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คำนำ 
 
 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Development Plan : ID PLAN) 
ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพ่ือใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค(2) ใช้เป็นกรอบแนวทาง/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล          
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ จากจุดที่อยู่ไปสู ่จัดที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ       
โดยสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ขีดความสามารถปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติความสามารถ และ
ศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต 
 คณะผู้จัดทำ หวังว่าคู ่มือฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองรายบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  

(Individual Development Plan : ID PLAN) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 ความหมายของแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 
 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) เป็นกรอบ
แนวทาง/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
จากจุดที่อยู่ไปสู่จัดที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ขีดความสามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับ
ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 โดย ID Plan เป็นการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งให้มีมากขึ้นพร้อมนำไปประยุกต์ใช้   
ในงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
ต้องมาจากการสื ่อสารแบบสองทาง(Two Way Communication) ระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) เพื่อร่วมกำหนดประเด็นในการพัฒนานำไปสู่การดำเนินการตาม
แผน และประเมินผลอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

1. เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแนวทางพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนด หรือ
ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน 

2. เพ่ือผลักดันให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนา
ตนเองเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาผลการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
และสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าด้วยผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น บรรลุตามเป้าหมายองค์กร 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน
สำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต  
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประโยชน์ของ ID Plan 
 

ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน หรือหัวหน้างาน - ระดับองค์กร 
   1. ช่วยปรับปรุง และพัฒนา ความสามารถ
บุคลากรที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น มีความสามารถท่ีจะ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น นำไปสู่การสร้างขวัญ
และกำลังใจในการทำงาน และสนับสนุนให้
บุคลากรในองค์กรรู้สึกมีความก้าวหน้า พร้อม  
พัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   2. เตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือ
งานที่ต้องโอนย้ายไปทำงานในหน่วยงานอื่นที่
แตกต่างไปจากเดิม ทำให้บุคลากรลด
ความรู้สึกกังวลความเครียดก่อนจะไปทำงาน
ในตำแหน่งที่สูงขึ้น 

   1. มีการเตรียมคนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน 
   2. กำลังคนมีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกำลังคนได้ สร้างบรรยากาศและสนับสนุนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   3.สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
   4.หวัหน้างานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานดี         มี
ความสามารถทำให้มีการวางแผนบริหารจัดการการทำงาน
ได้ดี (ไม่ต้องเสียเวลามากในการจัดการงาน) เป็นการรักษา
สมดุลในการทำงานกับชีวิตส่วนตัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
   5.หนว่ยงานมีบุคคลที่มีขีดความสามารถ ส่งผลให้
หน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

A1: Assessment การประเมินผลเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนา 
 

เพ่ือกำหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมายการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และส่วนราชการ โดยใช้หลัก 4W 1H ประกอบด้วย  

1. Why ทำไมต้องประเมิน : เพื่อพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง (Strength) 
ที่มีอยู่แล้วให้มีมากข้ึน 

2. Who ใครเป็นผู้ประเมิน : ประเมินได้ทั้งตนเอง และผู้บังคับบัญชา โดยบทบาทของ
หัวหน้างานจะต้องช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องพัฒนา ช่วยดูช่วยเหลือ
กิจกรรมการพัฒนา ที่เหมาะสม สร้างบรรยาการของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการพัฒนา และช่วยขจัด
อุปสรรคของการพัฒนาที่อาจเกิดข้ึน  

3. What ประเมินจากประเด็นใดบ้าง :   
• ความรู้ : ความรู้ในการปฏิบัติงาน หรือความรู้ในกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
• ทักษะ : ทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การคำนวณ หรือการจัดการข้อมูล  

• สมรรถนะหลัก : มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ยึดมั่นในความชอบธรรม หรือการทำงานเป็นทีม  

• สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน : จำนวน 3 สมรรถนะ แตกต่างกันตามตำแหน่งงาน  
4. Where หาข้อมูลการประเมินได้จากที่ใด : ผลการรายงานตนเอง (Self – Report) 

สังเกตโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา (Direct Report) ความเห็นจากบุคคลที่สาม (Third – Party 
Comments) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลประเมินความพึงพอใจ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

5. How แนวทางในการกำหนดประเด็นการพัฒนา : ต้องคำนึงถึงการพัฒนาตามความ
ต้องการส่วนตัว ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการของ
ส่วนราชการ  
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

A2: Acquire  กำหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร 
 
เพ่ือกำหนดวิธีการเรียนรู้ หรือ การได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคท่ีอาจ

ขัดขวางการเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ติดขัด นอกจากนี้ ต้องควรกำหนดการวัด
ความสำเร็จหลังการเรียนรู้  

เครื่องมือการพัฒนา  
เครื่องมือการพัฒนา ประกอบด้วย เครื่องมือฝึกอบรม และเครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ซึ่ง

จะยกตัวอย่างเครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ที่นิยมนำมาพัฒนาบุคลการ ดังนี้  
 
1. On The Job Training (OJT) หรือ การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  

เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้คำแนะนำเชิง
ปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่การทำงาน ในช่วงเวลาการ
ทำงานปกติ ซึ่ง OJT นั้นจะออกแบบเพื่อเน้นประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็น
พื ้นฐาน (Skill – Based) ให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง อีกทั ้งองค์กร
สมัยใหม่มักจะใช้เครื่องมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือที่
เรียกว่า Knowledge Sharing เพ่ือลดช่องว่างความรู้ของคนในองค์กรให้มากท่ีสุด  

การฝึกอบรมในขณะทำงานสามารถดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานคนอื่นๆ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เครื่องมือพัฒนานี้มักนำมาใช้สำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ ผู้บังคับบัญชาจะมี
หนา้ที่ทำ OJT ให้กับพนักงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพ่ือสอนพนักงานให้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการทำงาน (Manual) ระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
รักษาองค์ความรู้ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงาน แม้ว่าจะเปลี่ยนพนักงานที่รับผิดชอบ แต่องค์กร
ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปได้ 

 
2. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

 เป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น เน้นไปที่การเปลี่ยนงาน 
โดยที่ตำแหน่งของงานและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับยังคงเหมือนเดิม งานที่หมุนเวียนอาจอยู่ใน
ส่วนใดของโครงสร้างองค์กรก็ได้ เช่น การหมุนเวียนภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างสำนัก 
 

3. การสอนแนะนำงาน (Coaching)  
 เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่นำมาใช้พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการที่ผู ้สอนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้
เป็นอย่างดี ทำการสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดขึ ้น จนกระทั่งสามารถฝึกให้พนักงาน
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ปฏิบัต ิงานตามที ่สอนให้บรรลุเป้าหมายตามที ่กำหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิส ัมพันธ์ 
(Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและพนักงาน โดยมากการสอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือ
รายบุคคล (One-on-One Relationship and Personal Support) ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสอนงานจึงเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตนเอง ทั้งนี้
การสอนงานนั้นมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ แก้ปัญหางาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรุงและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

4. การติดตามสังเกต (Job shadowing)  
 เป็นเครื่องมือพัฒนาพนักงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านการ
ติดตามการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล เป็นเทคนิคการสร้างและทำตามอย่างแม่แบบ หรือ 
Role Model ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก เพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดีที่
สามารถแสดงตัวอย่างให้พนักงานผู้ติดตามรับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทำงานปกติ เพื่อให้
พนักงานได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ขอบเขตงานที่รับผิ ดชอบ การ
จัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบภายในระยะเวลาสั้นๆ (Short 
– Term Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี ทั้งนี้การติดตาม/เฝ้า
สังเกตพฤติกรรมจากแม่แบบนั้นจะเกิดขึ้นจากความสนใจของพนักงานเอง หรือจะเป็นการมอบหมาย
งานอย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่ให้พนักงานติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ พบว่าเทคนิค
ดังกล่าวนี้มักจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเก่งให้
ได้มีโอกาสติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีโอกาศศึกษาพฤติกรรม และวิธีการทำงานของ
ผู้บริหารที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ Job Shadowing ยังนำมาใช้เพื่อให้พนักงานทั่วไปได้
เรียนรู้วิธีการทำงานของผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น และ Job Shadowing ยังใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) ได้อีกด้วย  
 

5. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  
เป็นเครื ่องมือการพัฒนาสมรรถนะที ่เน ้นการทำงานจริงตามที ่ได ้ร ับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การมอบหมายงานประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การเพิ่มคุณค่าในงาน 
(Job Enrichment) และการเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) ดังนี้  

1) การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment)  เป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เน้นการ
ออกแบบลักษณะงาน เป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ เน้นให้พนักงานเกิดความชำนาญในงาน
ที่หลากหลายขึ้น (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็นลักษณะ
งานที ่ม ีความสำคัญ (Task Significance) ม ีอ ิสระสามารถบริหารจัดการงานนั ้นด ้วยตนเอง 
(Autonomy) และการได้ร ับข้อมูลป้อนกลับจากผู ้บ ังคับบัญชา (Feedback) เป็นระยะ Job 
Enrichment เป็นการเพิ่มคุณค่างาน โดยเพิ่มงานชนิดเดียวกันให้มีคุณค่างานมากขึ้น เป็นงานที่ยาก
และท้าทายมากขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ความคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานมากขึ้น  
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2) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) เป็นเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มี
มูลค่างาน (Job Value) ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ปริมาณ
ของงานที่ต้องรับผิดชอบจะเพิ่มหรือขยายขอบเขตงานขึ้น เน้นการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 
ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การบริหาร
ทีมงาน การสอนและพัฒนาทีมงาน Job Enlargement เป็นการเพิ่มงานในระดับแนวนอน หรือ
แนวราบ (Horizontal Job Enlargement) ซึ ่งเป็นการขยายงานออกด้านข้าง เช่น เมื ่อก่อนเคย
ทำงานเพียง 1, 2, 3 หน้าที่ แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น 4, 5, 6 หน้าที่ เป็นต้น  
 

6. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)  
เป็นรูปแบบการพัฒนาความสามารถของพนักงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ทั้งในลักษณะเป็น

กลุ่มหรือเป็นเดี่ยว ซึ่งการมอบหมายโครงการรายบุคคล เป็นการมอบหมายโครงการให้พนักงานคนใด
คนหนึ่งดำเนินการจัดทำเป็นโครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมาก ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้น และใช้
ทรัพยากรไม่มากนัก แตกต่างกับการมอบหมายโครงการเป็นกลุ่มเป็นการมอบหมายโครงการให้กับ
พนักงานหลายคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันร่วมกันจัดทำโครงการที่มีขอบเขต
โครงการที่กว้าง มีงานที่ต้องรับผิดชอบมาก รวมถึงเป็นโครงการที ่ต้องอาศัยพนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย  

ทั้งนี้การมอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารโครงการที่กำหนดขึ้นให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของโครงการเป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะไม่เกิด
ประโยชน์หากผู้บังคับบัญชาขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การพูดคุยกับพนักงานเป็นระยะ
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อให้โครงการที่
มอบหมายให้กับพนักงานประสบความสำเร็จ  
 

7. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)  
เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง โดยมอบหมายให้พนักงานไปสังเกตเหตุการณ์ 

การกระทำ หรือบุคคลที่ต้องการในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์
หนึ ่ง ในช่วงเวลาสั ้นๆ ซึ ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใช้กับพนักงานในระดับบริหารจัดการ 
(Management Level) ขึ้นไป เป็นการดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือเป็นการดู
งานจากลักษณะงานที่ต้องทำงานร่วมด้วย  

การดูงานนอกสถานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้เห็น
รูปแบบการทำงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาได้เรียนรู้เรื่อง
ใหม่ ๆ ที่ดีจากองค์กรภายนอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้พนักงานสามารถนำแนวคิดที่ได้รับจาก
การดูงานนอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้งพนักงาน
ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น 
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ทั้งนี้การดูงานนอกสถานที่โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยการดูงานภายในประเทศและการดูงานใน
ต่างประเทศ  

8. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  
เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรที่เน้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น พนักงานสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดี และมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented People) ซึ่งสามารถเรียนรู้โดยการใช้สื่อผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น การดู VCD หรือการค้นคว้าผ่าน Internet หรือการเรียนแบบ E-Learning หรือ
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ต้องเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ตำราเรียน เป็นต้น  

 
9. การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)  
เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เน้นการพูดคุย

ระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู้นำการประชุม/สัมมนาจึง
มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนานำเสนอความคิดเห็น ร่วมกัน การ
จัดประชุม/สัมมนาที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรเน้นการประชุม/ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือหารือเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นเหตุการณ์ที่ 
เกิดข้ึนจริงในองค์กร โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1) การประชุม/สัมมนาภายในส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้างานสามารถสังเกตพฤติกรรมของ
บุคลากรได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก  

2) การประชุมสัมมนาภายนอกส่วนราชการ เป็นการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสถาบัน 
องค์กร สมาคม หรือบริษัทภายนอก เป็นต้น เป็นการประชุม/สัมมนาผู้เข้าประชุมไม่มีส่วนร่วมมากนัก 
 

10. การทำกิจกรรม (Activity)  
เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานจริงจากกิจกรรม ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั ้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั ้นตอนการดำเนินงานมากนัก 
ความสำเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบกิจกรรมให้
บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ สามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
มุมมองซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เครื่องมือการทำกิจกรรมแบ่ง 2 รูปแบบ ดังนี้  

1) การทำกิจกรรมภายในหน่วยงาน เป็นการมอบหมายให้บุคลากรทำกิจกรรมร่วมกันภายใน
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก อาทิ กิจกรรม 5 ส เป็นต้น  

2) การทำกิจกรรมภายนอกหน่วยงานหรือกิจกรรมขององค์กร เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานท
ต่างกันทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงาน
ที่ต้อง ทำงานในพ้ืนที่เดียวกัน  
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วิธีการเลือกเครื่องมือพัฒนา  
ควรคำนึกถึงหลักการเรียนรู้ เช่น หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หรือโมเดลการเรียนรู้แบบ 

70:20:10 เป็นต้น  
1. หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้  
   1) ความต้องการและความสนใจ ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากว่าตรงกับ

ความต้องการ และความสนใจ ในประสบการณ์ที่ผ่านมา เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นควร
จะมีการเริ่มต้นในสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดการ
เรียนรู้นั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยเสมอ  

   2) สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี ถ้าหากถือเอาตัว
ผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลาง ในการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดหน่วยการเรียนที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ ควรจะยึดถือสถานการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่เป็นหลักสำคัญ มิใช่ตัวเนื้อหาวิชา
ทั้งหลาย  

   3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามาก
ที่สุดสำหรับผู้ใหญ่ ดังนั้นวิธีการหลักสำหรับการศึกษาผู้ใหญ่ ก็คือการวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของ
ผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียด ว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง 
แล้วจึงหาทางนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

   4) ผู ้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นำตนเอง ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ใหญ่ก็คือ การมี
ความรู้สึกต้องการที่จะสามารถนำตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงควรอยู่ในกระบวนการสืบ
หา หรือค้นหาคำตอบร่วมกับผู้เรียนมากกว่าการทำหน้าที่ส่งผ่านหรือเป็นสื่อสำหรับความรู้ แล้วทำ
หน้าที่ประเมินผลว่าเขาคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น  
    5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละบุคคล เมื่อมี อายุเพ่ิม
มากขึ้น เพราะฉะนั้นการสอนผู้ใหญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านนี้อย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการ
เรียนการสอน เวลาที่ใช้ทำการสอน สถานที่สอน เป็นต้น 

2. โมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10  
   70% เกิดจากประสบการณ์จากการทำงาน และการคิดแก้ปัญหา มาจากการลงมือทำ ได้

ทดลองทำ (Experiential Learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงานจริง ที่ได้มีโอกาส
เรียนรู้และศึกษาจากงานประจำวัน อาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ 
จากผู้บังคับบัญชา ทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆอย่าง เพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ  

20% เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพี่เลี้ยง หรือโค้ช โดยกระบวนการ Coaching 
การได้รับ Feedback จากผู ้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลที่เกี ่ยวข้องในการทำงาน ในบางครั ้งก็
สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่ านี้ก็ถือเป็นการ
เรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ รอบข้าง  

10% ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน การเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมามีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้เพียง 
10% ดังนั้นการฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติ ลงมือทำจริงๆ  ใน
ห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการสัมมนา หรือฟังอย่างเดียว ความรู้ที่ได้และนำไปใช้ได้ เพียง 10% เท่านั้น 
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A3: Apply การนำไปประยุกต์ใช้ในงาน 
 
ผู ้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชานำความรู ้ ทักษะ สมรรถนะที่พัฒนาไป

ประยุกต์ใช้ในงาน จากสิ่งที่ง่าย ไป ยาก และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคลที่สอดคล้องเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายโดย 

- สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา(ผู้รับการพัฒนา) ได้ใช้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เรียนรู้มาให้
เร็วที่สุด 

- มีการติดตามผลให้ Feedback ผู้รับการพัฒนาเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า และ
นำไปสู่การปรับแผน 

- กำหนดผลลัพธ์ และการวัดความก้าวหน้าที่สอดคล้องกัน 
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 ขั้นตอนการจัดทำ ID PLAN ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

ในเอกสารคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ฉบับนี้ จะจำแนกเป็น 
1. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์ 
4. คร ู
 
ก่อนจัดทำ ID PLAN ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก 1) ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการพัฒนา จะ

ร่วมกันประเมินผลเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนา (A1: Assessment) ซึ่งจะประเมินสมรรถนะของ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกตำแหน่ง จะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็น
สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง และสมรรถนะ
ประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง 
เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น ซ่ึงแต่ละตำแหนง่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ดังนี้ 

 
1. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) (รายละเอียดในภาคผนวก 2) 
    1.1 สมรรถนะหลัก ได้แก่  

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
2) การบริการที่ดี (Service Mind ) 
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
5) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

    1.2 สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ 
1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
3) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
4) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) (สำหรับตำแหน่งนิติกร เท่านั้น) 
5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) (สำหรับ

ตำแหน่งนิติกร เท่านั้น) 
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา  (รายละเอียดในภาคผนวก 3) 
 2.1 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2) การบริการที่ด ี
  3) การพัฒนาตนเอง 
  4) การทำงานเป็นทีม 
 2.2 สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการวิจัย 
2) การสื่อสารและการจูงใจ 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4) การบริหารองค์กร 
5) การมีวิสัยทัศน์ 
 

 3. ศึกษานิเทศก์  (รายละเอียดในภาคผนวก 4) 
 3.1 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2) การบริการที่ด ี
  3) การพัฒนาตนเอง 
  4) การทำงานเป็นทีม 
 3.2 สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการวิจัย 
2) การสื่อสารและการจูงใจ 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
4) การมีวิสัยทัศน์ 
 

 4. ครู  (รายละเอียดในภาคผนวก 5) 
 4.1 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 
  2) การบริการที่ดี (Service Mind) 
  3) การพัฒนาตนเอง (Self- Development) 
  4) การทำงานเป็นทีม (Team Work) 
  5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 
 4.2 สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ 

1) การบร ิหารหลักส ูตรและการจ ัดการเร ียนร ู ้ (Curriculum and Learning 
Management)  

2) การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) 
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3) การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) 
4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis 

& Classroom Research) 
5) ภาวะผู้นำครู(Teacher Leadership) 
6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื ่อการจัดการเร ียนรู้

(Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
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คณะผู้จัดทำ 
คณะอำนวยการ 
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2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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คณะดำเนินการ 
1. นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. นายพิน สงค์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. นางนิสา  คำพันธ์  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 
4. นางนิลยา ทองศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
5. นางจิรันธนิน คงจีน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๑๖ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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แบบรายงาน ID Report 

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
QR-Code ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

shorturl.at/jzBK4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1wPuaiwbO7R0ZmrSX3u-g2pcjTM2fmNAN?usp=sharing


คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๕๘ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๕๙ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๐ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๑ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๒ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๓ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๔ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๕ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๖ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๗ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๘ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๖๙ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๐ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๑ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๒ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๓ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๔ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๕ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
แบบฟอร์ม ID PLAN 
แบบประเมินสมรรถนะ 

แบบรายงาน ID Report 

ตำแหน่ง ครู 

 
QR-Code ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

shorturl.at/mFJS4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1wflgRdgm5wnXy24Vof9jORB8UUb8xBCL?usp=sharing


คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๖ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๗ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๘ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๗๙ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๐ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๑ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๒ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๓ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๔ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๕ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๖ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๗ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๘ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๘๙ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๙๐ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๙๑ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๙๒ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๙๓ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID PLAN | ๙๔ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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