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 มีทักษะในการสร้างความ
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
 มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  มีภาวะผู้นํา

โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้
การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับบุคลากร
การป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดขึ้น

เป็นการให้คําแนะนําภายหลังจากที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวบุคลากรเองหรือหน่วยงานซึ่ง
บุ คลากรไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาให้ ลุ ล่ ว งด้ ว ยตนเองได้ จํ า เป็ น ต้ องมี ก ารให้ คํ า ปรึ กษา
แนะนําจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีความชํานาญที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
เป็ นการวิ เคราะห์ ปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นกั บหน่ วยงานล่ วงหน้ า โดยการสํ ารวจ คาดการณ์
ปั ญ หาและผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ชํ า นาญการต้ อ งทํ า หน้ า ที่
วิเคราะห์และคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันด้ วย และให้คําปรึ กษาแนะนําบุคลากรในการปฏิบัติ ตนเพื่อป้ องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

การส่งเสริมให้บุคลากร เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เชี่ยวชาญที่
ได้ พั ฒนาทั กษะและ ได้รับมอบหมายต้องทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมความพร้อมกับการ
ความรู้ต่างๆ
นําเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถตามทันเทคโนโลยีใหม่ที่
เกิดขึ้น รวมถึง สามารถปฏิบัติตนในการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในหน่วยงานต่อไปได้

ขั้นตอนหลักของการให้คําปรึกษา แบ่งเป็น
1. รวมรวมและสรุ ป ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งจู ง ใจสร้ า งบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้บุคลากรเปิดใจ ไม่กลัวที่จะเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน และช่วยวิเคราะห์
ถึงสาเหตุหรือที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยบุคลากรต้องมีความพร้อมและเปิดใจยอมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ให้คําปรึกษา
2. กํา หนดแนวทางปฏิ บั ติในการแก้ ไขปั ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น ต้ องวางแผนและกํ า หนดแนวทาง
ปฏิบัติให้กับบุคลากร ภายหลังจากที่รับฟังปัญหา โดยกําหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติ
ตามแนวทางนั้น ทั้งนี้ ในการกําหนดแนวทางปฏิบัติเ พื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถเรียนรู้ให้ทันกับเทคโนโลยี/เครื่องมือใหม่ๆ ที่นํามาใช้ในองค์กร ผู้บังคับบัญชาต้องกําหนดแผนสํารอง
หรือแนวทางเลือกอื่น หากแนวทางแรกไม่ประสบผลสําเร็จ
3. สื่อสารทําความเข้าใจที่ตรงกันกับบุคลากร ต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอ ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาชี้แจงกับบุคลากร จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด รวมถึง เปิดโอกาสให้สอบถามประเด็นที่
สงสัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องเปิดใจยอมรับฟังและตอบข้อซักถามจากบุคลากร พร้อมสร้างกําลังใจและความ
มั่นใจในการปฏิบัติตามแนวทาง
4. ติดตาม สรุปและประเมินผล ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรว่าได้นําแนวทางที่ให้
คําปรึกษาแนะนําไปใช้ปฏิบัติ รวมถึงผู้บังคับบัญชาเป็นพี่เลี้ยงดูแลการทํางานของบุคลากร กําหนดช่วงเวลาที่
ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ พร้อมทั้งประเมินความสําเร็จจากการนําแนวทางที่ให้คําปรึกษาแนะนําไปใช้
ความสํา เร็ จของการให้ คํา ปรึ กษาแนะนํ า ส่ วนหนึ่ งมาจากผู้ ให้ คํา ปรึ กษาแนะนํ า เองที่ ต้ อง
จัดสรรเวลาให้บุคลากรอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การเลือกผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา บางครั้งผู้เชี่ยวชาญภายในอาจไม่
เหมาะสม จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู้ ค วามชํ า นาญและประสบการณ์ ม ากกว่ า เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาเสียเวลาในการทํางานกับการลองผิดลองถูก อันเป็นการเรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์มาก่อน

5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
การหมุ น เวี ย นงาน เป็ น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการทํ า งานของ
บุคลากร ถือเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดทักษะการทํางานที่หลากหลาย (Multi-Skill) ที่เน้นการสลับเปลี่ยนงานใน
แนวนอน จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่าการเลื่อนตําแหน่งงานที่สูงขึ้น การหมุนเวียนงานเกิดได้ทั้งการ
เปลี่ยนตําแหน่งงานและการเปลี่ยนหน่วยงานโดยการให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ภายใต้ระยะเวลาที่กําหนด
โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
การหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
การสับเปลี่ยนงานของคนหนึ่งให้เรียนรู้งานอื่นของอีกคน
หนึ่งภายใต้ระยะเวลาที่ตกลงกัน เป็นการเรียนรู้งานภายใน
หน่วยงานเดียวกัน ดังนั้น สภาพแวดล้อมการทํางานจึงไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ไม่ยุ่งยาก มีผู้บริหารคนเดิมดูแล

การสับเปลี่ยนงานที่อยู่ต่างหน่วยงาน มีผลให้สภาพแวดล้อมในงาน
เปลี่ยนไม่ว่ าผู้บั งคั บบั ญชา เพื่อนร่ วมกั น ผู้ใต้บั งคั บบัญชา และ
ลักษณะงาน ทําให้บุคลากรเกิดความกังวลใจ จึงต้องชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ให้รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนหลักของการหมุนเวียนงาน/การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น แบ่งเป็น
1. สํารวจ ตรวจสอบงานปัจจุบันก่อนว่าบุคลากรที่ต้องการให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไป
ทํางานในหน่วยงานใด และบุคลากรคนนั้นสามารถหมุนเวียนงานไปทํางานในหน่วยงานใดได้บ้าง โดยพิจารณา
จากกลุ่มงานที่เหมือนกันสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเรี ยนรู้งานระหว่างกันได้ ทั้งนี้ ต้องมีการจั ด
แบ่งกลุ่มงานและพิจารณาว่าแต่ละกลุ่มงานสามารถหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานใดได้ก่อน อีกทั้ง ควรมีความ
สมัครใจของบุคลากรด้วย
2. วางแผน ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้ องวางแผนในการเพิ่ มพู น ทั กษะ ความสามารถของบุ คลากร
รวมถึง การวางแผนเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่ต่างไปจากเดิม หากเป็นการหมุนเวียนข้ามหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของสองหน่วยงานต้องยินยอม
พร้อมใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยที่ผู้บังคับบัญชาทั้งสองต้องทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
และให้คําปรึกษาแนะนําในการทํางานอย่างใกล้ชิด
3. ฝึกอบรมงานก่อนการหมุนเวียนงานและระหว่างการหมุนเวียนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในช่วงที่มีการเปลี่ยนงาน ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้ทําให้บุคลากรคลายความวิตกกังวล
กั บ ลั กษณะงานใหม่ และสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ อี กทั้ ง ยั งช่ ว ยเสริ มทั กษะ
ความสามารถของบุคลากรในการรับผิดชอบกับลักษณะงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหมุนเวียนงาน โดยผู้บังคับบัญชาต้องติดตามดูแลบุคลากรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้
คํ า ปรึ กษาแนะนํ า และทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งบุ คลากรเพื่ อให้ เ ป็ น การตรวจสอบยื น ยั น ว่ า บุ ค ลากรสามารถ
รับผิดชอบงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้
5. ประเมินผล การหมุนเวียนงานถือเป็นการทดลองงาน เสมือนการเรียนรู้นําร่องภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแน่นอน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรประเมินผลการทํางานของบุคลากรเป็นระยะเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้รับรู้ข้อควร
ปรับปรุง/พัฒนาจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การทํางานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดขึ้น
6. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เน้นการพัฒนาทักษะ
ในการคิดเชิงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ และทักษะในการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ สามารถนําแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เป็น
การมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาภายในหน่วยงาน
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานอื่น
ให้เข้าร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภายในองค์กร ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประชุ ม /สั ม มนา ได้ รั บ ทราบความ
คิดเห็นจากการประชุม/สัมมนา และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล ทําให้ได้ทบทวน
ความเข้ า ใจและข้ อ มู ล ก่ อ นการประชุ ม สั ม มนา ช่ ว ย
เสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ และ
สามารถพัฒนาความคิดต่อยอดสู่การปรับปรุงพัฒนางานได้

ให้เข้าร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร ได้
เพิ่ มความรู้ ความเข้ า ใจนวั ตกรรมและความคิ ดใหม่ จากนอก
องค์กร ได้รับทราบความคิดเห็นจากการประชุม/สัมมนาจาก
บุ ค ลากรนอกองค์ ก ร และเตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และข้ อ มู ล ระหว่ า งองค์ ก ร ช่ ว ย
เสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ สามารถ
พัฒนาความคิดต่อยอดสู่การปรับปรุงพัฒนางานได้

ขั้นตอนหลักของการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา แบ่งเป็น
1. สํารวจข้อมูลบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ความต้องการ
เพิ่ มความรู้ และทั กษะในการคิ ดเชิ งนวั ตกรรมและทั กษะการแก้ ปั ญหาและการตั ดสิ นใจของบุ คลากร และ
ความสามารถนั้นสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ด้ วยการใช้ วิธีการเข้ าร่วมประชุม/สัมมนา โดยวิเคราะห์ถึง
ความสามารถที่ต้ องการให้ บุคลากรพั ฒนาก่ อน ไม่ว่าจะเป็ นความรู้หรื อทักษะที่เกี่ยวข้ องกั บงานที่รับผิ ดชอบ
รวมถึงเป้าหมายหรือความคาดหวังจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาให้ชัดเจน ซึ่งบางกรณีเป็นการประชุม/สัมมนา
ที่มีบุคลากรคนเดียวเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ทําให้ต้องพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและ
มีความพร้อมให้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
2. กําหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการเสริมสร้างความคิด การแก้ปัญหาและตัดสินใจ พิจารณา
จากความต้องการในการพัฒนา กําหนดวัตถุประสงค์และหัวเรื่องการประชุมสัมมนาที่เหมาะสม ใช้เกณฑ์ความ
เป็นไปได้ในการให้ความคิด ให้ประโยชน์ และให้ประสบการณ์ด้านใด มากเพียงใด ตรงตามที่ต้องการหรือไม่
3. สื่อสาร แจ้งวัตถุประสงค์ กิจกรรมให้บุคลากรทราบประเด็นที่ต้องการให้ได้รับจากการเข้า
ร่วมประชุ ม/สัมมนา โดยมีการมอบหมายระบุให้ ชัดเจนพร้อมให้ทราบถึงจุดมุ่ งหมายเดียวกันและได้มีการ
เตรียมข้อมูลและประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่การเผยแพร่ใน
การประชุม/สัมมนาเป็นการล่วงหน้า
4. เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทั้งในหรือนอกสถานที่ จดบันทึกประเด็นในระหว่างการประชุม/
สัมมนา โดยให้บุ คลากรทํ าสรุป รายงานการเข้ าร่ ว มประชุ ม/สั มมนาในประเด็น ที่ เป็ นสาระสํ าคั ญและเป็ น
ประโยชน์ในการนํามาต่อยอดปรับปรุงพัฒนางานและข้อมูลในหน่วยงานภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม/สัมมนา
5. ประเมิน ผู้บังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
ของบุคลากรในประเด็นว่าบรรลุ (1)วัตถุประสงค์การประชุม/สัมมนา (2)ประโยชน์ที่ได้รับ (3)รายละเอียด
สาระสําคัญที่พบและสิ่งที่พบสามารถนํามาประยุกต์ใช้ (4)ข้อสังเกตอื่นๆ และ(5)ความคิดเห็นของบุคลากร
ทั้งนี้ การส่งให้บุคลากรที่เหมาะสมเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรที่รู้เนื้องานของตนเป็นอย่างดี ให้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลในงานของตน ได้ทบทวน
ข้อมูลและสรุ ปประเด็ นในงานของตนหากเหมาะสมที่ จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับหน่วยงานภายในหรื อ
ระหว่างหน่วยงาน เป็นการช่วยเสริ มสร้างทักษะการนําเสนอ การแสดงความเห็นและเจรจาต่อรอง การคิ ด
วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและตัดสินใจ รวมทั้ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
หน่ วยงานแล้ ว ยั งเป็นการแบ่ งเบาภาระงานและความรั บผิ ดชอบของผู้ บั งคั บบั ญชาเมื่ อได้ รั บเชิ ญให้ เข้ าร่ วม
ประชุม/สัมมนา ยกเว้นงานที่เป็นชั้นความลับและงานเชิงนโยบายที่ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบสูง ซึ่งบางกรณี
เป็นการประชุม/สัมมนาในงานที่บุคลากรผู้นั้นมีส่วนร่วมอยู่แล้วและเป็นตัวหลักสําคัญในงานนั้น

7. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การดูงานนอกสถานที่ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เน้นดูงานที่มีขอบเขตงานที่
รั บ ผิ ด ชอบเหมื อ นกั น หรื อ ลั ก ษะงานที่ ต้ อ งทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ เ รี ย นรู้ เ ฉพาะเรื่ อ งและเห็ น
ประสบการณ์ใหม่ รูปแบบการทํางานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) สามารถนําแนวคิดที่ได้รับจากการ
ดูงานมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนาขีดความสามารถของตน
โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
การดูงานภายในองค์กรเดียวกัน
การดูงานภายนอกองค์กร
ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ วิ ธี / รู ป แบบการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
สามารถนํามาใช้เป็นตัวอย่างหรือแม่แบบในการทํางานได้
รูปแบบนี้ค่อนข้างสะดวกในการติดต่อประสานงานและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากอยู่ในองค์กรเดียวกัน
และรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้ว การติดต่อดูงานไม่ยุ่งยาก

เปิ ด โอกาสสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ เ ห็ น การทํ า งานขององค์ ก ร
ภายนอกที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บุคลากรไม่เคยเห็นมา
ก่อน สามารถนํามุมมองที่ได้รับมาปรับใช้ในองค์กรของตน ทั้งนี้
ต้องเตรียมความพร้อมและมีขั้นตอนการประสานงานไว้ล่วงหน้า
ในการกําหนดวันเวลาการเดินทาง-ของที่ระลึก และขออนุญาต
เข้าเยี่ยมชม พร้อมการประสานบุคลากรข้ามองค์กรเป็นอย่างดี

ประโยชน์ทําให้เกิดความเข้าใจรูปแบบการทํางาน ขั้นตอน
เชื่อมโยงการทํางานของตนกับงานอื่น โดยช่วยให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการทํางานได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

ทําให้เกิดมุมมองใหม่ เสริมสร้างแนวคิดใหม่และวิสยั ทัศน์ในการ
ทํ า งาน เป็ น การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด แรงจู งใจในการเตรี ย มพร้ อ ม
รองรับการเปลี่ ยนแปลง และจุดประกายการพัฒนาจากการ
เปรี ย บเที ย บรู ป แบบขั้ น ตอนการทํ า งานของตนกั บ องค์ ก ร
ภายนอก

ขั้นตอนหลักของการดูงานนอกสถานที่ แบ่งเป็น
1. สํ า รวจ วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการเพิ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะในเรื่ อ งใดของบุ ค ลากรและ
ความสามารถนั้ น สามารถปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาได้ ด้ ว ยการใช้ วิ ธี การดู งานนอกสถานที่ โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง
ความสามารถที่ต้องการให้บุคลากรพัฒนาก่อน ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
รวมถึงเป้าหมายหรือความคาดหวังจากการดูงานนอกสถานที่ให้ชัดเจน
2. วางแผนการดูงาน พิจารณาจากความต้องการในการพัฒนา กําหนดวัตถุประสงค์-สถานที่
กําหนดจุดที่จะดูงาน ใช้เกณฑ์ความเป็นไปได้ในการให้ความรู้ ให้ประโยชน์ และให้ประสบการณ์ด้านใด มาก
เพียงใด ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นแจ้งความต้องการล่วงหน้าให้องค์กรภายนอกเตรียมข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เตรียมการต้อนรับตามกําหนดวันเวลาที่มีระยะเวลาการดูงานที่ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ
3. สื่ อสาร แจ้ งวั ต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรมให้ บุ คลากรทราบแนวทางในการดู งานให้ ทราบถึ ง
จุดมุ่งหมายเดียวกันและได้มีการตั้งคําถามในสิ่งที่อยากสอบถามเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้า
4. ปฏิบัติการดูงานนอกสถานที่ โดยจดบันทึกรายละเอียดและสอบถามสิ่งที่ต้องการทราบใน
ระหว่างที่ดูงาน ซึ่งมักมีการมอบของที่ระลึกให้กับองค์กรภายนอกภายหลังเสร็จสิ้นการดูงานแล้ว
5. ประเมิ น ผู้บังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุ ปของบุ คลากรในประเด็นว่ า
บรรลุ (1)วัตถุประสงค์การดูงาน (2)ประโยชน์ที่ได้รับ (3)รายละเอียด Best Practice ที่พบและสิ่งที่พบสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ (4)ข้อสังเกตอื่นๆ และ(5)ความคิดเห็นของบุคลากร
ทั้งนี้ ภายหลังการดูงานนอกสถานที่ทุกครั้ง ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามและดําเนินการพัฒนาต่อ
ยอด โดยการใช้เทคนิคการพัฒนาอื่นมาใช้ปรับปรุงความสามารถของบุคลากร เช่น การมอบหมายงาน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาความสามารถภายหลังจากการดูงานเสร็จสิ้น

8. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)
การฝึ ก งานกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เป็ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรแบบหนึ่ ง ที่ เ น้ น ให้ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะด้าน โดยให้ฝึกงานและทํา งานร่ว มงานกับผู้เ ชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย อาจเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ทํางานอยู่ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะหลายด้าน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
 เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือ
 มีความอดทนและมีความคิดเป็นระบบ
 เป็นที่ยอมรับในความรู้ ความสามารถ
 มีความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
 มีทักษะกระตุ้น/จูงใจ

 มีความเข้าใจผู้อื่น
 ใฝ่รู้เท่าทันเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
 มีทักษะการสื่อสารการพูดโน้มน้าวผู้อื่น
คุณสมบัติของผู้ฝึกงาน (Trainee)
 มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมได้ดี
 มีความพยายามและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้งาน
 มีทักษะการสื่อสารและรับฟังข้อมูลที่ได้รับจากการฝึกงาน
 มีความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้

โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
การฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายใน
การฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ใช้ในองค์กรใหญ่ โดยมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอกเข้ า มาฝึ ก สอน หรื อ ส่ ง บุ ค ลากรไป
ที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ฝึกงานตามระยะเวลาที่กําหนด
ฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ตามที่มีโครงการ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรรองรับ

ขั้นตอนหลักของการฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น
1. สํารวจ ผู้บังคับบัญชาต้องจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะฝึกงาน โดยวิเคราะห์จาก
ความสามารถที่ต้ องการพัฒนาปรับ ปรุงหรื อเสริมให้ บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น ด้ว ยวิธี การฝึกงานกั บ
ผู้เชี่ยวชาญ กําหนดแนวทางและลําดับเรื่องที่จะฝึกงานให้ชัดเจน
2. วางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บังคับบัญชาต้องกําหนดระยะเวลาของการฝึกงาน ติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญให้ทราบความคาดหวัง แผนการดําเนินการ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการ
3. สื่อสารทําความเข้าใจกับบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกับบุคลากรเพื่อทําความเข้าใจ
ถึงความคาดหวังที่ต้องการ แผนการดําเนินการ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
4. ฝึกงาน ผู้เชี่ยวชาญต้องหาวิธีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและ
สังเกตบุคลากรในขณะฝึกงาน หมั่นสอบถามและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่บุคลากรเสมอว่าเข้าใจ
หรือไม่ มีคําถามข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใด ในขณะที่ผู้ฝึกงานจะต้องคอยสังเกตและบันทึก
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัย ตลอดจนต้องคิด
วิเคราะห์และรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมิน ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและทําหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผล
การฝึ กงานร่ ว มกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญอย่ า งต่ อเนื่ อง โดยนั ด หมายเป็ น ระยะเพื่ อสอบถามบุ คลากรถึ งความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน รวมถึง ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บุคลากรถึงการปฏิบัติตนในช่วงระหว่าง
การฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ มี วิธี การภายหลังจากการฝึ กงานกั บ ผู้เ ชี่ย วชาญในการติ ดตามตรวจสอบความรู้ของ
บุคลากร เช่น การมอบหมายให้บุคลากรจัดทํารายงาน หรือมอบหมายงานให้ภายหลังจากการฝึกงาน เป็นต้น
เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากยิ่งขึ้น

9. การมอบหมายงาน (Job Assignment)
การมอบหมายงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นที่นิยม โดยเน้นการ
กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนดให้ผู้อื่นไปปฏิบัติ
ซึ่งหากสังเกตจากผู้บริหารระดับหัวหน้าที่มีความมานะทุ่มเททํางานทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งงานของ
ลูกน้องก็ตาม อาจมีผู้บริหารตั้งคําถามว่าแล้วจะทําอย่างไร เมื่องานในความรับผิดชอบมีมากและต้องจัดลําดับ
ความสําคัญซึ่งการมอบหมายกระจายอํานาจต้องมีความไว้วางใจเป็นส่วนสําคัญ ดังนั้น การมอบหมายงาน
นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรแล้วยังช่วยแก้ปัญหางานผู้บริหารให้บรรเทาเบาบางลงได้
โดยจําแนกวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานเป็น 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อช่วยผู้บริหารให้มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาตนเอง แก้ปัญหางาน หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยการเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานเพิ่มยิ่งขึ้น
3. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรสํ า หรั บ เป็ น หั ว หน้ า งานในอนาคต ด้ ว ยการประเมิ น
ศักยภาพของบุคลากรก่อนเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
ขั้นตอนหลักของการมอบหมายงาน แบ่งเป็น
1. กําหนดงานและวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงานที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําแทน โดย
พิจารณาความเหมาะสมของงานที่เป็นงานประจํา (Routine) ยกเว้นงานที่เป็นชั้นความลับและงานเชิงนโยบาย
ที่ต้องตั ดสินใจและรับผิด ชอบสู ง ซึ่งต้องกํ าหนดงานและวัต ถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า เพื่อต้ องการให้บุ คลากร
พัฒนาตนเอง หรือประเมินศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
2. กําหนดขอบเขตหน้าที่และอํานาจตัดสินใจในงาน เช่น งานการเงิน งานที่มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร ต้องพิจารณาขอบเขตอํานาจตัดสินใจหรืออาจต้องปรึกษาหารือก่อนดําเนินการ
3. พิจารณาบุ คคลที่เหมาะสมกับคุณภาพความสําเร็จของงาน โดยเลือกบุ คลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมี ประสบการณ์ มากพอ กรณี ใช้ วิ ธี การนี้ เ พื่ อพั ฒนาลู กน้ อง-ต้ องเลื อกบุ คลากรที่ ยั งไม่ มี
ความสามารถในเรื่องนั้น กรณีใช้เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อม-ต้องเลือกบุคลากรที่มีโอกาสเลื่อนตําแหน่ง ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลที่เหมาะกับงานเพื่อประกันความสําเร็จและลดความเสี่ยง ”Put the right man to the right job“
4. ทําความเข้าใจกับผู้รับมอบงาน แจ้งวัตถุประสงค์และสอบถามความพร้อม รวมถึงแนะนํา
วิธีการขั้นตอน เปิดโอกาสซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งให้ผู้รับมอบหมายงานได้เสนอแนวทางการดําเนินการ หรือ
แผนงานที่จะทําเพื่อประกันโอกาสความสําเร็จ หากงานที่มอบหมายต้องมีผู้ปฏิบัติร่วมกันหลายคน ควร
คํานึงถึงหลักการทํางานเป็นทีมโดยพิจารณาคนที่ทํางานร่วมกันได้ รวมทั้ง ควรทําเป็นคําสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและควบคุมงาน ตลอดจนลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
5. กระตุ้น จูงใจ ให้กําลังใจและสนับสนุน เมื่อผู้รับมอบงานได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ทํา
ความเข้ าใจกั น แล้ ว ต้ องมี การกระตุ้ น ให้ กํา ลั งใจและสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ ความสะดวก ชี้ แนะให้
คําปรึกษาเป็นระยะเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและความสัมพันธ์อันดี
6. ติดตามประเมินผลงาน ติดตามความก้าวหน้าระหว่างดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
และแนวทางที่กําหนด สอบถามปัญหาอุปสรรค และติดตามการแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงทีก่อนความเสียหาย
เกิดขึ้น และเมื่องานนั้นแล้วเสร็จต้องประเมินคุณค่าว่าดีเพียงไร และควรมีการชมเชยหรือให้รางวัล
ทั้ ง นี้ การมอบหมายงานเป็ น วิ ธี การพั ฒ นาบุ คลากร ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารในการ
บริหารงานได้ทั้งสองสิ่งควบคู่กับผลงาน กล่าวคือ ได้ทั้งงานที่ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้บริหารไม่ต้องทําเอง และ
ยังได้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะลูกน้องที่เก่งงานขึ้นอีกด้วย

10. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow)
การติดตามหัวหน้า เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร-คนเก่ง-ให้ได้มีโอกาสติดตาม
ผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตาม/สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
จากแม่แบบที่เป็นหัวหน้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานนั้น เป็นเทคนิคการสร้างและทําตามแม่แบบ (Role Model)
ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก เพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดีที่สามารถแสดงตัวอย่างให้
บุคลากรผู้ติดตามรับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทํางานปกติ ใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
โดยให้ เห็น สภาพแวดล้อม ทั กษะที่ จําเป็น ขอบเขตงานที่รั บผิ ดชอบ การจัด การที่เ กิด ขึ้นจริง รวมถึ ง การ
แสดงออกและทัศนคติของแม่แบบภายในระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตาม
วิธีการพัฒนาบุคลากรนี้ใช้เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาวิธีการทํางานของผู้บริหารที่ควร
นํามาเป็นแบบอย่าง นอกจากได้เรียนรู้การทํางานของผู้อื่นเพื่อนํามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้นแล้ว ยังใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career path) อีกด้วย
โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
การติดตามแม่แบบภายในหน่วยงานเดียวกัน
การติดตามแม่แบบจากภายนอกหน่วยงาน
ติดตามแม่แบบที่มีตําแหน่งสูงกว่าที่เป็นผู้ชํานาญการในสาย
อาชีพ ภายในกลุ่ม/ฝ่ายหรือสังกัดเดียวกัน เพื่อให้ได้เรียนรู้
การทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้น เห็นมุมมองทัศนคติในการ
ทํางานของแม่แบบ อันเป็นการเพิ่มทักษะความชํานาญใน
การทํางานเชิงลึก บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการ
ทํ า งานของแม่ แ บบ ช่ ว ยให้ มี มุ ม มองหรื อ แนวคิ ด ในการ
ปรับปรุงการทํางานของตนเอง

ติดตามบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานในตําแหน่งเดียวกัน
หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ สู ง กว่ า แต่ ค นละกลุ่ ม /ฝ่ า ยกั น ซึ่ ง เป็ น งานที่
คล้ายคลึงกัน หรือเป็นงานที่ต้องติดต่อประสานงานร่วมกันเพื่อ
ศึกษาการวางแผนและการตัด สิน ใจ การติด ตามผู้ เชี่ ยวชาญ
ภายนอกใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้มีโอกาสเห็น ได้เข้าใจ
และรั บ รู้ ก ารทํ า งานของหน่ ว ยงานอื่ น ทํ า ให้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ห รื อ
มุมมองที่กว้างขึ้นในการทํางานเพื่อให้มีการปรับปรุง/พัฒนางาน

ขั้นตอนหลักของการติดตามหัวหน้า แบ่งเป็น
1. กําหนดงานและแม่แบบ ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าจะให้บุคลากรติดตามสังเกตในเรื่องใด
แล้วหาแม่แบบที่จะเป็นตัวอย่างให้บุคลากรติดตามและเรียนรู้การทํางาน โดยแม่แบบต้องมีความรู้ในงานเป็น
อย่างดี เป็นคนเก่งคนดี เข้ากับผู้อื่นได้ เพื่อนร่วมงานและบุคคลรอบข้างยอมรับในการทํางาน รวมถึงมีมุมมอง
หรือทัศนคติต่อการใช้ชีวิตและต่อองค์กรในเชิงบวก
2. วางแผนติดตามสังเกต ผู้บังคับบัญชาต้องวางแผนระยะเวลาร่วมกับแม่แบบกรณีแม่แบบไม่ใช่
ผู้บังคับบัญชาเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างแม่แบบและบุคลากรที่ติดตาม ควรกําหนดงาน/รายการที่
ต้องเรียนรู้จากแม่แบบ จัดทํา Check list และแจ้งให้แม่แบบและบุคลากรทราบก่อนเริ่มติดตามสังเกตการทํางาน
3. สื่ อ สารและให้ คํ า แนะนํ า ชี้ แ จงถึ ง การปฏิ บั ติ ต นในช่ ว งระหว่ า งการติ ด ตามสั ง เกต
โดยเฉพาะการจดบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูด หรือมุมมองต่างๆ ที่ได้จากแม่แบบ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา
ต้องชี้แจงให้บุคลากรรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และผลลัพธ์ที่ต้องการจากบุคลากร รวมถึง ให้
ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ในช่วงเฝ้าสังเกตการณ์ทํางานจากแม่แบบ
4. ติดตามสังเกตแม่แบบ บุคลากรอาจรู้สึกคับข้องใจวิตกกังวลในช่วงการติดตามสังเกต ไม่รู้
จะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นจากแม่แบบ ผู้บังคับบัญชาและแม่แบบควรหา
ช่วงเวลาในการพูด คุย ทบทวนความเข้ าใจในประเด็น ที่ได้ เรี ยนรู้ พร้ อมทั้ งสอนแนะให้เข้ าใจหลั กปฏิ บัติ ที่
ถูกต้องในช่วงสังเกตพฤติกรรมจากแม่แบบ
5. ติดตามประเมิ นผลการเรี ยนรู้และความสามารถในทั กษะการทํ างานของผู้ ติ ดตามแม่ แบบ
โดยให้โอกาสบุคลากรในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งแม่แบบและผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผลการฝึกปฏิบัติของบุคลากร
ให้คําปรึกษาแนะนํา และชี้แจงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติภายหลังจากการติดตามสังเกตเสร็จสิ้น

11. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เป็ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก รที่ เ น้ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วาม
รับผิ ดชอบในการเรียนรู้และพั ฒนาตนเองโดยไม่ จํา เป็น ต้องใช้ ช่ว งเวลาในการปฏิบั ติงานเท่านั้ น บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองผ่า นช่องทางการเรียนรู้และสื่ อต่างๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิ ธีการนี้
เหมาะสมกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและ
มีศักยภาพในการทํางานสูง
แหล่งข้อมูล/สื่อการเรียนรู้
 รายงานการปฏิบัติงาน
 หนังสือภาษาไทย-ต่างประเทศ  รายงานการประชุม
 อินเตอร์เน็ต
 วารสาร/นิตยสารเกีย่ วกับงาน  คู่มือการปฏิบตั ิงาน
 การเรียนผ่านดาวเทียม
 อินทราเน็ต
 CD / VCD / DVD
 หนังสือพิมพ์
 เอกสารในงานที่เกี่ยวข้อง
 E-Learning
เป็นต้น
 ตัวอย่างชิ้นงาน
 วิดีทัศน์ / เทปบันทึก
 แผ่นพับ/ใบปลิว
โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์
การเรียนรู้โดยสื่ออื่นไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
Computer-based Learning
Non Computer-based Learning
เรียนรู้ด้วยตนเองใช้สื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การดู
VCD หรือการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการเรียนแบบ ELearning เป็นต้น สามารถเรียนได้ทุกที่ สะดวกในการ
จัดสรรเวลาผ่านการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัย

เรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ เช่ น
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ตําราเรียน ผลงานวิจัย เป็นต้น
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองแม้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นการเรียนรู้ที่ง่าย สะดวก และเรียนรู้ได้ทุกหนแห่ง

ขั้นตอนหลักของการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งเป็น
1. สํารวจความต้องการของบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต้องสอบถามบุคลากรว่าสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้หรือไม่ สนใจสื่อการเรียนรู้ใด รวมทั้งสํารวจสื่อการเรียนรู้ในองค์กร สามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
หลายอย่างพร้อมกันได้ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสม และสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งสื่อการ
เรียนรู้ในองค์กรควรมีความหลากหลาย ทันสมัย และง่ายในการเข้าถึง
2. สื่อสารและให้คําแนะนํา ผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกับบุคลากร โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ชัดเจน และควรให้คําแนะนําแก่บุคลากรในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ที่เลือกขึ้นมา และนํา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้บังคับบัญชาต้องกําหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสอบถาม
ความคืบหน้าในการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นระยะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เร็ว
ตลอดจนกระตุ้นให้กําลังใจแก่บุคลากร เนื่องจากบุคลากรอาจยุ่งอยู่กับการทํางานของตนเอง จนทําให้ไม่มีเวลาการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามสื่อที่เลือกภายในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชา
4. สรุปผลการเรียนรู้ ผู้บังคับบัญชาต้องจัดสรรเวลาในการประชุมหรือพูดคุยกับบุคลากรในสิ่งที่
เรียนรู้ เพื่อติดตามว่าบุคลากรได้เรียนรู้จากสื่อตามที่ได้ตกลงกันไว้ รวมถึง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
ได้รับกับสมาชิกในทีมหรือผู้ที่สนใจ อาจจัดเป็นกิจกรรม เช่น ชมรมนักอ่าน ชมรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือชมรม
เสวนาแก้ปัญหาการทํางาน เป็นต้น เพื่อนําเรื่องราวประเด็นที่ได้จากการเรียนรู้บอกต่อให้กับผู้อื่น เกิดการบริหาร
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นภายในองค์กร
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการติดตามผลจากผู้บังคับบัญชา
รวมถึง การจัดเวทีให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ของตนกับผู้อื่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และต่อยอด
ความรู้ของตนจากความคิดเห็นและมุมมองของทีมงาน

12. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)
การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เนื่องด้วยการ
เป็นวิทยากรได้นั้นต้องมีความรู้ ทักษะ ความชํานาญ รวมทั้งประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดให้กับบุคคลต่างๆ ได้ ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความ
ชํา นาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การทํ า งาน ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น วิทยากรภายในถ่ ายทอดความรู้ ให้ กับ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ให้กับบุคลากร ทั้งนี้ บุคลากรจะได้พัฒนาทักษะตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เกิดการถ่ายเทความรู้
ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง ทําให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทําให้ความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคลากรคงอยู่กับองค์กรต่อไป อันเป็นการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลให้เป็นความรู้ภายนอก มีการ
จัดทําเป็นสื่อการสอน การทําเอกสารประกอบการบรรยาย ทําให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรขึ้น
ดังนั้น การเป็นวิทยากรภายในจึงเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรเองและรักษาองค์ความรู้ในองค์กรซึ่งวิทยากร
ภายในเหล่านี้จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไปได้
โดยมีรูปแบบการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
วิทยากรภายในหน่วยงาน
วิทยากรภายนอกหน่วยงาน
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละสามารถถ่ า ยทอดความรู้ นั้ น ให้ กั บ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญในการทํางาน
บุคลากรอื่นในหน่วยงานให้เข้าใจได้ เป็นการมอบหมายให้ จนสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้ฟัง
บุคลากรที่เป็นบุคคลภายในสอนกันเอง
ที่ ม าจากต่ า งองค์ ก รกั น ซึ่ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเข้ า รั บ ฟั ง
แลกเปลี่ยนและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

ขั้นตอนหลักของการเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น
1. กําหนดคุณสมบัติของวิทยากร ผู้บังคับบัญชาต้องกําหนดคุณสมบัติของผู้จะเป็นวิทยากร
ภายใน ตามเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกบุคลากรที่จะมอบหมายให้ทําหน้าที่วิทยากร
2. สํารวจความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะเป็นวิทยากรควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่บรรยายเป็นอย่างดี โดยต้องสํารวจว่าใครมีความเชี่ยวชาญพอและสนใจหรือเต็มใจจะพัฒนาโดยการเป็น
วิทยากร
3. ออกแบบหลั กสูต ร บุคลากรที่ ได้ รับ การคัด เลื อกหรืออาสาเป็น วิทยากรภายใน ทํ า
กําหนดการหัวข้อที่บรรยาย (Course Outline) ขึ้นมาก่อน แล้วหารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
4. เตรียมสื่อการบรรยายและดําเนินการ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเข้าใจถึง
บทบาทในการเป็นวิทยากร รวมถึงหลักการและศิลปะในการเป็นวิทยากร ผู้บังคับบัญชามีส่วนอย่างมากในการ
ฝึกฝนให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) รวมถึง การให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เป็นวิทยากร
ภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรต่อไป
5. ติดตามประเมิ นผล ผู้บังคับ บัญ ชาสามารถติด ตามผลการประเมิน วิทยากรได้จ ากแบบ
ประเมินผลการบรรยาย ควรมีการให้คําแนะนําและยกย่องชมเชยหากสามารถเป็นวิทยากรได้ดี

