
คูมือการจัดทําแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

งานบริหารและพัฒนาระบบจัดทําคูมือแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล เพ่ือใช

เปนแนวทางสําหรับบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแบบ

สํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนนิการดังตอไปนี ้

1. ข้ันตอนการจัดทําแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของมหาวิทยาลัย 

1.1 เขาไปท่ีแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไดท่ีเว็บไซตสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ www.arit.rmutsb.ac.th 

         คลิกเลือกเมนู  “บริหารจัดการภายใหนวยงาน” ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงวิธีการเขาระบบการประเมินสมรรถนะผานเมนูการบริหารจัดการภายใน 

        คลิกเลือกเมนู “การบริหารจัดการภายในหนวยงาน” ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเขาระบบประเมินสมรรถนะผานเมนูการบริหารจดัการภายในหนวยงาน 

บริการหารจัดการภายใน 

การบริการหารจัดการภายใน

หนวยงาน 



  คลิกเลือกเมนู “บุคลากร” ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3  แสดงการเขาระบบประเมินสมรรถนะผานเมนูการบริหารจัดการภายในหนวยงานและบุคลากร 

คลิกเลือกที่เมนู  “แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)” ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 แสดงการเลือกเมนูประเมินสมรรถนะตามกลุมงาน 

  

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

บุคลากร 



         คลิกเลือกเมนู “แบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคคล” ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 แสดงหนาจอการเขาสูแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคคล  

คลิกเลือกที่เมนู  “แบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล” ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 ฟอรมแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 

 

 

แบบสํารวจเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคคล 



2. วิธีการจัดทําแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ใหบุคลากรดําเนินการดาวนโหลดแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของ

มหาวิทยาลัย ในรูปแบบไฟล Excal และใหนําขอมูลในแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดมีการจัดทําขึ้นมาใชในการจัดทําแบบสํารวจฯ ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการกําหนดสัญญาลักษณหัวขอตามแถบสทีี่เชื่อมโยงขอมูลแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กับแบบ

สํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



2.1 แบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพที่ 8 แบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

2.2  ใหบุคลากรดําเนินการกรอกขอมูลในหัวขอ “ลักษณะงานที่ทํา (ภาระงานหลัก และงานที่ไดรับมอบหมาย 

ตาม KPI รอบประเมินปจจุบัน)” โดยนําขอมูลในชองของ งานตามหนาที่/งานหลัก  งานเพ่ือการพัฒนา และ

งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ ดังภาพที่ 9-10 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาระงานตามหนาที่/งานหลัก  งานเพ่ือการพัฒนา และงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ รอบปจจุบัน 



 

ภาพที่ 10 ลักษณะงานที่ทําตาภาระงานตามหนาที่/งานหลัก  งานเพ่ือการพัฒนา และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

พิเศษ รอบปจจุบัน 

2.3 การนําขอมูลจากแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มาจัดทําแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล โดยไดกําหนดสัญญาลักษณหัวขอออกเปนแถบสีตางๆ ที่มีความเชื่อมโยง ดังภาพที่ 11 

 

 

 

ภาพที่ 11 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลกับแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สวส. 

แบบสํารวจเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล มทรส. 

ภาระงานหลัก  

รอบประเมินปจจุบัน 



2.4 นําขอมูลจากชอง “สมรรถนะ (Competency) ที่ตองได รับการพัฒนา”  ในแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลของหมายเลข             มากรอกขอมูลลงในแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลชอง 

“ความรู/ทักษะ/สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา” โดยทําการเรียงลําดับจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ทางการบริหาร/สมรรถนะกลุมงาน และ ความรู ความสามารถ ทักษะ โดยทําการแยกออกเปนแตละ

ปงบประมาณจนครบถวนทุกป ดังภาพท่ี 12-13 

 

 

ภาพท่ี 12 นําขอมูลจากสมรรถนะหลักของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มากรอกลงในชองความรู/ทักษะ/

สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาของแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

1 

นําขอมูลจากสมรรถนะหลักของ

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มากรอก

ในชองความรู/ทักษะ/สมรรถนะที่

ตองไดรับการพัฒนา 



 

ภาพที่ 13 นําขอมูลกรอกลงในความรู/ทักษะ/สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาในแบบสํารวจเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 

 

กรอกขอมูลแยกออกเปนแตละปงบประมาณ

ลงในชอง ความรู/ทักษะ/สมรรถนะที่ตอง

ไดรับการพัฒนา โดยใชผลการประเมิน

สมรรถนะหลักจากระบบบริหารงานบุคคล 

(HRD) รอบการประเมินที่ 1/2562  

1 



2.5  นําขอมูลจากชอง “ผลท่ีคาดวาจะไดรับ” ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหมายเลข              

มากรอกขอมูลลงในแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลชอง “ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ

พัฒนา” ดังภาพที่ 14-15 

 

 

ภาพที่ 14 นําขอมูลในชองผลท่ีคาดวาจะไดรบัจากแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มากรอกลงในชองตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการพัฒนาในแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

นําขอมูลในชองผลที่คาดวาจะ

ไดรับมากรอกลงในชองตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการพัฒนา 

2 



 

ภาพที่ 14 นําขอมูลกรอกลงในชองตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 

 

 

นําขอมูลจากชอง “ผลที่คาดวาจะไดรบั” 

ในแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของสาํนัก

วิทยบริการฯ มากรอก 

2 



2.6   นําขอมูลจากชอง “เคร่ืองมือการพัฒนา 3 เคร่ืองมือ และ กิจกรรม” ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ของหมายเลข            มากรอกขอมูลลงในแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลชอง “วิธีการ

พัฒนา” ดังภาพที่ 15-16 

 

 

ภาพที่ 15 นําขอมูลจากชองกิจกรรมของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มากรอกลงในชองวิธีการพัฒนาในแบบ

สํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

นําขอมูลในชองของกิจกรรม

มากรอก 

3 



 

ภาพที่ 15 นําขอมูลกรอกลงในชองวิธีการพัฒนาในแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 

 

นําขอมลูจากชอง “กิจกรรม” ใน

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ

สาํนักวิทยบริการฯ มากรอก 

 



2.7 นําขอมูลจากชอง “ระยะเวลาการพัฒนา” ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหมายเลข            มา

กรอกขอมูลลงในแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลชอง “ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา” ดัง

ภาพท่ี 17-18 

 

 
ภาพที่ 17 นําขอมลูจากระยะเวลาการพัฒนาของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลมากรอกลงในชองชวงเวลาที่

ตองการพัฒนา ของแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

นําขอมูลในชวงเวลาที่

ตองการพัฒนามากรอก 

4 



 

ภาพท่ี 18 นําขอมูลกรอกลงในชองชวงเวลาที่ตองการพัฒนาในแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 

 

 

นําขอมูลจากชอง “ระยะเวลา

การพัฒนา” ในแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) ของสํานักวิทย

บริการฯ มากรอก 

 



2.8  การระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาวาทําไมทานจึงคดิวาควรพัฒนาความรู ทักษะ หรือสมรรถนะน้ีลง

ในชองหมายเลข            ดังภาพท่ี 19-20 

2.8.1 สมรรถนะหลักและสมรรถนะกลุมงาน แบงเปนกรณีดังตอไปนี้ 

    1) กรณีไมมีคาติดลบ ใชเขียนขอความดังนี้  

 ปงบประมาณ 2563 ผลการประเมินสมรรถนะหลักจากระบบบริหารงานบุคคล (HRD)  รอบ

การประเมนิท่ี 1/2561 และ 2/2561 เปนไปตามคาคาดหวังของมหาวิทยาลัย จึงไมไดบรรจุ

อยูในแผนพัฒนารายบุคคล 

 ปงบประมาณ 2564 ผลการประเมินสมรรถนะหลักจากระบบบริหารงานบุคคล (HRD)  รอบ

การประเมนิท่ี 1/2562 เปนไปตามคาคาดหวังของมหาวิทยาลัย จึงไมไดบรรจุอยูใน

แผนพัฒนารายบุคคล 

 ปงบประมาณ 2565 ยังไมถึงรอบการประเมิน 

2) กรณีมีคาติดลบ ใชเขียนขอความดังน้ี  

 ปงบประมาณ 2563 นําผลการประเมินสมรรถนะหลักจากระบบบริหารงานบุคคล (HRD)  

รอบการประเมินท่ี 1/2561 และ 2/2561 ที่มีคาคะแนนชอง Gap ที่มีคาติดลบสูงสุด มา

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

 ปงบประมาณ 2564 นําผลการประเมินสมรรถนะหลักจากระบบบริหารงานบุคคล (HRD)  

รอบการประเมินท่ี 1/2562 ที่มีคาคะแนนชอง Gap ที่มีคาติดลบสูงสุด มาจัดทําแผนพัฒนา

รายบุคคล 

  ปงบประมาณ 2565 ยังไมถึงรอบการประเมิน 

 
ภาพท่ี 19 นําขอมูลกรอกลงในเหตุผลหรือความสําคญัในแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

5 

ใสเเหตุผลหรือความสําคัญ 



2.8.2  ความรู ความสามารถ ทักษะ ใหเขียนขอความลงในชองเหตุผลหรือความสําคญัดังนี้  

 ปงบประมาณ 2563 นํามาจากขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(Performmance Agreement) 

 ปงบประมาณ 2564 -2565 มาจากความสนใจท่ีจะพัฒนาความรูและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ

ในมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

 

 

ระบุเหตุผลหรือความสําคัญ 



หลังจากดําเนินการจัดทําแบบสํารวจเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ใหดําเนินการดังตอไปน้ี  

1. บุคลากรสงแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ใหหัวหนางานภายในวันจันทรท่ี 27

เมษายน 2563 ในรูปแบบของไฟล Excel  

2. หัวหนางานตรวจทานแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ใหถูกตอง ครบถวน  

3. หัวหนางานรวบรวมและสงไฟลแบบสํารวจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลมายังงานบริหาร

และพัฒนาระบบ ที่อีเมล : kwanjai.p@rmutsb.ac.th ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

4. งานบรหิารและพัฒนาระบบรวบรวมเสนอผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

มหาวิทยาลัยตอไป 

***************************** 


