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QA NEWS ฉบับที่แล้วได้นำข้อเขียนของคุณอรภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ที่กล่าวถึงลักษณะของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)

และประโยชน์ต่อบุคลากร และองค์กร ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็นกระบวนการและขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่ง
ที่หัวหน้างานควรจัดทำขึ้น โดยต้องผูกมัดและทำเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดในการหาวิธีการ
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ฉบับนี้ได้นำข้อเขียนที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ DIPs และขั้นตอน
การจัดทำ DIPs มาเสนอ
บทบาทหน้าทีข่ องบุคคลทีม่ สี ว่ นในการจัดทำ DIPs
ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
มีบคุ คลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง 4 กลุม่ หลัก ได้แก่ ผูบ้ ริหารสูงสุดของ
องค์กร หัวหน้างานโดยตรง ตัวบุคคลากรเอง และหน่วยงานบุคคล
ขององค์กร ซึง่ แต่ละส่วนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดขององค์กร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
ปฏิบตั ติ าม IDPs ทีก่ ำหนดขึน้
2. อนุมัติให้การจัดทำ IDPs ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งทุกปี
3. ติดตามผลการจัดทำ IDPs ระหว่างหัวหน้างานกับ
บุคลากร พร้อมทัง้ การนำ IDPs ไปใช้ปฏิบตั ิ
4. จั ด สรรงบประมาณในการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนือ่ ง
2. หัวหน้างานโดยตรง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ทำความเข้าใจถึงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของ
การจัดทำ IDPs
2. ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกระบวนการและขั ้ น ตอนของ IDPs
ที่กำหนดขึ้น
3. ประเมินสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อค้นหา
จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของบุ ค ลากรในงานที ่ ม อบหมายให้
รับผิดชอบในปัจจุบัน
4. ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นรายบุคคล
5. กำหนดแนวทางหรื อ ช่ อ งทางการพั ฒ นาตนเอง
ทีเ่ หมาะสมให้กบั บุคลากร
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่
บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดขี น้ึ

7. ชี้แนะบุคลากรถึงขอบเขตงานที่พวกเขาสามารถ
เพิม่ ความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ ได้
8. ค้ น หาโอกาสความก้ า วหน้ า ในงานอาชี พ ให้ ก ั บ
บุคลากรในงานปัจจุบนั หรืองานอืน่ ๆ ในองค์กร
3. บุคลากร มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. มี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ขี ด ความสามารถของ
ตนเอง
2. ทำความเข้าใจ IDPs ทีก่ ำหนดขึน้ และตัง้ ใจร่วมกับ
หัวหน้างานกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง
3. หาวิ ธ ี ก ารในการทำให้ เ ป้ า หมายในสายอาชี พ
ของตนและผลงานทีร่ บั ผิดชอบประสบความสำเร็จ
4. ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง และ
เต็มใจทีจ่ ะรับรูผ้ ลการพัฒนาความสามารถของตนเองจากบุคคลอืน่
4. หน่วยงานบุคคล มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. สนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเห็นด้วยกับ
การนำ IDPs มาใช้ในองค์กร
2. จัดเตรียมแบบฟอร์มการจัดทำ IDPs ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันภายในองค์กร
3. ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจถึงแนวทางการจัดทำ IDPs
แก่ผบู้ ริหารทุกหน่วยงานและบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร
4. ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการจัดทำแผน IDPs กับ
ผู้บริหารและบุคลากร
5. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDPs จากผู้บริหาร
และบุคลากร
การจัดทำ DIPs ให้ประสบผลสำเร็จนัน้ ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั คนใด
คนหนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรจะเกิดขึ้นได้
นัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุด ผูบ้ งั คับบัญชา
บุคลากร และหน่วยงานบุคลากร ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย
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เดียวกัน คือ การจัดทำและนำ DIPs ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
อันนำไปสู่ผลการดำเนินงานทั้งของบุคลากร หน่วยงาน และ
ระดับองค์กรต่อไป
ขัน้ ตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจะทำโดยบุคลากร
และหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ที่จะต้องแจ้ง
เป้าหมายหรือความคาดหวังที่หัวหน้างานต้องการ โดยจะต้อง
เชื่อมโยงความสนใจในอาชีพของบุคลากรและความต้องการ
ขององค์กรที่มีต่อบุคลากรผู้นั้น โดยบุคลากรจะรับผิดชอบ
ในการร่างแผนพัฒนาตนเอง การขอคำปรึกษาจากหัวหน้างาน
เพื่อช่วยเหลือให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่สายอาชีพ
ที่ต้องการ รวมถึงติดตามและยอมรับฟังข้อมูลป้อนกลับจาก
หัวหน้างานถึงผลการปฏิบตั งิ าน และความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเอง บุคลากรจะต้องติดตามหัวหน้างานในการตรวจสอบ และ
ทบทวนแผนพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนหัวหน้างานควรจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่ดูแล
บริหาร และมอบหมายงานแก่บคุ ลากรผูน้ น้ั โดยตรง หัวหน้างาน
จะต้องแจ้งถึงความต้องการหรือความคาดหวังที่ต้องการจาก
บุคลากร รวมถึงระบุอย่างชัดเจนถึงเรื่องที่ต้องการให้บุคลากร
พัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง หัวหน้างานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการพัฒนาและการปรับปรุงตนเอง
ของพนักงาน และจะต้องช่วยเหลือบุคลากรในการสอนและ
กำหนดแนวทางหรือหนทางที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ขัน้ ตอนหลักในการจัดทำ IDPs มีดงั นี้
1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ จัดทำร่างแผน IDPs ของตัวบุคลากรเองทีใ่ ช้ในการพูดคุยกับ
หัวหน้างานโดยตรง โดยดำเนินการดังนี้
- บุคลากรจะต้องตรวจสอบประสบการณ์ในงานที่ทำ
การศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนา รวมทัง้ การสำรวจตนเองถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนที่จำเป็นจะต้องพัฒนา
- บุคลากรควรประเมินผลการปฏิบัติในปัจจุบันของตน
ด้วยความซื่อสัตย์ โดยจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงทักษะ
และความสามารถหลักที่จำเป็นในการทำงาน (Competency)
รวมถึงผลลัพธ์ของงานทีเ่ กิดขึน้ จริงและสามารถวัดเป็นตัวเลขได้
(Key Performance Indicators : KPIs)

- บุคลากรควรจัดทำแผนเป้าหมายในการทำงานของตน
ทั้งเป้าหมายในระยะสั้น (ประมาณ 1-3 ปี) และระยะยาว
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(ประมาณ 3 ปีขึ้นไป) รวมทั้งแนวทางเพื่อให้ตนไปสู่เป้าหมาย
ตามที่กำหนด
2. การประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งบุ ค ลากรและ
หัวหน้างาน เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้างานโดยตรง
กับบุคลากรเองถึงแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทำขึ้น โดยมี
แนวทาง ดังนี้
บุ ค ลากรนั ด หมายกั บ หั ว หน้ า งานโดยตรงเพื ่ อ พู ด คุ ย และ
ปรึกษาหารือถึงแผนพัฒนาที่ตนเองจัดทำขึ้น ประเด็นที่พูดคุย
ควรครอบคลุมถึงเป้าหมายในการทำงานของบุคลากร จุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากร หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงานปัจจุบนั
ระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณที่จะต้องใช้ และโอกาส
ในการเรียนรู้ที่หัวหน้างานสามารถช่วยเหลือบุคลากรได้
- หัวหน้างานควรสอนบุคลากร และให้ข้อมูลต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่บคุ ลากร รวมถึงการมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย
ให้บุคลากรรับผิดชอบ การพูดคุยกันถึงความก้าวหน้าในงาน
ของตน (Career Paths) เมือ่ บุคลากรอยูใ่ นองค์กร ความคาดหวัง
ที่หัวหน้างานต้องการจากบุคลากรซึ่งควรระบุทั้งความสามารถ
และผลลัพธ์ที่วัดเป็นตัวเลขได้ รวมถึงระยะเวลาในการพัฒนา
และปรับปรุงตนเองของบุคลากร
3. การสรุ ป และการนำไปปฏิ บ ั ต ิ เป็ น การสรุ ป ผล
ข้ อ ตกลง และติ ด ตามผลจากการนำ IDPs ไปปฏิ บ ั ต ิ โดย
ดำเนินการ ดังนี้
- บุ ค ลากรควรปรั บ เปลี ่ ย นข้ อ มู ล และจั ด ทำ IDPs
ตามที่ได้ตกลงกับหัวหน้างาน โดยทั้งหัวหน้างานและบุคลากร
ควรลงลายมือชื่อร่วมกันในแผนที่จัดทำขึ้น และบุคลากรเก็บ
รักษาต้นฉบับของ IDPs และสำเนาให้หัวหน้างานเก็บรักษา
- บุคลากรจะต้องนำแผน IDPs ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติ
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ในแผน
รวมถึงยอมรับและปฏิบตั ติ ามกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ทีก่ ำหนดขึน้
ตลอดจนการพูดคุยกับหัวหน้างานเป็นระยะในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง
4. การติดตามและทบทวน บุคลากรควรทบทวนแผน
IDPs ด้วยการนัดประชุมกับหัวหน้างานเป็นระยะทุกเดือน
เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงแผนงานต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น
ทีม่ า : http://www.hrcenter.co.th และ
http://www.hrtothai.com
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