
คู่มือการด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งานบริหารและพัฒนาระบบจัดท าคู่มือการด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางส าหรับบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
แผนพัฒนารายบุคคล โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะตามกลุม่งาน (ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน) 

1.1 เข้าระบบการประเมินสมรรถนะได้ที่เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
www.arit.rmutsb.ac.th 

         คลิกเลือกเมน ู “บริหารจัดการภายใหน่วยงาน” ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงวิธีการเข้าระบบการประเมินสมรรถนะผ่านเมนูการบริหารจัดการภายใน 

        คลิกเลือกเมนู “การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน” ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเข้าระบบประเมินสมรรถนะผ่านเมนูการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

บริการหารจัดการภายใน 

การบริการหารจดัการภายใน

หน่วยงาน 



  คลิกเลือกเมนู “บุคลากร” ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3  แสดงการเข้าระบบประเมินสมรรถนะผ่านเมนูการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและบุคลากร 

คลิกเลือกท่ีเมนู  “ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน” ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงการเลือกเมนูประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน 

 

 

 

 

บุคลากร 

ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน 



         คลิกเลือกเมนู “1. ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน” ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะรายบุคคล 

           คลิกเลือกชื่อของตนเองเพ่ือท าการประเมิน ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ประเมินสมรรถนะรายบุคคล 

 

 

 

 

ประเมินสมรรถนะ 
ตามกลุม่งาน 

เลือกช่ือของตนเอง 



1.2 หน้าจอจะแสดงแบบประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอแบบประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน 

         คลิกเลือกท่ี   

ระบบจะเข้ามาที่หน้าจอ แบบประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน ซึ่งบุคลากรจะต้องท าการประเมิน 
“สมรรถนะตามกลุ่มงาน ” โดยกรอกค่าคะแนน ความคิดเห็นและเอกสารหลักฐาน ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอแสดงการกรอกคะแนน ความคิดเห็น และแนบเอกสารหลักฐาน 

ค่าคะแนน  0-5 

แสดงความ
คิดเห็น 

แนบหลักฐาน 
การประเมิน 

 



         กรอกค่าคะแนนที่แสดงถึงสมรรถนะของตนเอง   

  การกรอกระดับคะแนนในช่อง “ระดับคะแนนที่ประเมิน (0-5)”  ให้พิจารณาจาก ระดับที่ 0 ถึง 
ระดับท่ี 5   ซึ่งในแต่ละระดับจะมีคะแนนอยู่ด้านหลัง ในช่องของ “ค่าคะแนน” ซ่ึงสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0 
ถึง 5 คะแนน  เช่น ในช่องระดับคะแนนที่ประเมิน (0-5) :  เลือกระดับที่ 2  ก็ให้น าผลค่าคะแนน 2  ใส่ไว้ 
ในช่อง ดังภาพที่ 9  

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอแสดงคะแนนที่ผู้ปฏิบัติประเมินตนเอง 

         กรอกข้อมูลที่แสดงถึงสมรรถนะของตนเองตามระดับคะแนนที่เลือกในรูปแบบของความเรียงลงในช่อง  
“ความคิดเห็น”  ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอแสดงการประเมินความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติ 

กรอกค่าคะแนน 

กรอความคิดเห็น 



           แสดงเอกสารหลักฐานโดยท าการแนบในช่องที่  “เอกสารหลักฐาน” โดยให้น าเมาส์ไปวางไว้ที่ค าว่า  

เอกสารหลักฐาน : link : ซึ่งจะปรากฎข้อความ             ดังภาพที่ 11  

 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

          ให้ท าการคลิก 1 ครั้งที่ข้อความ  ระบบจะเข้าไปยังไดร์ที่

จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ดังภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอแสดงไดร์ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 

 

แนบไฟล์หลกัฐานหรือ

ไฟล์ Word 

แนบหลักฐาน 
การประเมิน 

 



ผู้ปฏิบัติจะต้องท าการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินในไดร์ที่ปรากฏ เป็นอันจบขั้นตอน
การประเมินในหัวข้อที่  1 จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติท าการประเมินตนเองให้ครบทั้ง 5 ข้อ  

ในกรณีที่ไม่สามารถแนบเอกสารไดใ้ห้กรอกเฉพาะชื่อเอกสารหลักฐานโดยที่ไม่ต้องแนบไฟล์ ให้กรอก
เฉพาะชื่อของเอกสารหลักฐานในไฟล์ Word และท าการแนบลงไปในไดร์ 

2. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน (ส าหรับหัวหน้างาน)  
หัวหน้างานเข้าระบบเพ่ือประเมินผู้ปฏิบัติงานในหัวข้อสมรรถนะตามกลุ่มงานให้ครบทั้ง 5 ข้อ โดย

พิจารณาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน หากมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ให้ระบุค่า
คะแนนลในช่อง “คะแนนที่ประเมิน” และระบุความคิดเห็นลงในช่อง  “ความคิดเห็น” ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงการระบุค่าคะแนนและความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 

3. ขั้นตอนสรุปผลการประเมินสมรรถนะตามกลุม่งาน 

หลังจากหัวหน้าประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วจะปรากฎคะแนน  
ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงการสรุปผลการประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน ในช่อง Gap 

ค่าคะแนนในช่อง Gap 

 

หัวหน้างานมีความคดิเห็นที่แตกตา่ง 
ให้ระบุลงในช่องความคิดเห็น 

ระบุค่าคะแนน  0-5 



         หัวหน้างานพิมพ์และแจ้งผลการประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงานให้ผู้ปฏิบัติงานลงนามรับทราบและ
เสนอผู้บริหาร 
โดยค่าคะแนนในช่อง Gap มีความหมายดังนี้  

“2”  หมายถึง  ผู้ถูกประเมินมีสมรรนะอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับท่ีหน่วยงานคาดหวัง 2 ระดับ 
“1”  หมายถึง  ผู้ถูกประเมินมีสมรรนะอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับท่ีหน่วยงานคาดหวัง 1 ระดับ 

  “0”  หมายถึง  ผู้ถูกประเมินมีสมรรนะอยู่ในระดับที่หน่วยงานคาดหวัง  
 “-1” หมายถึง  ผู้ถูกประเมินมีสมรรนะอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับที่หน่วยงานคาดหวัง 1 ระดับ 

“-2” หมายถึง  ผู้ถูกประเมินมีสมรรนะอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับที่หน่วยงานคาดหวัง 2 ระดับ 
หากผู้ถูกประเมินได้รับผลการประเมินมีค่าเป็นลบ เช่น -1, -2  ให้น าหัวข้อนั้นมาใช้ในการจัดแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป 

4. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 4.1 ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้น าผลการประเมินจากระบบ HRD 
(รอบการประเมินที่ 1/2561 และ 2/2561) บันทึกไว้ในช่อง “สมรรถนะหลัก”  และน าผลสรุปการประเมิน
สมรรถนะตามกลุ่มงานบันทึกไว้ในช่อง “สมรรถนะตามต าแหน่งงาน” ของแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)   และในส่วนความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ให้ด าเนินการตามที่
หน่วยงานก าหนด 

 4.2 ส่วนของหัวหน้างาน ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้น าผลการประเมินสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency) จากระบบ HRD (รอบการประเมินที่ 1/2561 และ 
2/2561)  บันทึกไว้ในช่อง “สมรรถนะหลัก” และช่อง “สมรรถนะทางบริหาร” ตามล าดับ  และในส่วนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ให้ด าเนินการตามที่หน่วยงานก าหนด 
  บุคลากรส านักวิทยบริการฯ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามแบบฟอร์มที่
ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดไว้  https://arit.rmutsb.ac.th/main/content/4604 ดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

สงักัด :   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ งำน

ชื่อ - สกุล :   ต ำแหน่งงำน  :    ปงีบประมำณ พ.ศ.2563 ระหว่ำงวันที ่1 ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

เปน็ (   )  ข้ำรำชกำร  (   )  พนักงำนมหำวิทยำลยั  (   )  พนักงำนรำชกำร  (   )  ลกูจำ้งประจ ำ 

สว่นที ่2 : แนวทำงกำรพัฒนำบคุลำกร

กิจกรรม ระยะเวลำกำรพัฒนำ ผลทีค่ำดว่ำจะไดร้ับ

(อธบิำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)

ลงชื่อ.......................................................................ผู้จัดท ำ

(                                      )

........../................./...........
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ลงชื่อ.......................................................................หัวหน้ำงำน

(                                      )

........../................./...........

เครื่องมือกำรพัฒนำ

3 เครื่องมือ

............../................./..............

ลงชื่อ......................................................................

(นำยเอกชัย เนำวนิช)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

https://arit.rmutsb.ac.th/main/content/4604%20ดัง


สมรรถนะหลัก 
    ในช่องสมรรถนะหลักให้น าผลการประเมินจากระบบบริหารงานบุคคล (HRD) รอบการประเมินที่ 

1/2561 และ 2/2561 มาจัดท าในแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้  
1. เลือกสมรรถนะที่มีค่าคะแนนในช่อง Gap ที่มีค่าติดลบสูงสุด  
2. ในกรณีที่ค่าคะแนนในช่อง Gap มีค่าคะแนนติดลบเท่ากันหลายสมรรถนะ ให้คัดเลือกสมรรถนะ  
 (Competency) ที่ต้องการพัฒนามาจัดท าแผนพัฒนาฯ 1 สมรรถนะ  
3. ในกรณีที่ไม่มีค่าคะแนนในช่อง Gap เป็นค่าติดลบไม่ต้องท าแผนพัฒนาฯ ในหัวข้อนี้ ดังภาพที่ 16 

 
หมายเหตุ 1. ใฝ่รู้, 2.มีความคิดเชิงระบบ, 3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, 4. เป็นมืออาชีพ, 5. จิตสาธารณะ 

ภาพที่ 16 แสดงค่าคะแนนติดลบเท่ากันหลายสมรรถนะให้คัดเลือกมาจัดท าแผนพัฒนาฯ 1 สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะทางการบริหาร 
    ในช่องสมรรถนะทางการบริหารให้น าผลการประเมินจากระบบบริหารงานบุคคล (HRD) รอบการ

ประเมินที่ 1/2561 และ 2/2561 มาจัดท าในแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้  
1. เลือกสมรรถนะที่มีค่าคะแนนในช่อง Gap ที่มีค่าติดลบสูงสุด  
2. ในกรณีที่ค่าคะแนนในช่อง Gap มีค่าคะแนนติดลบเท่ากันหลายสมรรถนะ ให้คัดเลือกสมรรถนะ 

ทางการบริหารที่ต้องการพัฒนามาจัดท าแผนพัฒนาฯ 1 สมรรถนะ ดังภาพที่ 17 
3. ในกรณีที่ไม่มีค่าคะแนนในช่อง Gap เป็นค่าติดลบไม่ต้องท าแผนพัฒนาฯ ในหัวข้อนี้  

 
หมายเหตุ 1. ภาวะผู้น า, 2. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา, 3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,  

       4. การสร้างเครือข่ายในการท างาน, 5. การบริหารความเสี่ยง 

ค่าคะแนนในช่อง Gap ที่มีค่าติดลบสูงสุด 
 

ค่าคะแนนในช่อง Gap 

 



ภาพที่ 17 แสดงค่าคะแนนของสมรรถนะทางการบริหารติดลบ (-1) เท่ากันหลายสมรรถนะ 

สมรรถนะตามกลุม่งาน 
    ในช่องสมรรถนะตามกลุ่มงานให้น าผลสรุปการประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน มาจัดท าในแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้  
1. เลือกสมรรถนะที่มีค่าคะแนนในช่อง Gap ที่มีค่าติดลบสูงสุด จากภาพตัวอย่าง พบว่าควรเลือก 

สมรรถนะ หัวข้อ การมองภาพองค์รวม มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
2. ในกรณีที่ค่าคะแนนในช่อง Gap มีค่าคะแนนติดลบเท่ากันหลายสมรรถนะ ให้คัดเลือกสมรรถนะ

ตามกลุ่มงานที่ต้องการพัฒนามาจัดท าแผนพัฒนาฯ 1 สมรรถนะ  
3. ในกรณีที่ไม่มีค่าคะแนนในช่อง Gap เป็นค่าติดลบไม่ต้องท าแผนพัฒนาฯ ในหัวข้อสมรรถนะตาม

กลุ่มงานดังตัวอย่างผลการประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน ดังภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 18 แสดงค่าคะแนนที่มีค่าติดลบสูงสุดควรเลือกสมรรถนะ หัวข้อ การมองภาพองค์รวม  
                       มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ในช่องของความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานมีหลักการพิจารณาดังนี้ 
1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 30 ชม. ในเรื่องที ่

สัมพันธ์กับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
KS-01 ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   
KS-02 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ           
KS-03 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์    

น าไปจัดท าแผน IDP 

 



KS-05 ทักษะในการค านวณ 
KS-06 ทักษะในการจัดการข้อมูล   

2. พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 ชม. ในเรื่องที่สัมพันธ์กับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 KS-04 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  ดังภาพที่ 19 

 

ภาพที่ 19 แสดงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสามารถดูรายละเอียดเรื่องที่ต้องการพัฒนาด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน
ภาษาอังกฤษในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดท้ี่ 
https://arit.rmutsb.ac.th/main/content/4604 

หลังจากบุคลากรกรอกข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว ให้บุคลากรลงนามและน าเสนอต่อหัวหน้างาน รอง

ผู้อ านวยการและผู้อ านวยการตามล าดับต่อไป โดยสามารถดูตัวอย่างการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้ที่  

https://arit.rmutsb.ac.th/main/content/4604  ดังภาพที่ 20 

ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี 

ความรู้ ความสามารถด้าน 

ภาษาอังกฤษ 

https://arit.rmutsb.ac.th/main/content/4604


 

ภาพที่ 20 แสดงเมนูแบบฟอร์มในการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

6.  ขั้นตอนการรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
บุคลากรจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) เสนอต่อหัวหน้างาน

เพ่ือประเมินผลการพัฒนาตนเอง ภายใน 15 วัน  หลังสิ้นปีงบประมาณโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
https://arit.rmutsb.ac.th/main/content/4604  หัวข้อที ่ 2  แบบฟอร์มในการด าเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ดังภาพที่ 21-22 

 

ภาพที่ 21 แบบฟอร์มในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 

 

แบบฟอร์มในการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

https://arit.rmutsb.ac.th/main/content/4604%20หัวข้อ


ตัวอย่างการจัดท ารายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

7. ขั้นตอนการรายงานการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

ผู้ปฎิบัติรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ของผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้ง 
น าเสนอต่อหัวหน้างาน รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานด้านนั้นๆ และผู้อ านวยการตามล าดับต่อไป  ดังภาพที่ 
23-24 

 

ภาพที่ 23 แบบฟอร์มในการประเมินผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 



ตัวอย่างการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 

ภาพที่ 24 ตัวอย่างการจัดท าประเมินผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8. ขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

หัวหน้างานประเมินผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ของผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
น าเสนอต่อรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานด้านนั้นๆ และผู้อ านวยการตามล าดับต่อไป  ดังภาพที่ 25-26 

 
ภาพที่ 25 แบบติดตามการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 
ภาพที่ 26 ตัวอย่างการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 



9. ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 บุคลากรต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทั้ง 3 แบบฟอร์มต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

ขั้นตอน ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ แบบฟอร์ม 
 
 
 
 

บุคลากรท าการประเมิน 
 

7-10 เม.ย. 63  
 

แบบประเมินสมรรถนะ
ตามกลุ่มงาน  

 หัวหน้างานท าการประเมิน 11 – 13 เม.ย. 63  แบบประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะตามกลุ่มงาน 

 บุคลากรรับทราบผลการ
ประเมินสมรรถนะของ
ตนเอง 

14 - 15 เม.ย. 63  
 

แบบสรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะตาม
กลุ่มงาน 

 บุคลากรจัดท าข้อมูล
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

16 - 20 เม.ย. 63  
 

แบบฟอร์มแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

 
 
 
 

บุคลากรจัดท าข้อมูลจัดท า
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

21 เม.ย. 63 –  
30 ก.ย. 63 

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)  

 
 
 
 
 

บุคลากรจัดท าแบบการ
ติดตามของผู้บังคับบัญชา
ในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) เพ่ือให้หัวหน้างาน
ด าเนินการประเมิน และ
ลงนามรับทราบ 
 

30 ก.ย. 63 –  
15 ต.ค. 63 

แบบรายงานการ
ติดตามของ
ผู้บังคับบัญชาในการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

 

 

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

หวัหน้างานแจ้งผลการประเมิน 

ให้ผู้ปฏิบตัิทราบ 
 

จดัท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) 

ผู้ปฏิบตัิงานประเมินสมรรถนะของ
ตนเอง  

 (ผู้ปฎิบตัิประเมินตนเอง) 

หวัหน้างานประเมินสมรรถนะ           
ของผู้ปฏิบตัิรายบคุคล 

 (หวัหน้าประเมิน) 

ด าเนินการพฒันาตนเองตาม
แผนพฒันารายบคุคล (IDP)  

จดัท าการตดิตามของผู้บงัคบับญัชาใน
การด าเนินการตามแผนพฒันา

รายบคุคล (IDP)  


