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ตัวบ่งชีห้ นึง่ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คือ การมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่
พัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งคุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าสถานศึกษามีบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด มีการมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด
ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และมีวธิ กี ารทีจ่ ะ
ธำรงรักษาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้อยูก่ บั องค์กรตลอดไป แนวปฏิบตั หิ นึง่ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล QA NEWS ฉบับนีข้ อนำข้อเขียนของคุณอรภรณ์ ภูว่ ทิ ยพันธุ์ เกีย่ วกับแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล จากเว็บไซต์ของบริษทั เอช อาร์ เซ็ตเตอร์ จำกัด มาเผยแพร่อกี ต่อหนึง่
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรือ Individual Development ความสามารถของบุคลากร เช่น การมอบหมายงาน การจัด
Plan (IDPs) เป็นกรอบหรือแนวทางทีจ่ ะช่วยให้บคุ ลากรสามารถ ฝึกอบรม การให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้คำปรึกษา
ปฏิบตั งิ านได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตนทีเ่ ชือ่ มโยง แนะนำ การเป็นพีเ่ ลีย้ งแก่บคุ ลากร เป็นต้น
หรือตอบสนองต่อความต้องการ หรือเป้าหมายในระดับองค์กร
4. เป็นแผนงานที่เน้นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้
และหน่วยงาน เป็นแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ในรายละเอียด ร่วมกัน (Learning Agreement) ระหว่างหัวหน้างานกับบุคลากร
ทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรไปสูเ่ ป้าหมายตามทีบ่ คุ ลากร หน่วยงาน และ เป็นแผนงานที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ที่จะ
องค์กรต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึน้ บางองค์กรเรียกแผนงาน ช่วยกระตุน้ ให้บคุ ลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทำให้
นี้ว่า Employee Development Plan (EDP) หรือ Personal บุคลากรไม่รู้สึกเบื่อไปกับการทำงานประจำที่ซ้ำซากจำเจ
Development Plan / Performance Development Plan (PDP)
4. เป็นระบบที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มี
IDPs มีลกั ษณะทัว่ ไป ดังนี้
การทบทวน ตรวจสอบ และเปลีย่ นแปลง ควรมีการทบทวน IDPs
1. เป็ น กระบวนการพั ฒ นาและเน้ น ระบบการสื ่ อ สาร จากหัวหน้างานและบุคลากรอย่างน้อยทุก 6 เดือน
สองทาง ซึ่งผู้บังคับบัญชาและบุคลากรคนนั้นจะต้องพูดคุยถึง
IDPs ไม่ ใ ช่ ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ
เป้าหมายในอาชีพ (Career Goals) ที่ผู้บังคับบัญชาได้วางไว้ การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน หรือการให้ผลตอบแทน
สำหรับบุคลากรแต่ละคน การกำหนดแผนงานเพื่อให้ไปถึง และไม่ใช่แผนงานทีจ่ ะรับประกันว่าบุคลากรจะมีความก้าวหน้า
เป้าหมายที่ถูกกำหนดขึ้น รวมทั้งเป็นกระบวนการที่หัวหน้างาน ในสายอาชีพ จะได้รบั การเลือ่ นตำแหน่งงานต่อไปในอนาคต แต่
จะต้องมีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่บคุ ลากร
IDPs เป็นแผนเพือ่ เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มคี ณ
ุ สมบัติ
2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งงาน
บุคลากรรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการ ที่สูงขึ้นต่อไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ IDPs จึง
ในระดับองค์กร IDPs ที่ดีจะต้องเป็นแผนในการเพิ่มระดับ ถูกกำหนดขึ้นโดยบุคลากรกับหัวหน้างานที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ความสามารถในการทำงานในปัจจุบนั แผนงานทีก่ ำหนดขึน้ จะ โดยตรงทีจ่ ะต้องแจ้งถึงเป้าหมายหรือความคาดหวังทีห่ วั หน้างาน
ต้องช่วยให้บคุ ลากรประสบความสำเร็จในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ต้องการ IDPs จะต้องเชื่อมความสนใจในอาชีพของบุคลากร
อีกทั้งช่วยให้บุคลากรมีแนวทางในการวางแผนอาชีพของตน และความต้องการขององค์กรที่มีต่อบุคลากรผู้นั้น เป้าหมาย
อั น นำไปสู ่ ก ารทำงานที ่ บ รรลุ เ ป้ า หมายในสายอาชี พ และ ในการจัดทำ IDPs คือ
เป้าหมายของหน่วยงานควบคู่กันไป
1. บุ ค ลากรจะได้ เ รี ย นรู ้ ท ั ก ษะใหม่ ๆ ในการปรั บ ปรุ ง
3. เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ การทำงานปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ความสามารถทีค่ าดหวังของตำแหน่งงาน (Expect Competency)
2. เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานให้กับบุคลากร ทำให้
เปรียบเทียบกับความสามารถในการทำงานจริงของบุคลากรผูน้ น้ั
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
(Acutal Competency) โดยการกำหนดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรู้
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3. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต ขององค์ ก รให้ เ พิ ่ ม ขึ ้ น
จากการที่บุคลากรมีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้น
ประโยชน์ของ IDPs ได้แก่
1. ระดับบุคลากร
1. ปรับปรุง IDPs จะช่วยปรับปรุงความสามารถเดิมทีม่ อี ยู่
ไม่วา่ จะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็ง ช่วยให้บคุ ลากรปรับปรุงผลงาน
ทีร่ บั ผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทำให้เกิดความเชือ่ มัน่
ในการทำงาน อันนำไปสู่ขวัญและกำลังใจในการทำงาน
2. พัฒนา IDPs จะช่วยให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงการพัฒนาความสามารถในงานให้ดยี ง่ิ ขึน้ จากความสามารถ
เดิมทีม่ อี ยู่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการทำงานของบุคลากรเพือ่
ให้มีขีดความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นต่อไปได้
3. เตรียมความพร้อม การจัดทำ IDPs จะช่วยให้บคุ ลากรมี
ความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งงานทีส่ งู ขึน้ หรืองานทีต่ อ้ ง
โอนย้ายไปทำงานในหน่วยงานอื่นที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้
บุคลากรลดความรู้สึกกังวล ความเครียด และความกลัวที่จะ
ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง
2. ระดับหน่วยงานหรือหัวหน้างาน
1. การทดแทนงาน IDPs เป็นการเตรียมความพร้อมให้
บุคลากรเกิดความมั่นใจหากต้องโอนย้ายหรือหมุนเวียนงาน
ทำให้บคุ ลากรยอมรับไม่ปฏิเสธทีจ่ ะเปลีย่ นงานทีไ่ ม่เคยรับผิดชอบ
มาก่ อ น ทำให้ บ ุ ค ลากรเกิ ด ทั ก ษะการทำงานที ่ ห ลากหลาย
สามารถทำงานทดแทนกันได้
2. ผลของหน่ ว ยงาน เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
ผลงานย้อมดีขึ้นตามไปด้วย อันนำไปสู่ผลงานของหน่วยงาน
ในที่สุด
3. คุ ณ ภาพชี ว ิ ต การทำงาน คุณภาพชีวิตเกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการรักษาสมดุลย์ในการทำงาน ความสามารถ
ในการบริหารเวลาทั้งในงานที่รับผิดชอบและในชีวิตส่วนตัว
การที ่ ม ี บ ุ ค ลากรที ่ ท ำงานดี มี ค วามสามารถ ย่ อ มช่ ว ยให้
หัวหน้างานทำงานแบบ Work Smart มากกว่า Work Hard
หั ว หน้ า งานมี เ วลาในการวางแผนการทำงานในเชิ ง กลยุ ท ธ์
ทำงานในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ มีเวลาในการคิดปรับปรุงรูปแบบ
การทำงานของหน่วยงาให้ดียิ่งขึ้น
3. ระดับองค์กรโดยรวม
1. ผลงานขององค์ ก ร ผลสำเร็ จ ของหน่ ว ยงานที ่ เ ป็ น
ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายย่อมส่งผลต่อความสำเร็จ
ขององค์กร
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2. การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ ก ั บ องค์ ก ร บุคลากรที่มี
ความสามารถย่อมมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
แก่ภายนอก นอกจากนั้น การจัดทำ IDPs ยังมีส่วนทำให้
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความรักและความผูกพัน
กับองค์กร
3. ความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสำเร็จขององค์กร
ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั ผลงานในปัจจุบนั เท่านัน้ ความสำเร็จย่อมเกิดขึน้
จากการสร้าง และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กร
ภายนอก
สำหรับเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจะนำ
มาเสนอในฉบับต่อไป
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