
0 
 

0 
 

 



1 
 

1 
 

คู่มือการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID-Plan) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

------------------------------------------- 
 
1. ความจ าเป็นในการน าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มาใช้ในส่วนราชการ 
  ปัจจุบันนี้ ส่วนราชการมีความต้องการจะพัฒนาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (High Performance 
Organization) เนื่องจาก ปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ส่วนราชการต้องมีการ
ยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้  การน า ID-
Plan มาใช้ในส่วนราชการจะช่วยให้ส่วนราชการได้รับการพัฒนา เนื่องจาก ID-Plan มีวัตถุประสงค์หลักใน
การพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง (Strength) ของข้าราชการให้มีมากขึ้น และเป็นกรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้ข้าราชการบรรลุถึงเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดย ID-Plan เป็นแผนปฏิบัติการที่มี
รายละเอียดในการพัฒนาข้าราชากรให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ข้าราชการและส่วนราชการต้องการ หรือคาดหวัง
ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อข้าราชการมีการพัฒนาไปตามเป้าหมายของตนเอง ก็จะท าให้ข้าราชการเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานดีขึ้น 
  โดยการพัฒนาดังกล่าว จะต้องเป็นการพัฒนาในทิศทางเดียวกับความต้องการของส่วนราชการ        
จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ดีขึ้น และท าให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  โดยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำประเมินตนเอง และจัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเองเป็นรำยปี ตำมแบบที่หน่วยงำนก ำหนด  โดยการเน้น
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้    
รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์กร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมา
ประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ข้าราชการมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงต้องมีแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือเป็นกรอบหรือ
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
 
2. ความหมายของแผนพัฒนารายบุคคล 
  แผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (Individual Development Plan : ID-Plan) เป็นกรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้ข้าราชการในส่วนราชการ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งอาจก าหนดได้ทั้งใน
ระยะสั้น (ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน) และระยะยาว (ความก้าวหน้าในอาชีพ) ถือได้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ที่มีรายละเอียดเชื่อมโยงหรือตอบสนอง ต่อความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กร ทีมงาน
และตนเอง โดยในแผนดังกล่าว จะระบุถึงประเด็นการพัฒนาของแต่ละบุคคล วิธีการพัฒนา ก าหนดการ และ
การประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ได้รับการพัฒนา เป็นต้น แผนพัฒนารายบุคคล จึงเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนในการ
พัฒนาข้าราชการให้สามารถท างานในปัจจุบันได้ดีข้ึนและส่งผลให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
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3. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
  1) เพื่อให้ข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแนวทางพัฒนาของตนเองให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ก าหนดไว้ ทั้งสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
  2) เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้พัฒนาตนเอง เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
  3) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีคุณสมบัติ 
ความสามารถ และศักยภาพในปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการด ารงต าแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต 
  4) เพ่ือให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
 
4. ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
 ประโยชน์ของ ID-Plan แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร 
ดังนี้ 
  ระดับรายบุคคล 
  1) เพ่ือการปรับปรุง (To Improve) ID-Plan ช่วยปรับปรุงความสามารถเดิมที่มีอยู่ และปรับปรุง
ผลงานที่ข้าราชการรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2) เพ่ือการพัฒนา (To Develop) ID-Plan ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการ
พัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ิมศักยภาพการท างานของข้าราชการให้มีความสามารถที่จะ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น 
  3) เพ่ือเตรียมความพร้อม (To Prepare) ช่วยให้ข้าราชการมีความพร้อมในการท างานในต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
  ระดับหน่วยงาน 
  1) การทดแทนงาน (Work Replacement) ข้าราชการเกิดทักษะในการปฏิบัติงานหลายด้าน (Multi 
Skills) ท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบงานเดิมไม่อยู่หรือโอนย้ายไปที่อ่ืน 
  2) ผลงานของหน่วยงาน (Department Performance) การที่ข้าราชการมีการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ท าให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ท าให้ผลงานของหน่วยงานระดับ 
ส านัก/กอง/ส านักงาน ก็ดีข้ึนตามไปด้วย 
  3) คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาดี                      
มีความสามารถ ท าให้มีการวางแผนบริหารจัดการการท างานได้ดี ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลในการท างานกับ
ชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
  ระดับองค์กร 
  1) ผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Corporate Performance) การ
จัดท า ID-Plan ท าให้ข้าราชการมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องท าให้สัมฤทธิ์ผลของหน่วยงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของกรมโดยรวมด้วยเช่นกัน 
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  2) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส่วนราชการ  (Corporate Branding) ข้าราชการที่มีความสามารถ
มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการ ในด้านการพัฒนาบุคลากรภายในต่อบุคคลภายนอก 
นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้บุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ มีความรักและผูกพันกับส่วนราชการ
ด้วย 
 
5. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

กลุ่มบุคคล บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับสูง  สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและข้าราชการปฏิบัติตาม ID-Plan ตามท่ีก าหนดขึ้น 

 อนุมัติให้จัดท า ID-Plan เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บังคับบัญชาที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า ID-Plan 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ ID-Plan ที่ก าหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานปัจจุบันหรืองานอ่ืนๆ 
ที่มีอยู่ในส่วนราชการ 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 
 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความ
เต็มใจและตั้งใจ 
 ร่วมกับหัวหน้างานก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 
 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบประสบ
ความส าเร็จ 
 ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า ID-Plan ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับภายในส่วนราชการ 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ ID-Plan กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ  
 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า ID-Plan แก่ผู้บริหารทุก
หน่วยงานและบุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ 
 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน ID-Plan กับผู้บริหารและบุคลากร 
 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน ID-Plan 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน ID-Plan จากผู้บริหารและบุคลากร 
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6. ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน : เพ่ือก าหนดจุดประสงค์และระบุ
เป้าหมายการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และ    
ส่วนราชการ 

Assess 
การประเมินเพ่ือก าหนดการพัฒนา 

วิธีการเรียนรู้ : เพ่ือก าหนดวิธีการเรียนรู้ หรือ     
การได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์ 
อุปสรรคที่อาจขัดขวางการเรียนรู้ รวมทั้งการ
สนับสนุนเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ติดขัด นอกจากนี้ต้อง
ควรก าหนดการวัดความส าเร็จหลังการเรียนรู้ 

Acquire 
การเลือกวิธีการพัฒนา 

การประยุกตใ์ช้ : เพ่ือก าหนดแนวทางในการน า
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พัฒนามาประยุกต์ใช้
หาโอกาสในการน าไปใช้ การติดตาม
ความก้าวหน้า รวมทั้งการวัดผลการน าสิ่งที่ได้รับ
การพัฒนาไปใช้ขจัดอุปสรรคที่อาจขัดขวางหรือให้
การสนับสนุนเพื่อให้การประยุกต์ท าได้จริง 

Apply 
การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับ        

จากการพัฒนา 
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1. Assess การประเมินเพื่อก าหนดการพัฒนา 
  เพ่ือก าหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมายการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และส่วนราชการ โดยใช้หลัก 4Whs 1H ประกอบด้วย 
  1. Why ท าไมต้องประเมิน : เพ่ือพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่
แล้วให้มีมากข้ึน 
  2. Who ใครเป็นผู้ประเมิน : ประเมินได้ทั้งตนเอง และผู้บังคับบัญชา โดยบทบาทของหัวหน้างาน
จะต้องช่วยแนะน าเก่ียวกับการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องพัฒนา ช่วยดูช่วยเหลือกิจกรรมการพัฒนาที่
เหมาะสม สร้างบรรยากาศของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการพัฒนา และช่วยขจัดอุปสรรคของการพัฒนาที่อาจ
เกิดข้ึน 
  3. What ประเมินจากประเด็นใดบ้าง : 
   ความรู้ : ความรู้ในการปฏิบัติงาน หรือความรู้ในกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ทักษะ : ทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การค านวณ หรือการจัดการข้อมูล 
  สมรรถนะ : มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ยึดมั่นในความชอบ
ธรรม หรือการท างานเป็นทีม 
   สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน : จ านวน 3 สมรรถนะ แตกต่างกันตามต าแหน่งงาน 
 4. Where หาข้อมูลการประเมินได้จากที่ได้ : ผลการรายงานตนเอง (Self-Report) สังเกตโดยตรง
จากผู้บังคับบัญชา (Direct Report) ความเห็นจากบุคคลที่สาม (Third – Party Comments) แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลประเมินความพึงพอใจ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึง ค า
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  5. How แนวทางในการก าหนดประเด็นการพัฒนา : ต้องค านึงถึงการพัฒนาตามความต้องการ
ส่วนตัว ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการของส่วนราชการ 
 
2. Acquire การเลือกวิธีการพัฒนา 
  เพ่ือก าหนดวิธีการเรียนรู้ หรือ การได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจขัดขวาง
การเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ติดขัด นอกจากนี้ ต้องควรก าหนดการวัดความส าเร็จหลัง
การเรียนรู้ 
  เครื่องมือการพัฒนา 
  เครื่องมือการพัฒนา ประกอบด้วย เครื่องมือฝึกอบรม และเครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ซึ่งจะ
ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ที่นิยมน ามาพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
  1. On The Job Training (OJT) หรือ การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
  เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้ค าแนะน าเชิง
ปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นท่ีการท างาน ในช่วงเวลาการท างานปกติ 
ซึ่ง OJT นั้นจะออกแบบเพ่ือเน้นประสิทธิภาพการท างานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพ้ืนฐาน (Skill-
Based) ให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งองค์กรสมัยใหม่มักจะใช้เครื่องมือ OJT 
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ในการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือที่เรียกว่า Knowledge Sharing เพ่ือลด
ช่องว่างความรู้ของคนในองค์กรให้มากท่ีสุด 
  การฝึกอบรมในขณะท างานสามารถด าเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานคนอ่ืนๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เครื่องมือพัฒนานี้มักน ามาใช้ส าหรับพนักงานใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาท างาน สับเปลี่ยน 
โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ ผู้บังคับบัญชาจะมีหน้าที่ท า OJT ให้กับ
พนักงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพ่ือสอนพนักงานให้เรียนรู้ถึงกระบวนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรักษาองค์ความรู้ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการ
ท างาน แม้ว่าจะเปลี่ยนพนักงานที่รับผิดชอบ แต่องค์กรยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการท างานต่อไปได้ 
  2. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
  เป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน เน้นไปที่การเปลี่ยนงาน โดยที่
ต าแหน่งของงานและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับยังคงเหมือนเดิม งานที่หมุนเวียนอาจอยู่ในส่วนใดของ
โครงสร้างองค์กรก็ได้ เช่น การหมุนเวียนภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างส านัก 
 3. การสอนแนะน างาน (Coaching) 
 เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่น ามาใช้พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการที่ผู้สอนงานใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ท าการ
สอนให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดขึ้น จนกระทั้งสามารถฝึกให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่สอนให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและ
พนักงาน โดยมากการสอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล (One-on-One Relationship and 
Personal Support) ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสอนงานจึงเป็นเทคนิคหนึ่งใน
การพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตนเอง ทั้งนี้ การสอนงานนั้นมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ แก้ปัญหา
งาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4. การมอบหมายงาน (Job Assignment) 
  เป็นเครื่องมือการพัฒนาสมรรถนะ ที่เน้นการท างานจริงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ทั้งนี้การมอบหมายงานประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) และ
การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) ดังนี้ 
  1) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job enrichment) 
  เป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เน้นการออกแบบลักษณะงาน เป็นงานที่แตกต่างจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติ เน้นให้พนักงานเกิดความช านาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบ
ในงานของตน (Task Identity) เป็นลักษณะงานที่มีความส าคัญ (Task Significance) มีอิสระสามารถบริหาร
จัดการงานนั้นด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา (Feedback) เป็น
ระยะ Job Enrichment เป็นการเพ่ิมคุณค่างาน โดยเพ่ิมงานชนิดเดียวกันให้มีคุณค่างานมากขึ้น เป็นงานที่
ยากและท้าทายมากขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิด
อย่างเป็นระบบในการท างานมากขึ้น 
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   2) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)  
  เป็นเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ เน้นการ
มอบหมายปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีมูลค่างาน ( job Value) ไม่แตกต่างไปจากขอบเขต
งานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบจะเพ่ิมหรือขยายขอบเขตงานขึ้น                         
 

เน้นการเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริหารงานที่มี
ปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและพัฒนาทีมงาน Job Enlargement เป็นการเพ่ิมงานใน
ระดับแนวนอน หรือแนวราบ (Horizontal Job Enlargement) ซึ่งเป็นการขยายงานออกด้านข้าง เช่น 
เมื่อก่อนเคยท างานเพียง 1,2,3 หน้าที่ แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น 4,5,6 หน้าที่ เป็นต้น 
  5. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
  เป็นรูปแบบการพัฒนาความสามารถของพนักงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ท าได้ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มหรือ
เป็นเดี่ยว ซึ่งการมอบหมายโครงการรายบุคคล เป็นการมอบหมายโครงการให้พนักงานคนใดคนหนึ่ง
ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมาก ระยะเวลาในการด าเนินงานสั้น และใช้ทรัพยากรไม่
มากนักแตกต่างกับการมอบหมายโครงการเป็นกลุ่มเป็นการมอบหมายโครงการให้กับพนักงานหลายคนที่อยู่
ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันร่วมกันจัดท าโครงการที่มีขอบเขตโครงการที่กว้าง มีงานที่ต้อง
รับผิดชอบมาก รวมถึงเป็นโครงการที่ต้องอาศัยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
  ทั้งนี้ การมอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาจะต้องก าหนด
ช่วงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารโครงการที่ก าหนดขึ้นให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลความส าเร็จของโครงการเป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะไม่เกิดประโยชน์หากผู้บังคับบัญชา
ขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การพูดคุยกับพนักงานเป็นระยะถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา 
รวมถึงแผนการด าเนินงาน (Action Plan) เพ่ือให้โครงการที่มอบหมายให้กับพนักงานประสบความส าเร็จ 
  6. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)  
 เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง โดยมอบหมายให้พนักงานไปสังเกตการณ์การกระท า 
หรือบุคคลที่ต้องการในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลาสั้นๆ 
ซึ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใช้กับพนักงานในระดับบริหารจัดการ (Management Level) ขึ้นไป เป็นการ           
ดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือเป็นการดูงานจากลักษณะงานที่ต้องท างานร่วมด้วย 
   การดูงานนอกสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้เห็นรูปแบบ
การท างานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจากองค์กร
ภายนอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะท าให้พนักงานสามารถน าแนวคิดที่ได้รับจากการดูงานนอกสถานที่ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้งพนักงานยังสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ที่ได้รับรู้มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น ทั้งนี้การดูงานนอกสถานที่โดยทั่วไป
จะประกอบไปด้วยการดูงานภายในประเทศและการดูงานในต่างประเทศ 
 7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
  เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรที่เน้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น พนักงานสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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ผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการ
ท างานสูง (Talented People) ซึ่งสามารถเรียนรู้โดยการใช้สื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การดู VCD หรือ
การค้นคว้าผ่าน Internet หรือการเรียนแบบ E-Learning หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือเรียนรู้
ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ต้องเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ต าราเรียน เป็นต้น 
 8. การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
  เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เน้นการพูดคุยระดมความ
คิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็น ร่วมกัน การจัดประชุม / สัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรเน้นการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการท า
กิจกรรมกลุ่ม หรือหารือเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร โดยเครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
    1) การประชุม/สัมมนาภายในส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้างานสามารถสังเกตพฤติกรรมของ
บุคลากรได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก 
   2) การประชุมสัมมนาภายนอกส่วนราชการ เป็นการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
องค์กร สมาคม หรือองค์กรภายนอก เป็นต้น เป็นการประชุม/สัมมนาผู้เข้าประชุมไม่มีส่วนร่วมมากนัก 
  9. การท ากิจกรรม (Activity) 
  เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานจริงจากกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเน้นการ
มอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของเครื่องมือ
ดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้
บุคลากรเกิดความร่วมมือ สามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน เครื่องมือการท ากิจกรรมแบ่ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 
    1) การท ากิจกรรมภายในหน่วยงาน เป็นการมอบหมายให้บุคลากรท ากิจกรรมร่วมกัน
ภายในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก เช่น กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 
   2) การท ากิจกรรมภายนอกหน่วยงานหรือกิจกรรมขององค์กร เป็นกิจกรรมที่หน่วยงาน
ต่างกันท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานระหว่างหน่วยงานที่ต้อง 
ท างานในพ้ืนที่เดียวกัน 
 
  วิธีการเลือกเครื่องมือพัฒนา 
  ควรค านึงถึงหลักการเรียนรู้ เช่น หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หรือโมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10 เป็นต้น 
 1. หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   1) ความต้องการและความสนใจ ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากว่าตรงกับ
ความต้องการ และความสนใจ ในประสบการณ์ท่ีผ่านมา เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นควรจะมีการ
เริ่มต้นในสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจรรมทั้งหลาย เพ่ือให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้นั้นจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งนี้ด้วยเสมอ 
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  2) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี ถ้าหากถือเอาตัว
ผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดหน่วยการเรียนที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
ควรจะยึดถือสถานการณ์ท้ังหลายที่เก่ียวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่เป็นหลักส าคัญ มิใช่ตัวเนื้อหาวิชาทั้งหลาย 
  3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามาก
ที่สุดส าหรับผู้ใหญ่ ดังนั้นวิธีการหลักส าหรับการศึกษาผู้ใหญ่ ก็คือการวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่
ละคนอย่างละเอียด ว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง แล้วจึงหาทาง
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
  4) ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้น าตนเอง ความต้องการที่อยู่ในสวนลึกของผู้ใหญ่ก็คือ การมี
ความรู้สึกต้องการที่จะสามารถน าตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทขององค์กร จึงควรอยู่ในกระบวนการสืบหา 
หรือค้นหาค าตอบร่วมกัน มากกว่าการท าหน้าที่ส่งผ่านหรือเป็นสื่อส าหรับความรู้ แล้วท าหน้าที่ประเมินผลว่า
เขาคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น 
  5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล จะมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละบุคคล เมื่อมีอายุเพ่ิมมาก
ขึ้น เพราะฉะนั้นการสอนผู้ใหญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านนี้อย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน 
เวลาที่ใช้ท าการสอน สถานที่สอน เป็นต้น 
  2. โมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10  
 70% เกิดจากประสบการณ์จากการท างาน และการคิดแก้ปัญหา มาจากการลงมือท า ได้ทดลองท า 
(Experiential Learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการท างานจริง ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาจาก
งานประจ าวัน อาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา ท าให้ต้อง
เรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
 20% เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพ่ีเลี้ยง หรือโค้ช โดยกระบวนการ Coaching การได้รับ 
Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท างาน ในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุม    
ทีม เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ รอบข้าง 
  10% ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน การเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมาเพียงทฤษฏีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้เพียง 10% 
ดังนั้น การฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติ ลงมือท าจริงๆ ในห้องเรียน เพราะ
ถ้าเป็นการสัมมนาหรือฟังอย่างเดียว ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ได้ เพียง 10% เท่านั้น 
 

เครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ 
- ฝึกอบรมในขณะท างาน 
- การมอบหมายโครงการ 
- คณะท างาน  
- การหมุนเวียนงาน 
- การท ากิจกรรม 
- การเป็นวิทยากรภายใน 
- การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 

70% เรียนรู้จากประสบการณ์ 
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เครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ 
- โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 
- การสอนงาน 
- การให้ค าปรึกษาแนะน า 
- การติดตามสังเกต 

20% เรียนรู้จากสัมพันธภาพ 

- การฝึกอบรมภายใน/ภายนอกองค์กร 
- การประชุม/สัมมนา 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การดูงานนอกสถานที 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

10% เรียนรู้จากการศึกษาเรียนรู้ 

 
3. Apply การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา 
  เพ่ือก าหนดแนวทางในการน าความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พัฒนามาประยุกต์ใช้ หาโอกาสในการ
น าไปใช้ การติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งการวัดผลการน าสิ่งที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ ขจัดอุปสรรคที่อาจ
ขัดขวางหรือให้การสนับสนุนเพื่อให้การประยุกต์ท าได้จริง 
  ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) ได้น าความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในงาน จากสิ่งที่ง่าย ไป ยาก และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้องเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดย 1) สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(ผู้รับการพัฒนา) ได้ใช้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เรียนรู้มาให้เร็วที่สุด 2) มีการติดตามผล ให้ Feedback ผู้รับ
การพัฒนาเป็นระยะ เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า และน าไปสู่การปรับแผน 3) ก าหนดผลลัพธ์ และการวัด
ความก้าวหน้าที่สอดคล้องกัน 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 
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แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(Individual Development Plan : ID Plan) 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

----------------------------- 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)..........................................................ชื่อสกุล........................................................... 
ต าแหน่ง..........................................ระดับ/วิทยฐานะ.................................... 
O เงินเดือน.......................บาท   O ค่าตอบแทน.............................บาท  O ค่าจ้าง.......................บาท 
กลุ่ม........................................................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9               
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
วุฒิการศึกษา............................................................................................................................... ........ 
O  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก...................................................................... .................... 
O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก........................................................................ .................. 
O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก........................................................................ .................. 
O   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ .................... 
วัน เดือน ปีเกิด...................................................................  วันที่เกษียณอายุราชการ........................................ 
เริ่มรับราชการ/เริ่มสัญญาจ้างวันที่.....................เดือน.........................................พ.ศ. .................. ..................       
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน...........................ป.ี......................เดือน  
 ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้   ..................  หมู่ ……………. ต ำบล......................... อ ำเภอ...................   
จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์  .............................เบอร์โทรศัพท์ทีท่ ำงำน....................................                   
เบอร์โทรศัพทม์ือถือ  ........................................................... 
 

งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 กลุ่ม………………………………………………………………………. 
  กลุ่มงำน............................................................ 
  1. งำน....................................................................................................................... ......... 
  2. งำน................................................................................................................................  
  3. งำน....................................................................................................................... ......... 

ฯลฯ 
งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
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ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา) 

ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง วัน เดือน ปี 
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

 

ควำมรู้ /ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องกำร 
 

เหตุผล 
 

วิธีกำร/ 
 

ช่วงเวลำ 
 

กำรประยุกต์ ตัวชี้วัด 

พัฒนำ เรียงล ำดับควำมส ำคัญ 
 

หรือควำมจ ำเป็น  
 

รูปแบบกำรพัฒนำ ที่ต้องกำร 
 

ใช้ในงำน 
 

ควำมส ำเร็จ 

(1) (2) (3) พัฒนำ (4) (5) (6) 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

(7)   รับทราบแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) (8) กำรประเมินผลกำรพัฒนำตนเอง (ID-Plan) โดยผู้บังคับบัญชำ (9)   รับทรำบผลกำรพัฒนำ  
ลงชื่อ.............................................ผู้รับกำรพัฒนำ 
     (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................... 
ลงชื่อ..............................................ผู้บังคับบัญชำ 
     (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 

(  ) ด ำเนินกำรพัฒนำตนเองส ำเร็จตำมแผน  (ID-Plan)  
(  ) ด ำเนินกำรพัฒนำตนเองส ำเร็จตำมแผน (ID-Plan) คิดเป็น   
ร้อยละ..............ของแผนที่ก ำหนดไว้เนื่องจำก................................... 

ลงชื่อ..............................................ผู้บังคับบัญชำ 
(.............................................) 

ต ำแหน่ง.................................................... 
วันที่........................................................... 

 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับกำรพัฒนำ 
         (.............................................) 
   ต ำแหน่ง.................................................... 
   วันที่........................................................... 
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ตัวอย่าง  ส่วนที่ 2 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

ควำมรู้ /ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องกำร 
 

เหตุผล 
 

วิธีกำร/ 
 

ช่วงเวลำ 
 

กำรประยุกต ์ ตัวช้ีวัด 

พัฒนำ เรียงล ำดบัควำมส ำคัญ 
 

หรือควำมจ ำเป็น  
 

รูปแบบกำรพัฒนำ ที่ต้องกำร 
 

ใช้ในงำน 
 

ควำมส ำเร็จ 

(1) (2) (3) พัฒนำ (4) (5) (6) 
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการปฏิบตัิงาน ตามที ่
สพฐ. ก าหนด 

เรียนรูด้้วยตนเอง ผ่ำน
ระบบ E-Learning  

เม.ย.-มิ.ย. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำร
สื่อสำรระดับพื้นฐำนได้และ
สำมำรถสื่อสำรถึงควำมต้องกำร
ทั่วไปของตนได ้

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำร
สื่อสำรระดับพื้นฐำนและ
สำมำรถสื่อสำรถึงควำมต้องกำร
ทั่วไปของตนได ้

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม excel 
การจัดท ากราฟ   

เพื่อพัฒนำตนเองให้มีทักษะที่
จ ำเป็นในปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง
นักทรัพยำกรบุคคล      กลุ่ม
พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

เรียนรูด้้วยตนเอง ผ่ำน
ระบบ E-Learning ของ
ส ำนักงำน ก.พ. 

เม.ย.-มิ.ย. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
excel ในกำรประมวลผลและ
จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ ของผู้รับกำรอบรม
ในรูปแบบกรำฟได ้

จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของ ผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำในโครงกำรของกลุ่ม
พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในรูปกรำฟไดค้รบทุก
โครงกำรฯ ที่ด ำเนินกำร 

3. กำรเขียนหนังสือรำชกำรและหนังสือ
ติดต่อรำชกำร   

เพื่อพัฒนำตนเองให้มีสมรรถนะ
หลักท่ีส าคญัและจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  
ในต าแหน่งพนักงานธุรการ 

กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
หรือสอนงำน 

ม.ค.-มี.ค. สำมำรถเขียนหนังสือรำชกำรหรือ
จัดท ำหนังสือรำชกำรได้อย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 

จัดท ำหนังสือรำชกำรเพื่อ
ติดต่อสื่อสำรไปยังหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบงำนสำรบรรณ 

   
(7)   รับทราบแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) (8) กำรประเมินผลกำรพัฒนำตนเอง (ID-Plan) โดยผู้บังคับบญัชำ (9)   รับทรำบผลกำรพัฒนำ  
ลงช่ือ.............................................ผู้รับกำรพัฒนำ 
     (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................... 
ลงช่ือ..............................................ผู้บังคับบัญชำ 
     (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................... 
วันท่ี         เมษำยน 2563 

(  ) ด ำเนินกำรพัฒนำตนเองส ำเรจ็ตำมแผน  (ID-Plan)  
(  ) ด ำเนินกำรพัฒนำตนเองส ำเรจ็ตำมแผน (ID-Plan) คิดเป็น   รอ้ยละ
..............ของแผนที่ก ำหนดไวเ้นื่องจำก................................... 
ลงช่ือ..............................................ผู้บังคับบัญชำ 
     (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................... 
วันท่ี...............กันยำยน......2563. 

 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้รับกำรพัฒนำ 
     (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................... 
วันท่ี...............กันยำยน......2563 
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ค าอธิบายการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล   ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง   ระดับ อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา   วันเดือน ปี
เกิด วันเริ่มรับราชการ  งานที่รับผิดชอบ  งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  ประวัติการเข้ารับการพัฒนา 3 ปีย้อนหลัง  
 

ส่วนที่ 2  ตารางแผนพัฒนารายบุคคล  ค าอธิบายการจัดท า  (ตัวอย่างเอกสารแนบ 2) 
 (1) ระบุความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา (ควรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 รายการแต่ไม่ควรเกิน 

4 รายการ) ทั้งนี้การเลือกความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ให้ดูจากผลการประเมินตนเองและที่
ผู้บังคับบัญชาประเมินและมีความเห็นตรงกันว่าควรได้รับการพัฒนา โดยเรื่องท่ีต้องการพัฒนาจะต้องมีความสอดคล้อง
กับภารกิจ หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร (ดูเอกสารแนบ 3) 
 (2) ระบุเหตุผลความจ าเป็น เช่น เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้าน......./สมรรถนะด้าน..........ตามท่ี สพม.9 หรือ 
สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเป็นทักษะ/สมรรถนะหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
.............................., เป็นทักษะ/สมรรถนะที่ก าหนดในต าแหน่งงานที่ต้องการโยกย้าย หรือปรับระดับให้สูงขึ้น (ดูเอกสาร
แนบ 4) 
 (3)  รูปแบบวิธีกำรพัฒนำ เช่น  กำรฝึกอบรม, กำรหมุนเวียนงำน, กำรให้ค ำปรึกษำสอนงำนแนะน ำ,  กำร
มอบหมำยงำน, กำรมอบหมำยโครงกำร, กำรดูงำนนอกสถำนที่,  กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เนต VCD  E-Learning  ฯลฯ,  กำรประชุมสัมมนำ, กำรท ำกิจกรรม KM,  PLC    
          (4)  ระบุ ช่วงเวลำที่ต้องกำรพัฒนำ  ต.ค.-ธ.ค., ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ,ก.ค.-ก.ย.  ทั้งนี้ หำกกำรพัฒนำไม่เป็นไป
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ สำมำรถปรับเปลี่ยนช่วงเวลำให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำ โดยให้มีกำรรำยงำนเป็นลำยลักษณ์
อักษรให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  
 (5)  ระบุแนวทางในการน าความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาจะน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างไร   
 (6) ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
 (7) ผู้รับการพัฒนา และผู้บังคับบัญชา ลงนามรับทราบแผนพัฒนาบุคคล   
 (8) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปีงบประมาณ
นั้น 
 (9) ผู้รับการพัฒนา ลงนามรับทราบผลการพัฒนา 
 

ส่วนที่ 3  การประเมินสมรรถนะ 
 1. ประเมินตนเอง 
 2  ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
 3. สรุปผลการประเมิน 
 
จัดท าเป็นรูปเล่ม และไฟล์ pdf.  ให้พนักงานธุรการประจ ากลุ่มรวบรวมส่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

----------------------------------------------- 

 

เอกสาร  2 
เอกสาร  2 
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ตัวอย่างความต้องการในการพัฒนา 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
 การเขียนหนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ 
 การเขียนแผนงานและโครงการ 
 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ด้านพัฒนาองค์ความรู้ 
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
 การท างานเป็นทีม 
 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบริหารจัดการการศึกษา 
 การวิจัยทางการศึกษา 
 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน 
 ด้านการใช้เทคโนโลยี 
 ทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กร 
 ทักษะด้านผู้น าดิจิทัลและการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์  
 ด้านการเงิน/คลัง 
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ  
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ควำมต้องกำรอบรมด้ำนอ่ืนๆ ฯลฯ 
 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน 
กำรเขียนหนังสือรำชกำรและหนังสือติดต่อรำชกำร 
กำรเขียนแผนงำนและโครงกำร 
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
กลยุทธ์กำรบริหำรงำน............................... 
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 ด้ำนพัฒนำองค์ควำมรู้ 
 กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนด้วยกำรคิดบวก 
 จิตวิทยำกำรบริหำร 
 ด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ 
 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในกำรปฏิบัติงำน 
 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนองำน 
 ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี 
 ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภำพองค์กร 
 ทักษะด้ำนผู้น ำดิจิทัลและกำรจัดกำรโครงกำรและกำรบริหำรกลยุทธ์  
 ด้ำนกำรเงิน/คลัง 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมต้องกำรอบรมด้ำนอ่ืน ๆ  ฯลฯ 

ทักษะและสมรรถนะ 

(1)  สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ต าแหน่ง เพ่ือหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 

สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 1.1 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 1.2 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
 1.3 ผลกำรปฏิบัติงำน 
2. การบริการที่ดี 
 2.1 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงระบบกำรให้บริกำร 
 2.2 ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
3. การพัฒนาตนเองส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 3.1 ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตนเอง 
 3.2 ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
 3.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรแสวงหำควำมรู้ 
 3.4 ควำมสำมำรถในกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
 3.5 ควำมสำมำรถในกำรประมวลควำมรู้และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
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4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 4.1 กำรมีวินัย 
 4.2 กำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 4.3 กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม 
 4.4 ควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพ 
 4.5 ควำมรับผิดชอบในวิชำชพี 
5. การท างานเป็นทีม 
 5.1 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 5.2 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
 
    (1) สมรรถนะประจ าสายงาน  คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละต าแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
6  การวิเคราะห์ 
 6.1 กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง 
 6.2 กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงำน 
 6.3 กำรก ำหนดแผนงำน/ขั้นตอนกำรท ำงำน 
 6.4 คำดกำรณ์ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรป้องกัน แก้ไข 
 
7 การมองภาพองค์รวม 
 7.1 ประยุกต์ใช้ประสบกำรณ์ในกำรระบุประเด็นปัญหำหรือแก้ปัญหำในงำนได้ 
 7.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในกำรระบุหรือแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์แม้ในบำง
กรณี แนวคิดที่น ำมำใช้กับสถำนกำรณ์อำจไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงควำมเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตำม 
 7.3 อธิบำยข้อมูล หรือสถำนกำรณ์ที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจได้ง่ำย 
 7.4 คิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ใหม่ 
8 การด าเนินการเชิงรุก 
 8.1 รีบแก้ไขปัญหำ/น ำโอกำสที่ดีมำใช้ประโยชน์ในงำน 
 8.2 เตรียมกำรล่วงหน้ำ เพ่ือสร้ำงโอกำส หรือหลีกเลี่ยงปัญหำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


