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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP) 

 

 

บทที่ 4 
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บทที่ 4 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP) 
 

 กปภ . ได้มีการ ปรับปรุง ระบบสมรรถนะความสามารถ  โดยน าผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถไปเช่ือมโยงกบัการพฒันารายบคุคลในรูปแบบ Learning Model 70:20:10 โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

แผนพัฒนารายบุคคลในรูปแบบ Learning Model 70:20:10 
 

ภาพท่ี 16 แผนพัฒนารายบุคคลในรูปแบบ Learning Model 70:20:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training 

80% 

1. Core 

Competency 

3. Functional 

Competency 

2. Managerial 

Competency 

ประเมินสมรรถนะ 
(Competency 

Assessment) Non-

Training 

20% 

แผนพัฒนา
รายบุคคล 

(IDP) 

 

Career Path 

Talent 

Successor 

Performance 

Management 

System 

การพัฒนา
พนักงาน 

(Development) 

เส้นทางการ
พัฒนาพนักงานที่

สอดคล้องกับ
ระบบสมรรถนะ 

(CRP) 

Training 10% 

Non-Training 

90% 

(On the Job 

Learning 70% / 

Coaching 20%) 

 
ประเมินสมรรถนะ 

(Competency 

Assessment) 

แผนพัฒนา
รายบุคคล 

(IDP) 

4. Position 

Competency 

Competency 

Passport 



คูม่ือการประเมินสมรรถนะความสามารถ เพื่อการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

กองประเมินผลบคุคล ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบคุคล  หน้า 67 

 

  1. การพฒันาสมรรถนะความสามารถหลกั (Core Competency : CC) สมรรถนะ
ความสามารถเพ่ือการ บริหาร (Managerial Competency : MC) และสมรรถนะความสามารถของหนว่ยงาน 
(Functional Competency : FC) จะเน้นการพฒันาในรูปแบบ Training อตัราสว่นร้อยละ 80 และพฒันาใน
รูปแบบ Non-Training อตัราสว่นร้อยละ 20 
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 2. การพฒันาสมรรถนะความสามารถของต าแหนง่งาน (Position Competency : PC) จะให้
ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานในรูปแบบ Non-Training เป็นส าคญั ในอตัราสว่นร้อยละ 90 (แบง่เป็น  
On The Job Learning อตัราสว่นร้อยละ 70 และ Coaching อตัราสว่นร้อยละ 20) และพฒันาพนกังานใน
รูปแบบ Training อตัราสว่นร้อยละ 10  

 ทัง้นี ้ประวตักิารพฒันาสมรรถนะความสามารถของต าแหนง่งานของพนกังานทกุคน จะถกูบนัทกึ
ลงใน Competency Passport (ดรูายละเอียด ภาพผนวก ฉ) เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือบนัทกึ
ประวตักิารพฒันาสมรรถนะความสามารถเพ่ือปิดชอ่งวา่งสมรรถนะ /ผลตา่ง (Gap) และเพ่ือให้พฒันาศกัยภาพ
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตังิานมากขึน้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพฒันาพนกังานรายบคุคลท่ี กปภ . ปรับปรุงใหม่ จะน าไปเช่ือมโยงกบัระบบบริ หารผล         

การปฏิบตังิาน (Performance Management System) โดยน าไปเช่ือมโยงกบั 

 1. การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) 

 2. การบริหารจดัการดาวเดน่ (Talent Management)  

 3. ระบบวางแผนสืบทอดต าแหนง่ (Succession Plan) 

Non – Training 90%  

Training 10% On the job Learning 70% Coaching 20% 

1. การตดิตามเฝ้าดแูมแ่บบ 

2. การดงูานนอกสถานท่ี 

3. การมอบหมายงาน 

4. การมอบหมายโครงการ 

5. การฝึกปฏิบตัจิริง 

6. การหมนุเวียนงาน 

1. การสอนงาน  
2. การเป็นพ่ีเลีย้ง 

3. การประชมุ 

4. การให้ข้อมลูป้อนกลบั 

1. การอบรมในห้องเรียน 

2. การอา่นหนงัสือ บทความ  
บทวิจยั 

3. การเรียนรู้ทาง E-Learning 
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ภาพท่ี 17 แสดงขัน้ตอนปฏิบัตกิารจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนที่ 1 – 2 

ค านวณคา่ Competency Gap 

รายละเอียด หน้า 20 

ขัน้ตอนท่ี 4 

จดัท าแผนพฒันารายบคุคล 

IDP : Non-Training 

ขัน้ตอนท่ี 3 

จดัท าแผนพฒันารายบคุคล 

IDP : Training 

แบบฟอร์ม 

IDP : Training Form 

แบบฟอร์ม 

IDP : Non-Training Form 

แบบฟอร์ม 

กปภ.ปส. 01 

กปภ.ปส.02 

ขัน้ตอนที่ 5 

หน่วยงานรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ และแผนพฒันารายบคุคล
ของพนกังานในสงักดัแล้วจดัสง่ให้ ฝวป.  

ประเมินสมรรถนะความสามารถ 

ประจ าปี ..... 
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ขัน้ตอนปฏิบัติ 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) มีรายละเอียด ดังนี ้

 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้บงัคบับญัชา ประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) 

เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบตังิาน (เฉพาะสมรรถนะความสามารถหลกั ) และการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบตังิานและการพฒันาบคุลากร  และท า
การคดิคะแนนผลตา่ง (Competency Gap)  

 ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้บงัคบับญัชา น าคะแนนผลตา่ง (Competency Gap) มาร่วม
กนัจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) โดยมีแนวทาง ดงันี ้

 2.1) การพฒันาสมรรถนะความสามารถหลกั (Core Competency : CC) สมรรถนะ
ความสามารถเพ่ือการบริหาร (Managerial Competency : MC) และสมรรถนะความสามารถของหนว่ยงาน 
(Functional Competency : FC) จะเน้นการพฒันาในรูปแบบ Training อตัราสว่นร้อยละ 80 และพฒันาใน
รูปแบบ Non-Training อตัราสว่นร้อยละ 20 

 2.2) การพฒันาสมรรถนะความสามารถของต าแหนง่งาน (Position Competency : PC) จะให้
ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานในรูปแบบ Non-Training เป็นส าคญั ในอตัราสว่นร้อยละ 90 (แบง่เป็น  
On The Job Learning อตัราสว่นร้อยละ 70 และ Coaching อตัราสว่นร้อยละ 20) และพฒันาพนกังานใน
รูปแบบ Training อตัราสว่นร้อยละ 10 

 

 ขัน้ตอนท่ี  3 ผู้ใต้บงัคบับญัชาน ารูปแบบการพฒันารายบคุคล ท่ีผา่นการพิจารณาร่วมกนักบั
ผู้บงัคบับญัชา กรอกลงในแบบฟอร์มแผนพฒันา รายบคุคล (IDP: Training Form) และ (IDP: Training 

Form) (ภาพผนวก ค แบบฟอร์มแผนพฒันารายบคุคล) 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้ใต้บงัคบับญัชาลงนาม และน าเสนอผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั ลงนาม 
หนว่ยงานรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ และแผนพฒันารายบคุคลของพนกังานในสงักดั
แล้วจดัสง่ให้ ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบคุคล 
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แบบฟอร์มแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 

 

 แบบแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) – Training Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฟอร์มแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) – Non-Training Form 
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Competency Passport 

 

 

 

 

 

 

 Competency Passport คือ สมดุบนัทกึการพฒันาสมรรถนะความสามารถของต าแหนง่งาน 
(Position Competency: PC) ของพนกังานเป็นรายบคุคล เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แตปี่ 2560-2564             

ซึง่สามารถบนัทกึได้ทัง้การพฒันาสมรรถนะความสามารถเพ่ือปิดชอ่งวา่งสมรรถนะ /ผลตา่ง (Gap) และการ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
การปฏิบตังิานมากขึน้ ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารสองทางระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา
เก่ียวกบัการพฒันาบคุลากร 
 

 ขัน้ตอนการท า Competency Passport ประจ าปี ...... 
 1. พนกังานกรอกผลประเมินสมรรถนะความสามารถของต าแหนง่งาน  (Position Competency 

: PC) ประจ าปี...... ระดบัความคาดหวงั คะแนนผู้บงัคบับญัชาประเมิน และผลตา่ง (Gap)  

 2. พนกังาน จดัท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) โดย ใช้ผลตา่ง (Gap) ของ สมรรถนะ
ความสามารถของต าแหนง่งาน  (Position Competency : PC) และยดึแนวทางการพฒันารายบคุคล  ตาม
โมเดล 70:20:10 (รายละเอียดหน้า 68) 

 3. ผู้บงัคบับญัชาบนัทกึข้อเสนอเพิ่มเตมิ เก่ียวกบัสมรรถนะความสามารถของต าแหน่งงานท่ีเป็น
จดุแข็ง  สมรรถนะความสามารถท่ีต้องพฒันา  พร้อมเหตผุล วตัถปุระสงค์เพ่ือ เก็บประวตัสิมรรถนะ
ความสามารถของต าแหนง่งาน (Position Competency : PC) ท่ีเป็นจดุแข็ง จดุออ่น  
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ตวัอย่าง 
 

 
 

1. ผลประเมิน Position Competency  
 

Position Competency ค่าความคาดหวัง 
ผู้บังคับบัญชา

ประเมิน 

ผลต่าง 

+/- (พัฒนา) 

PC11 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์  2 3 +1 

PC18 ทกัษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2 1.50 -0.50 

 

2. แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล  

 

Position Competency 
แนวทางการพัฒนา 

ชื่อหลักสูตร 

ประเภท 

การพัฒนา 
ว/ด/ป 

หัวหน้างาน/

วิทยากร 

ลงลายม่ือชื่อ 

PC11 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์  สอนงานพนกังานทา่นอื่น
เก่ียวกบัการใช้โปรแกรม 
MS-Word เบือ้งต้น  

 Training 

 Non-Training 

17 พ.ย. 60 นายเอ 

PC18 ทกัษะด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อบรมหลกัสตูรการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 Training  

 Non-Training  

17 ธ.ค. 60 นายเอ 
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ตัออย่าง การเขียนข้อเสนอเพิ่มเตมิ 

 

 สมรรถนะความสามารถท่ีเป็นจุดแข็ง 

 

ช่ือสมรรถนะ เหตุผล 

PC24 ทกัษะการรวบรวมและการจดัการข้อมลู เน่ืองจากเป็นผู้ ริเร่ิมการเก็บเอกสารด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อยา่งเป็นระบบ และจงูใจให้ผู้ อ่ืน
ปฏิบตัติาม ซึง่ชว่ยสง่เสริมให้การท างานของ
หนว่ยงานมีประสิทธิมากขึน้ และได้รับค าชมจาก
หนว่ยงานอ่ืน ๆ ถึงวิธีการดงักลา่ว 

 

 สมรรถนะความสามารถท่ีต้องพัฒนา 

 

ช่ือสมรรถนะ เหตุผล 

PC18 ทกัษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากไมส่ามารถแสดงพฤตกิรรมตามคา่ความ
คาดหวงัในระดบั 2 ได้ สาเหตคืุอไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อยา่งมีประสิทธิภาพ และต้องขอรับการชว่ยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงานและหวัหน้าเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ แตก็่แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยการเข้าร่วม
หลกัสตูรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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เคร่ืองมือบันทกึข้อมูลพฤตกิรรมของพนักงาน (O-P-D-I-T)  

 

 การประเมินสมรรถนะความสามารถ คือ การประเมินผลจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการท างาน
ตลอดทัง้ปีประเมิน และปัญหาส าคญัท่ีพบส าหรับการประเมิน คือ ข้อสงสยัเร่ืองท่ีมาของคะแนนการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ  ข้อสงสยัดงักลา่วในหลายกรณีพฒันากลายเป็นข้อขดัแย้งท่ีรุนแรง  

 เคร่ืองมือ O-P-D-I-T จะชว่ยแก้ปัญหาข้อสงสยัข้างต้นได้ เน่ืองจากผู้บงัคบับญัชา บนัทกึข้อมลู
พฤตกิรรมของผู้ถกูประเมิน โดยผู้บงัคบับญัชาจดบนัทกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และสามารถจดบนัทกึพฤตกิรรมได้
ทัง้ด้านบวกและด้านลบแยกเป็นรายบคุคล โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

 ใช้เป็นหลกัฐานในการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนกังาน  
 ใช้เป็นข้อมลูยืนยนัวา่พนกังานมีพฤตกิรรมตามท่ีคาดหวงัไว้หรือไม ่ 
 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่พนกังาน 

 ทัง้นีแ้นวทางการจดบนัทกึพฤตกิรรมจะใช้ ST-A-R Technique ประกอบ วิธีการสงัเกต  

(Observe) (รายละเอียดหน้า 59) และการสมัภาษณ์ (Interview) (รายละเอียดหน้า 61) 

1. O :Observe – การสังเกต 

การสงัเกต : เป็นเคร่ืองมือการตดิตามวา่พนกังานนัน้มีพฤตกิรรมการแสดงออกตามท่ี กปภ . 

คาดหวงัหรือไม ่ซึง่ผู้ประเมินจะต้องท าหน้าท่ีตดิตามและสงัเกตพฤตกิรรม และจดบนัทกึพฤตกิรรมท่ี
แสดงออกโดยเน้นท่ีเหตกุารณ์หลกั (Critical Incidents) ท่ีเป็นได้ทัง้เหตกุารณ์ด้านบวกและด้านลบ โดยมี
รายละเอียดการบนัทกึพฤตกิรรม ดงันี ้

 ตวัอยา่ง 

ชื่อสมรรถนะ
ความสามารถ 

รายละเอียดพฤติกรรม 
(Behavior Indicators) 

แนวทางการจดบันทึกพฤติกรรม 
เหตุการณ์ กระท า ผลลัพธ์ 

CC01 มุง่คณุธรรม  
 

นาย ก ไมน่ าทรัพย์สนิของ กปภ. 
ไปใช้ในประโยขน์สว่นตวั  

นาย ก. ได้รับ
มอบหมายให้ดแูล
การเบิกจ่ายวสัด ุ
เคร่ืองเขียน   

นาย ก. ดแูลการ
เบิกจ่ายวสัด ุเคร่ือง
เขียนด้วยความ
ซื่อสตัย์ และไม่
น าไปใช้ในประโยชน์
สว่นตวั 

วสัด ุเคร่ืองเขียน
ในส านกังาน
เพียงพอตอ่
ความต้องการ 
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2. P: Practice - การปฏบิัตจิริง 

การปฏิบตัจิริง : เป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาแสดงพฤตกิรรมนัน้ ๆ ให้เห็นเป็นท่ี
ประจกัษ์ โดยผู้ใต้บงัคบับญัชาจะต้องปฏิบตัจิริงให้ผู้บงัคบับญัชามัน่ใจวา่สามารถแสดงพฤตกิรรมตามท่ี
ต้องการได้จริง โดยมีรายละเอียดการบนัทกึพฤตกิรรม ดงันี ้

  ตวัอยา่ง 

ชื่อสมรรถนะความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรม 
(Behavior Indicators) 

สถานที่ที่มีการปฏิบัติจริง ช่วงเวลาที่มีการ 

ปฏิบัติจริง 

PC111 ทกัษะด้านเทคนิค
การหาทอ่ร่ัว 

ไม่สามารถใช้เคร่ืองมือในการหา 
ทอ่ร่ัว และแก้ไขปัญหาอปุสรรคที่
เกิดขึน้จากการหาทอ่ร่ัว 

กปภ. สาขาชลบรีุ ม.ค. 60 ‟ ก.พ. 60 

 

3. D: Document: การใช้เอกสารอ้างอิง 

การใช้เอกสารอ้างอิง: เป็นเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะความสามารถของพนกังานจากการอ้างอิง
เอกสารตา่ง ๆ ท่ีบง่ชีว้า่พนกังานมีการแสดงออกตามพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัไว้ได้จริง เอกสารท่ีสามารถใช้เป็น
หลกัฐานแสดงวา่พนกังานมีพฤตกิรรมนัน้จริง ได้แก่ แผนงาน โครงการ แบบฟอร์ม รายงาน เอกสารบนัทกึ
ตา่ง ๆ เป็นต้น ซึง่จะต้องมีการลงลายมือช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนัวา่ข้อมลูในเอกสาร
เป็นของจริง โดยมีรายละเอียดการบนัทกึเอกสาร ท่ีใช้อ้างอิงในการประเมินสมรรถนะความสามารถของ
พนกังาน ดงันี ้

 ตวัอยา่ง 

 

ชื่อสมรรถนะ
ความสามารถ 

รายละเอียดพฤติกรรม 

(Behavior Indicators) 

ชื่อเอกสารที่ 
อ้างอิง 

วันที่ที่ได้รับ
เอกสาร 

บุคคลอ้างอิงใน
เอกสาร 

PC 21 ทกัษะการจดัท า
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 

ไม่สามารถจดัท ารายงานผลการ
ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

2 ก.พ. 60 นาย ก 
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4. I: Interview - การสัมภาษณ์ 

การสมัภาษณ์: เป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นการพดูคยุกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ี
แสดงออกของผู้ถกูประเมินท่ี เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยตรง  สามารถสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ และมีการลง
ลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการด้วยการใช้วิธีการพดูคุ ยแบบท่ีไมต้่องลง
ลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม  โดยมีรายละเอียดการบนัทกึข้อมลูจากการสมัภาษณ์เพ่ือน าข้อมลูมา
ใช้อ้างอิงในการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนกังาน ดงันี ้

 ตวัอยา่ง 

ชื่อสมรรถนะ
ความสามารถ 

รายละเอียดพฤติกรรม 

(Behavior Indicators) 

แนวทางการจดบันทึกพฤติกรรม 
เหตุการณ์ กระท า ผลลัพธ์ 

CC02 ยดึมัน่คณุภาพ นาย ค ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบ
ตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน จน
สามารถอธิบายเพื่อนร่วมงาน 
และตอบข้อซกัถามผู้อื่นได้  

นาย ค. อธิบาย
วิธี ขัน้ตอนการ

ท างาน และ
สามารถตอบข้อ

ซกัถามได้ 

นาย ค. จดัท าคูม่ือ
การด าเนินงาน
ของตนเองและ

ทีมงานเพื่อ
สะดวกต่อการ
อธิบาย หรือ

ตอบข้อซักถาม
ผู้อื่น 

งานส าเร็จ 
บรรลตุาม
เป้าหมาย 

 

5. T: Test - การท าข้อสอบ 

การท าข้อสอบ : เป็นเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะความสามารถของพนกังาน โดยเน้นท่ีการวดั
ความรู้ อาจเป็นข้อสอบแบบปรนยัและ/หรือข้อสอบแบบอตันยั โดยมีผู้ เช่ียวชาญจะท าหน้าท่ีออกข้อสอบและ
ก าหนดเกณฑ์หรือกตกิาการสอบ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบข้อสอบโดยมีรายละเอียดการบนัทกึข้อมลูจาก
ข้อสอบเพ่ือน าข้อมลูมาใช้อ้างอิงในการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนกังาน ดงันี ้

  ตวัอยา่ง 

 

ชื่อสมรรถนะความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรม 

(Behavior Indicators) 
ชื่อข้อสอบ คะแนนที่ได้ 

PC116 ทกัษะด้านช่างไฟฟ้า 
 

ปฏิบตัิตามขัน้ตอน หลกัการติดตัง้ 
ซอ่มบ ารุง และแก้ไขปัญหาด้าน
ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
แนวทางที่ก าหนด 

บททดสอบช่างไฟฟ้า 10/10 


