รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10

70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน
การเรียนรูRในรูปแบบออนไลนM (e-Learning)
การลงมือปฏิบัติ (On-the-job Training)
การเพิม่ คุณคPาในงาน (Job Enrichment)
การเพิม่ ปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทำกิจกรรม (Activity)
การเรียนรูRดRวยตนเอง (Self-learning)
การเปuนวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การเปรียบเทียบกับคูPแขPง/คูPเปรียบเทียบ (Benchmarking)

10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม
การฝ|กอบรมในหRองเรียน (Classroom Training)
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)
การใหRทุนการศึกษา (Scholarship)

20% เรียนรู,จากผู,อื่นและการสอนงาน
การสอนงาน (Coaching)
โปรแกรมพีเ่ ลี้ยง (Mentoring Program)
การใหRคำปรึกษาแนะนำ (Consulting)
การใหRขRอมูลปÑอนกลับ (Feedback)
การฝ|กงานกับผูเR ชี่ยวชาญ (Counterpart)
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1. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
1. การเรียนรูRในรูปแบบ
เนRนการฝ|กอบรมโดยใชRสื่อ
ออนไลนM (e-Learning)
อิเล็กทรอนิกสM ตามหัวขRอที่ผูRเรียน
สนใจ โดยผูRเรียนสามารถเขRาเรียนตาม
เวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก
2. การลงมือปฏิบัติ (On the
Job Training : OJT)

เนRนการฝ|กอบรมในภาคสนาม
ฝ|กปฏิบัติจริง โดยมีผูRสอนที่เปuน
หัวหนRางานหรือบุคคลที่ไดRรับ
มอบหมายใหRทำหนRาที่ประกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ เครื่องมือนี้จะเกิด
ประโยชนMไดR ถRาใชRคูPกับการสอนงาน
3. การเพิ่มคุณคPาในงาน (Job เนRนการมอบหมายงานที่ยาก หรือ
Enrichment)
ทRาทายมากขึ้น ตRองใชRความคิดริเริ่ม
การคิดเชิงวิเคราะหM การวางแผนงาน
มากกวPาเดิมที่เคยปฏิบัติ

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
ใชRเปuนเครื่องมือเพื่อใหRผูRที่สนใจสามารถพัฒนาทักษะและความรูRของตนเองใหRมี
ความหลากหลายและตรงกับความตRองการของตนเองไดRมากขึ้น โดยไมPจำเปuนตRอง
เดินทางไปเรียน สามารถเลือกที่จะเรียนรูRเพิ่มเติมในเวลาที่สะดวก ซึ่งชPวยลด
การสูญเสียเวลาในการเดินทางไปยังหRองเรียน เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนMไดR
ถRาผูRเรียนนำความรูRที่ไดRรับมาทดลองใชRในงานจริง
ใชRสำหรับบุคลากรใหมPที่เพิ่งเขRามาทำงาน สับเปลี่ยน โอนยRาย เลื่อนตำแหนPง มี
การปรับปรุงงานหรือตRองอธิบายงานใหมP ๆ เพื่อสอนใหRบุคลากรทราบและเรียนรูR
เกี่ยวกับคูPมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work
Instruction) คูPมือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวขRองกับการทำงาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมP ๆ เพื่อใหRบุคลากรสามารถทำงาน
ตามที่ไดRรับมอบหมายไดRอยPางมีประสิทธิภาพ
1. Renewal – การทำใหRเกิดความแปลกใหมP ไมPใหRบุคลากรเกิดความเบื่อหนPาย
โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคลที่จะตRองติดตPอประสานงานดRวย
เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
2. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชำนาญมากขึ้น
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานใหมP ๆ
3. Specialization – การชำนาญในงานเปuนพิเศษ กPอใหRเกิดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานที่ลึกขึ้น และทRาทายมากขึ้น
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
4. การเพิ่มปริมาณงาน (Job เนRนการมอบหมายงานที่มากขึ้น เปuน
Enlargement)
งานทีม่ ีขั้นตอนงานคลRายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเปuนงานที่
แตกตPางจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แตPงานที่
ไดRรับมอบหมายไมPยากหรือไมPตRองใชR
ความคิดเชิงวิเคราะหMมากนัก
5. การมอบหมายโครงการ
เนRนการมอบหมายใหRบุคลากร
(Project Assignment)
รับผิดชอบโครงการระยะยาว
ไมPสามารถทำใหRเสร็จภายในวันหรือ
สองวัน เปuนโครงการพิเศษที่บุคลากร
จะตRองแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเปuนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจำที่รับผิดชอบ
6. การหมุนเวียนงาน (Job
เนRนใหRบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
Rotation)
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรูRงานนั้น
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสPวนใหญP
มักใชRเปuนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูRบริหาร
กPอนการปรับตำแหนPง/ระดับ

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อเปuนการเพิ่มทักษะการทำงานใหRกับบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดRาน
การบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มี
ปริมาณที่มากขึ้นกวPาเดิมที่เคยปฏิบัติ ไดRแกP ทักษะการวางแผนงาน
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกRไขปïญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
มาเปuนระยะเวลานาน)
เพื่อใชRเปuนเครื่องมือในการวิเคราะหMหาจุดแข็งและจุดอPอนของบุคลากรจาก
โครงการที่มอบหมายใหRบุคลากรไปปฏิบัติ เปuนเครื่องมือในการฝ|กทักษะ
ในการทำงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดRานที่เกี่ยวขRองในงานนั้น
บางองคMกรนำมาใชRในการเลื่อนระดับตำแหนPงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรที่มี
ความโดดเดPน และการหาผูRสืบทอดตำแหนPงงาน

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหRเกิดการทำงานที่หลากหลายดRาน
เปuนการเสริมสรRางประสบการณMของบุคลากรใหRเรียนรูRงานมากขึ้น จึงเหมาะ
สำหรับบุคลากรที่เตรียมความพรRอมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเปuนกลุPม
คนที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High Performance and High Potential)
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
7. การติดตาม/สังเกต (Job
เนRนการเรียนรูRงานจากการเลียนแบบ
Shadowing)
และการติดตามหัวหนRางานหรือผูRรูRใน
งานนั้น ๆ เปuนเครื่องมือที่ไมPตRองใชR
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะตRองทำหนRาที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหนRางาน
8. การทำกิจกรรม (Activity) เนRนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น
ไมPตRองมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของ
เครื่องมือดังกลPาวนี้ตRองอาศัยความ
รPวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมใหRบรรลุเปÑาหมายที่กำหนด
9. การเรียนรูRดRวยตนเอง
เนRนการฝ|กฝนฝ|กปฏิบัติดRวยตนเอง
(Self-learning)
จากแหลPง/ ชPองทาง การเรียนรูRตPาง ๆ
เชPน อPานหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction หรือ คRนควRา
ขRอมูลผPาน Internet หรือ สอบถามผูRรูR
เปuนตRน

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อใหRบุคลากรไดRเห็นสภาพแวดลRอม ทักษะที่จำเปuนตRองใชRในการทำงาน
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแมPแบบ (Role Model) ภายในระยะเวลาสั้น (Shot-term Experienced)
ระยะเวลาตั้งแตPหนึ่งวันไปจนถึงเปuนเดือนหรือเปuนปõ มักใชRในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเกPง หรือใหRบุคลากรทั่วไปไดRเรียนรูR
วิธีการทำงานของผูRอื่นเพือ่ นำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองใหRดีขึ้น
หรือใชRในการพัฒนาความกRาวหนRาในอาชีพของบุคลากร (Career Path)
เพื่อใหRบุคลากรเกิดความรPวมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ทำใหRเกิดการเรียนรูRรPวมกัน รวมถึงชPวยสรRางบรรยากาศและ
สรRางขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ทำใหRบุคลากรเกิดความรูRสึกสนุกสนานใน
ระหวPางวันทำงาน อันสPงผลใหRผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
และมีประสิทธิภาพเปuนไปตามเปÑาหมายที่กำหนด
เพื่อใหRบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูRและพัฒนาตนเองโดยไมPจำเปuนตRอง
ใชRชPวงเวลาในการปฏิบัติงานเทPานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูRไดRดRวย
ตนเองผPานชPองทางการเรียนรูRและสื่อตPาง ๆ ที่ตRองการไดR วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ที่ชอบเรียนรูRและพัฒนาตนเองอยูPเสมอ (Self-Development) โดยเฉพาะกับ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented People)
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
10. การเปuนวิทยากรภายใน เนRนการสรRางบุคลากรที่มีความสามารถใน
(Internal Trainer)
การถPายทอด รักการสอนและมีความรูRใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายใหRบุคคล
เหลPานี้เปuนวิทยากรภายในองคMกรทำหนRาที่
จัดอบรมใหR กับบุคลากรในหนPวยงานตPาง ๆ
11. การดูงานนอกสถานที่
เนRนการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
(Site Visit)
องคMกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ในเรื่องที่ตRองการดูงาน เพื่อใหR
บุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่
ประสบความสำเร็จ อันนำไปสูPการ
ปรับใชRในองคMกรตPอไป
12. การเปรียบเทียบกับคูPแขPง/ เนRนการนำตัวอยPางของขั้นตอนหรือ
คูPเปรียบเทียบ
ระบบงานจากองคMกรอื่นที่มีลักษณะ
(Benchmarking)
ใกลRเคียงกับหนPวยงานของทPาน และมี
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
มาวิเคราะหMเปรียบเทียบกับขั้นตอน
หรือระบบงานปïจจุบัน เพื่อกระตุRนจูง
ใจบุคลากรใหRเห็นถึงสถานะของ
หนPวยงานเทียบกับองคMกรที่ที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อเปuนการสรRางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ชPวยใหRบุคลากร
ไดRแสดงผลงานจากการเปuนวิทยากรภายในใหRกับบุคลากรภายในองคMกร
วิธีนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูRในงานที่รับผิดชอบ
มีความชำนาญในงานเปuนอยPางมาก เชPน หัวหนRางาน หรือผูRบริหาร
เพื่อใหRบุคลากรไดRเห็นประสบการณMใหมP ๆ การไดRเห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เปuนเลิศ หรือไดRเรียนรูRเรื่องใหมP ๆ ที่ดีจากองคMกรภายนอก
มาใชRเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหRดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแตPระดับ
ผูRอำนวยการขึ้นไป

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติตPาง ๆ ที่ดีที่สุด หรือไดRเทียบเทPา หรือดีกวPา เหมาะกับ
บุคลากรระดับหัวหนRางาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง
ที่มีความพรRอมที่จะเรียนรูRและปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองใหR
เปuนไปตามหรือสูงกวPามาตรฐานของคูPแขPงภายในหรือภายนอกหนPวยงานและ
องคMกร
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2. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 20% เรียนรูจ, ากผูอ, ื่นและการสอนงาน
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
1. การสอนงาน (Coaching) เนRนอธิบายรายละเอียดของงาน
ไมPจำเปuนจะตRองอยูPในภาคสนาม
เทPานั้น อาจจะเปuนการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยสPวนใหญPหัวหนRางาน
โดยตรงจะทำหนRาที่สอนงานใหRกับ
บุคลากร

2. โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring Program)

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
1. เพื่อแกRปïญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผูRสอนชี้ใหRเห็นแนวทางแกRไข และใหR
บุคลากรคิดแกRไขปïญหาตPอเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปuนการเตรียมใหRพรRอมกPอนที่จะเลื่อนตำแหนPง ผูRสอนตRอง
ทบทวนผลงาน ความสามารถที่มีอยูP และกำหนดเปÑาหมายในการสอนงาน
โดยเนRนการพัฒนาความสามารถในตำแหนPงที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหRมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูRสอนจะตRองคRนหา
ความสามารถที่โดดเดPนและที่ตRองปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ
ความสามารถที่จะตRองการเสริมหรือพัฒนา
เนRนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ 1. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหมPใหRสามารถปฏิบัติงานรPวมกับทุกคนในองคMกรไดR
ทำงานรPวมกับผูRอื่นภายในองคMกร
อยPางมีความสุข สามารถปรับตัวเขRากับองคMกร เพื่อนรPวมงาน และสภาพแวดลRอม
องคMกรบางแหPงเรียก Buddy
ในการทำงานที่แตกตPางจากองคMกรเดิมไดRอยPางมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทำ
Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่
หนRาที่ในการสรRางความสัมพันธM ความคุRนเคย และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ไดRรับคัดเลือกใหRดูแลเอาใจใสP และ
รวมทั้งเปuนแบบอยPาง (Role Model) ที่ดีใหRแกPบุคลากรรุPนใหมP
พูดคุยกับบุคลากรอยPางไมPเปuนทางการ 2. เพื่อชPวยบุคลากรที่กำลังจะปรับตำแหนPงใหRเติบโตขึ้นในองคMกร พี่เลี้ยงจะทำ
หนRาที่ใหRขRอมูลที่เปuนประโยชนMในการทำงานรวมถึงขRอควรระวังและ
ความขัดแยRงที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหมPที่ไดRรับมอบหมาย
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
3. การใหRคำปรึกษาแนะนำ
เนRนการใหRคำปรึกษาแนะนำเมื่อ
(Consulting)
บุคลากรมีปïญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหนRางานจะตRองทำ
หนRาที่ใหRแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพื่อใหRบุคลากรสามารถแกRไขปïญหาที่
เกิดขึ้นนั้นไดR

4. การใหRขRอมูลปÑอนกลับ
(Feedback)

5. การฝ|กงานกับผูRเชี่ยวชาญ
(Counterpart)

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อใชRในการแกRไขปïญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรดRวยการวิเคราะหMปïญหาที่เกิดขึ้น
ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทางในการแกRไขปïญหารPวมกันระหวPาง
ผูRบังคับบัญชากับผูRใตRบังคับบัญชา ซึ่งผูRบังคับบัญชาจะตRองนำเสนอแนวทาง
ในการแกRไขปïญหาที่เหมาะสมเพื่อใหRบุคลากรมีแนวทางในการแกRไขปïญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองไดR มี 3 ลักษณะ ไดRแกP
- การแกRไขปïญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การปÑองกันปïญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การสPงเสริมใหRบุคลากรไดRพัฒนาทักษะและความรูRตPาง ๆ
เนRนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อรับฟïงขRอมูลตPาง ๆ ไมPวPาจะเปuนเรื่องการทำงานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้น
และแจRงผลหรือใหRขRอมูลปÑอนกลับแกP ของตัวบุคคลหรือกลุPมคน มี 3 รูปแบบ คือ
บุคลากร เพื่อใหRบุคลากรปรับปรุง
- แบบแจRงและชักจูง (Tell and Sell)
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
- แบบแจRงและรับฟïง (Tell and Listen)
ในการทำงาน
- แบบรPวมแกRปïญหา (Problem Solving)
เนRนการฝ|กปฏิบัติจริงกับผูRเชี่ยวชาญที่ เพื่อใหRบุคลากรในระดับผูRจัดการ หัวหนRางาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
มีประสบการณMในเรื่องนั้น
ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรูRและพัฒนาตนเองไดRภายในระยะเวลาที่จำกัด
เปuนการฝ|กงานภายนอกสถานที่หรือ เพื่อใหRนำความรูRที่ไดRรับจากผูRเชี่ยวชาญมาถPายทอดใหRกับบุคลากรคนอื่น ๆ
การเชิญผูRเชี่ยวชาญใหRเขRามาฝ|กงานกับ ในองคMกรตPอไป
บุคลากรภายใตRระยะเวลาที่กำหนด
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3. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 10% เรียนรูจ, ากการฝBกอบรม
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
1. การฝ|กอบรมในหRองเรียน
เนRนการเรียนรูRจากผูRเรียนหลากหลาย
(Classroom Training)
กลุมP งาน/ตำแหนPงงาน โดยมี
หนPวยงานทรัพยากรบุคคล
(กองฝ|กอบรม) ทำหนRาที่ดำเนินการ
จัดอบรม
2. การประชุม / สัมมนา
(Meeting / Seminar)

3. การใหRทุนการศึกษา
(Scholarship)

เนRนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหRเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่
หลากหลาย ผูRนำการประชุม/สัมมนาจึง
มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุRนจูงใจ
ใหRผูRเขRารPวมประชุม/สัมมนานำเสนอ
ความคิดเห็นรPวมกัน
เนRนการใหRทุนการศึกษาเพื่อใหRผูRเรียนมี
ความรูR ประสบการณMมากขึ้นจากอาจารยM
ผูRสอน รวมถึงการสรRางเครือขPายกับ
ผูRเรียนดRวยกัน ซึ่งบุคคลที่ไดRรับทุน
จะตRองใชRเวลาการทำงานหรือเวลาสPวนตัว
ในการขอรับทุนจากองคMกร

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
1. ปรับปรุงจุดอPอนหรือขRอที่ตRองพัฒนาของบุคลากรใหRมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พัฒนาความสามารถที่เปuนจุดแข็งของบุคลากรใหRดีขึ้นกวPาเดิม
3. เตรียมความพรRอมสำหรับตำแหนPงงานที่สูงขึ้น ทำใหRผูRบังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจวPาจะสามารถรับผิดชอบงานที่ไดRรับมอบหมายเมื่อ
ไดRรับการเลื่อนตำแหนPงงานในอนาคต
4. ใชRเปuนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความโดดเดPน (Talent) หรือผูRสืบทอด
ตำแหนPงงาน (Successor) ที่จะกRาวขึ้นสูPตำแหนPงงานระดับบริหารตPอไป
เพื่อใหRเกิดความรูRและประสบการณMใหมP ๆ จากผูRอื่นทั้งภายในและภายนอก
องคMกร เปuนการเรียนรูRจากการรับฟïงแนวคิดหรือผลงานใหมP ๆ รวมถึงการหารือ
หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวขRอใดหัวขRอหนึ่ง

เพื่อใหRบุคลากรไดRใชRชPวงเวลาทำงานปกติ หรือนอกเวลาทำงานในการศึกษาหา
ความรูRเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาตPอในหลักสูตรที่เปuนประโยชนM
ตPอการทำงานปïจจุบันของบุคลากร หรือการทำงานในอนาคต หรือเปuนประโยชนM
ตPอการเลื่อนระดับหรือตำแหนPงงานที่สูงขึ้นตPอไปในอนาคต
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