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         ตราโรงเรียน 
        แผนพัฒนาตนเองรายบคุคล 

   (Individual Development Plan : ID Plan) 
    หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว ๒๒/๒๕๖๐) 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖.... 
 
 
 
 

.............ชื่อ – ชื่อสกุล............. 
ครู วทิยฐานะ ....................... 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน............................... 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........ศึกษา เขต........ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

ด้วย ก.ค.ศ.ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพครูตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำ
ตนเองและวิชำชีพครู (ว ๒๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตำมแบบ ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำร
พัฒนำตนเองเป็นรำยปีตำมแบบที่ส่วนรำชกำรก ำหนดและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำครูแบบครบวงจร ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ
และมีประสิทธิภำพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบำยพัฒนำครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐำนะ โดยจัดสรร
งบประมำณให้ข้ำรำชกำรครู คนละ ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) ส ำหรับกำรอบรมพัฒนำตนเองในหลักสูตร
ที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง ก่อนที่ครูจะไปเข้ำรับกำรพัฒนำครูต้องจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (Individual 
Development Plan : ID Plan) ให้ผู้บริหำรอนุมัติหลักสูตรที่จะไปเข้ำรับกำรอบรมก่อน ข้ำพเจ้ำจึงได้ท ำกำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำพร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเองรำยบุคคลเพื่อขออนุมัติหลักสูตรไป
เข้ำรับกำรพัฒนำต่อไป 
 
 
 

(...........................................) 
ครู 
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สารบัญ 
 หน้ำ 
ค ำน ำ.................................................................................................................................................... ก 
สำรบัญ.................................................................................................. .............................................. ข 
สำรบัญตำรำง...................................................................................................................................... ค 
สำรบัญแผนภูม.ิ................................................................................................................................... ง 
ส่วนที่ 1  บทน ำ   
 วัตถปุระสงค์  
 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปและผลการปฏบิัติงานทีผ่า่นมา  
 ข้อมลูทั่วไป  
 งานในหนา้ทีร่ับผิดชอบ  
 ผลงานที่เกิดจากการปฏบิัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบนั  
ส่วนที่ 3 ผลการประเมนิตนเองตามกรอบหลักสูตรของ กคศ.  
 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองตำมกรอบหลักสูตรท่ีสถำบนัคุรุพฒันำรับรอง  
 สรปุผลการประเมนิตนเอง  
ส่วนที่ 4 แผนกำรพัฒนำตนเองรำยบุคคล  
 ล ำดับควำมส ำคัญของสมรรถนะทีจ่ะพัฒนำ  
 ประวัติการเขา้รบัการพัฒนาปีทีผ่า่นมา  
 ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ   
 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง  
 ความเหน็ของผู้บังคับบญัชา  

ภาคผนวก  
ก บันทึกข้อความ  
ข โครงการ............................................  
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สารบัญตาราง 
ตำรำงที่ หน้ำ 

1   
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สารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมทิี ่ หน้ำ 

1   
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูประบบการพัฒนาครูเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่าง   มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   (พ.ศ.2560 – 
2579) เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มี
นโยบายการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะโดยให้ความส าคัญกับ "ระยะเวลา" ในการ ท างานสั่งสมความช านาญในระยะเวลาหนึ่งเชื่อมโยงกับการอบรม
พัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองให้ข้าราชการครู  คนละ 10,000 บาท/คน/ปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง โดยเป็นค่าลงทะเบียนหลักสูตร  ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่ าเบี้ยเลี้ยงในการ
อบรมพัฒนาเองในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือก
หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จาก
นโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ด าเนินการ  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ข้าราชการครูเลือกพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่
สอดคล้องตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล   (ID PLAN) และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อให้
หน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ให้กับครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับก ารอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถทราบความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูในภาพรวมได้ 

ประกอบกับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตาม ว 21/2560 ก าหนดให้ครู
ต้องท าแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลในทุกวิทยฐานะ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual 
Development Plan : ID Plan) ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อวางแผนการพัฒนาตนเองให้ได้ตรงตามศักยภาพ  
๒. เพื่อให้พัฒนาตนเองตามหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา    
๓. เพื่อให้สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพและน าไปใช ้

ในการเลื่อนวิทยฐานะ  
 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเปน็ในการพัฒนาตามกรอบหลักสูตรที่สถาบนัคุรุพัฒนาก าหนด
ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้คือองค์ประกอบด้านความรู ้ด้านทักษะ และด้านความเป็นคร ู

๒. จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ตามความต้องการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกบัภาระงานใน
หน้าทีข่องตนเองและบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน   

๓. ศึกษา ท าความเขา้ใจหลกัสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบของทางราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และการ 
ด าเนนิการอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้องอย่างละเอียด  
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๔. การพัฒนาตนเอง สามารถกระท าได้โดย 
๔.๑ การอา่นจากหนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๔.๒ การสบืค้นข้อมลูผา่น Search Engine ในเครือข่ายต่าง ๆ เชน่ ThaiLis, Gotoknow หรือ... 

เปน็ตน้ 
 ๔.๓  การไปเขา้รบัการประชมุ อบรมและพัฒนาตามทีส่่วนราชการจัดขึน้ เชน่โรงเรียน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน หรือสถาบนัอุดมศึกษา 
 ๔.๔  การไปเขา้รบัการอบรมพัฒนาตามทีส่ถาบนัอุดมศึกษาเปน็ผู้จัด 
 ๔.๕ การไปเขา้รับการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบนัคุรุพัฒนาก าหนด (OBEC Training) 
 ๔.๕ การอบรมพัฒนาผา่นเครอืขา่ยตา่ง ๆ เชน่ TEPE Online, …………………………………………. 
สามารถเขยีนเปน็แผนภูมแิสดงความสมัพนัธ์ได้ดังนี ้
 

 
แผนภูมิที่ 1 : การพัฒนาตนเองเพือ่พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
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บทที ่2 
 

ข้อมูลทั่วไปและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 
ข้อมูลทั่วไป 
     ช่ือผู้ขอ.........................................นามสกุล..........................อายุ..............ปี 
     เข้ารับราชการเม่ือวันที่..........เดือน..................พ.ศ..............อายุราชการถึงปัจจุบนั.......ปี...........เดือน 
     ณ โรงเรียน………………………………………………….สงักดั.................................................................. 
     คุณวฒุิ............................วิชาเอก................................... 
     ต าแหนง่ครู  วทิยฐานะ.......................ต าแหนง่เลขที่....................... 
     รับเงนิเดือนอันดบั...............................ช้ัน/เงนิเดือน.........................บาท 
     สถานศกึษา    โรงเรียน.................................อ าเภอ............................จังหวัด............................. 
     ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา...................ศึกษา เขต............    
     สังกัดสว่นราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
     ประสบการณก์ารท างาน 

๑. โรงเรียน 
๒. โรงเรียน 
๓. โรงเรียน  

 
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ   

๑. งานการจัดการเรยีนรูท้ีส่อนตาตารางสอน กลุม่สำระกำรเรยีนรู้..............................................................  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน และ..................ในปีกำรศึกษำ........................มรีำยละเอยีดดังนี ้

ปีการศกึษา ภาคเรียนที ่ วิชา รหัสวิชา ช้ัน คาบ/สปัดาห ์ ชัว่โมง / ภาคเรียน 
2561 1      

       
       
       
  รวมภาคเรียนที ่๑   
 2      
       
       
       
  รวมภาคเรียนที่ ๒   
 รวมทัง้สิน้  
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๒. งานสนบัสนนุการจัดการเรียนรู ้

ปีการศึกษา ภาคเรียนที ่ งานสนบัสนนุการจัดการเรียนรู ้ จ านวนชัว่โมง 

2561 1   
    
    
  รวม  
 2   
    
    
  รวม  

 

๓. ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ ............. ชั่วโมง  
๔. ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)…………..ชั่วโมง  
๕.  ชั่วโมงการอบรมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (OBEC Training) .............ชั่วโมง 
๖.  งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู ้
ผลจากการจัดการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษาที่ท าการสอนแล้วท าให้มีผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ใน 

ทุกปีการศึกษา ดังนี ้
๑) นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจครบถ้วนตามเนือ้หาของหลักสตูร 
๒) ความสามารถในการอา่น การเขยีน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแตล่ะ 

ระดับชัน้   ในแต่ละปีเปน็อยา่งไร  ดูที่ ปพ.5 หรือที่วัดผล 
๓) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และ 

แกป้ัญหา ในแตล่ะปเีปน็อยา่งไร  ดูที่ ปพ.5 หรือที่วัดผล 
๔) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ละปีเปน็อยา่งไร  ดูที่ ปพ.5  

หรือที่วัดผล 
 ๕) 
 ๖) 
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๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 

๑) ผลจากการได้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาการ จึงได้น าความรู้เหล่านัน้มาใช้ในการพัฒนาการ 
เรียนรู้ ในแตล่ะปีการศึกษาดังนี้ 
  
 ๒) มีผลงานวิจัยในชัน้เรียน ดังนี ้
 

๓) ผลจากการได้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาการ จึงได้น าความรู้เหล่านัน้มาใช้ในการพัฒนาเพื่อนครู 
ผู้ร่วมวิชาชีพ ในแตล่ะปีการศึกษาดังนี้ 

(๑) การจัดนทิรรศการ 
 

(๒) การน าเสนอผลงาน 
 

(๓) การเปน็วิทยากร 
 

 
     ๓.  ผลที่เกิดกับผูเ้รียน 

๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O – NET) 
 

๓) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
 

๔) การมีคณุลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดี
ของสังคม 
 
๕) ความภมูิใจในท้องถิน่และความเปน็ไทย 
 
๖) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
๗) สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม 

 
๔. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

 
๕. ผลที่เกิดกับชุมชน 
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ส่วนที ่๓ 
 

ผลการประเมินตนเองตามกรอบหลักสูตรของ กคศ. 
 

ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ข้อ ๑. ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยให้
ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการ
ก าหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสูตรคูปอง ครูจะต้อง
ประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual 
Development Plan : ID Plan) 

 
การวเิคราะห์ผลการประเมินตนเองตามกรอบหลกัสตูรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 
 การพัฒนาตนเองตามกรอบหลกัสูตรทีส่ถาบันคุรุพัฒนาก าหนดประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้คือ
องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นคร ูด้วยการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ 
ดังนี้ 

๑ หมายถึง ระดบัที่มสีมรรถนะน้อยที่สดุ 
๒ หมายถึง ระดบัที่มสีมรรถนะน้อย 
๓   หมายถึง ระดบัที่มีสมรรถนะปานกลาง 
๔   หมายถึง ระดบัที่มีสมรรถนะมาก 
๕   หมายถึง ระดบัที่มีสมรรถนะมากที่สดุ 

 
ตอนที ่๑ ผลการประเมนิตนเองตามกรอบของ กคศ.  
 

 

รายการพิจารณา 
 

ระดับสมรรถนะ ล าดับ 
ความส าคัญ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านที่ ๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
๑. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน        
๒ . วิธีสอน  ถ่ายทอดความรู้ เชิงเนื้อหา  กิจกรรม  บริบท 
เป้าหมายการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน การปรับพื้นฐาน และ
อุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน  

      

๓. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้        
๔. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และ
แนวทางการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา  

      

๕. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 
จิต วิทยาสั งคม  นโยบายการศึกษา  จุดมุ่ งหมายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร  
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ตอนที่ ๑ (ต่อ) 

 

รายการพิจารณา 
 

ระดับสมรรถนะ ล าดับ 
ความส าคัญ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียน  

      

๗. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้        
๘. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้        
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        
ด้านที่ ๒ ทักษะการปฏิบัติงาน  
๑. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร        
๒. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้        
๓. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้        
๔. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้        
๕. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  

      

๖. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้       
๗. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       
๘. การท างานร่วมกับผู้อื่น       
๙. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ       
๑๐. ทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง       
ด้านที่ ๓ ความเป็นครู  
๑. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน  

      

๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ เรียน  ทั้งกาย วาจา และจิตใจ  ด ารงตนให้เป็นที่ เคารพ 
ศรัทธา และน่าเชื่อถือทั้งใน และนอกสถานศึกษา  

      

๓. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู        
๔. มีวินัยและการรักษาวินัย        
๕. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น  

      

๖. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้        
๗. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง        
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ตอนที ่๒ สำระที่เปน็ศำสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรเรยีนรู ้(Pedagogy) ประกอบด้วย 
 

รายการพิจารณา 
ระดับสมรรถนะ ล าดับ 

ความส าคัญ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การสอนในศตวรรษที่ ๒๑        
๒. การแก้ปัญหาผู้เรียน        
๓. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้        
๔. การจัดการชั้นเรียน        
๕. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
    ทางวิชาชีพ  

      

๖. การพัฒนาหลักสูตร        
๗. สะเต็มศึกษา(STEM Education)        
๘. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน       
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        
๑๐. การออกแบบการเรียนรู้        

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตอนที ่๑ ผลกำรประเมนิตนเองตำมกรอบของ กคศ. พบว่ำ................................................................... 
 
 
ตอนที ่๒ สำระที่เปน็ศำสตร์ที่เกีย่วข้องกับกำรจัดกำรเรยีนรู ้(Pedagogy) พบว่ำ.................................. 
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ส่วนที่ ๔ 
 

แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 

ล าดับความส าคัญของสมรรถนะทีจ่ะพัฒนา 

ล าดับที ่ สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา 

๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

 

ประวัติการเข้ารับการพัฒนาปีที่ผ่านมา 
ปีการศกึษา ล าดับ เรื่อง หนว่ยงาน จ านวนช่ัวโมง 
     
     
     
     
     
     
     

รวมจ านวนช่ัวโมง  
 
ความต้องการในการพัฒนา  
  ๑. หลักสูตรใดที่ท่ำนต้องกำรพัฒนำ  

ล ำดับที ่ รหัสหลักสูตร รำยละเอียด 

๑.   
๒.   
๓.   

๔.   
๕.   
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๒. เพรำะเหตุใดท่ำนจึงต้องกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในหลักสูตรนี้  

 
๓. ท่ำนคำดหวังสิ่งใดจำกกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในหลักสูตรนี ้ 

 
๔. ท่ำนจะน ำควำมรู้จำกหลักสูตรไปพัฒนำกำรสอนของท่ำนอยำ่งไร  

 
รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

๑. ล าดับความส าคัญ 
๒. สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา 
๓. วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

 
๔. ระยะเวลาในการพัฒนา      

ตั้งแต่วันที่.......เดือน...................พ.ศ............ถึงวันที่.......เดือน...................พ.ศ............ 
๕. การขอรบัการสนบัสนนุจากหน่วยงาน 

งบประมำณจำกโครงกำรพัฒนำครูแบบครบวงจร ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
๖.๑ ดา้นความรู ้
 
๖.๒ ดา้นทกัษะ 
 
๖.๓ ดา้นความเปน็คร ู
 
 

(ลงช่ือ)..................................................................... 
(..............................................................................) 

ผู้จดัท าแผนพฒันา 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 

(ลงช่ือ)..................................................................... 
(..............................................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน....................... 
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรยีน……………………………  
ที่                   วันที ่     เดือน                        พ.ศ.  2561 
เรื่อง  แผนพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ (Individual Development Plan : ID Plan) ตำมหลักเกณฑ์  

        และวิธีกำรพัฒนำตนเองและวชิำชีพคร ู(ว๒๒/๒๕๖๐)ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖..... 

 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน......................  
อ้างถึง  หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที ่ศธ.0206.3/ว 22 ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2561 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.ค.ศ.ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพครู (ว ๒๒/๒๕๖๐) เมื่อ
วันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
โดยให้ประเมินตนเองตำมแบบ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเองเป็นรำยปี ตำมแบบที่ส่วน
รำชกำรก ำหนดและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รำยละเอียดทรำบแล้วนั้น ดังนั้น ครู
ก่อนจะเลือกหลักสูตรพัฒนำครูแบบครบวงจร ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดท ำแผนพัฒนำตนเอง เพื่อให้ผู้บริหำร
อนุมัติหลักสูตรตำมแผนพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ (Individual Development Plan : ID Plan) 
    บัดนี้ข้ำพเจ้ำได้จัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคลประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖......เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียด
ดังแนบ 
 จึงเรียนมำเพื่อ 

1. ทรำบ 
2. พิจำรณำอนุมัติหลักสูตรให้ข้ำพเจ้ำได้ไปเข้ำรับกำรอบรมตำมแผนกำรพัฒนำตนเองรำยบุคคล 

 
 

     (ลงช่ือ)..................................................................... 
     (..............................................................................) 

      คร ู
ความคิดเหน็ของหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้
 

     (ลงช่ือ)..................................................................... 
     (..............................................................................) 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้......................... 

ให้ข้อคิดเห็น [w81]:  
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ความคิดเหน็ของรองผูอ้ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ 
 
 

     (ลงช่ือ)..................................................................... 
     (..............................................................................) 

     รองผูอ้ านวยการกลุม่บรหิารวชิาการ 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

    (ลงช่ือ)..................................................................... 
    (..............................................................................) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน...................... 
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