
1 
 

คําช้ีแจงการประเมินตนเอง และจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)  

ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผานระบบฐานขอมูลออนไลน 
 

 ตามท่ี สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ไดเผยแพรเอกสารคูมือการประเมินตนเอง และ

การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน โดยใหสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ

ดาวนโหลดเอกสารคูมือฯ ทางลิงค https://goo.gl/A6rEky เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังกลาว และ

ขอใหสถานศึกษาบริหารจัดการใหครูสายงานการสอนทุกคน ไดดําเนินการประเมินตนเองพรอมจัดทําแผนพัฒนา

ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ตามแบบฟอรมท่ีสํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษากําหนด นั้น 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงาน 

การสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความสะดวก งายในการจัดเก็บขอมูล และบริหารจัดการ

ขอมูลอยางเปนระบบ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ไดจัดทําระบบฐานขอมูลออนไลน 

การประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผานเว็บไซต www.r-idplan.net ข้ึน 

โดยครูผูสอนสามารถลงทะเบียนเขาใชงานระบบฯ ดวยรหัสหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือ Email  

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใชเปนระบบฐานขอมูลออนไลนในการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

(Individual Development Plan : ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และการรายงานผล สรุปผลสถิติ สําหรับครู สถานศึกษา ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและใหเกิดการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปนท้ังระบบและ

ตอเนื่องกัน 

 

ขอบเขตการใชงาน 

 ระบบฐานขอมูล สําหรับใชในการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual 

Development Plan : ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา 

ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ขอ 1 (ว 22 ลว 5 

กรกฎาคม 2560) และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ขอ 1 (ว 14 ลว 25 กันยายน 2561) 
 

แนวทางการปฏิบัติ  

 1. ใหผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน และสรางความเขาใจใหครูสายงานการสอนทุกคนดําเนินการ

ประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผานระบบฐานขอมูลออนไลน 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 
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 2. ใหครูสายงานการสอนทุกคน ดําเนินการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

(ID PLAN) ผานระบบฐานขอมูลออนไลน ปละ 1 ครั้ง ในตนปการศึกษา 

 3. หลังจากครูดําเนินการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ในระบบเสร็จ

เรียบรอยแลวใหพิมพเอกสารแบบประเมินฯ จากระบบ ใหคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาให 

ความเห็นชอบตามลําดับ  

 4. เม่ือครูผูสอนไดดําเนินการพัฒนาตนเองตามท่ีระบุในแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเสร็จเรียบรอยแลว 

ใหครรูายงานผลการพัฒนาในระบบฯ  

 5. ใหผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีเจาหนาท่ีดานบุคลากรหรือท่ีเก่ียวของ ทําหนาท่ีดูแลระบบฐานขอมูล 

(Admin) ของสถานศึกษา ปรับปรุงขอมูลสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน และประสานงานการใชงานระบบฯ กับทาง 

สสอ. 
   

ระบบฐานขอมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

 

 
 

ประกอบดวย 4 สวนสําคัญหลัก ดังนี้ 

 1. ขอมูลเบื้องตน 

  1.1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับบุคคล 

  1.2 รายวิชาท่ีสอน 

  1.3 การฝกอบรม และการศึกษาดูงานยอนหลัง 

  1.4 การพัฒนาตนเองยอนหลัง 

  1.5 งานและภาระหนาท่ี 

 2. แบบประเมินตนเอง 

 3. การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

  3.1 ความตองการในการพัฒนาตนเองท้ังหมด 

  3.2 แผนการพัฒนาดวยตนเอง 

  3.3 แผนการพัฒนาตนเองรวมกับบุคลากรภายในสถานศึกษาและหนวยงานภายนอก 

  3.4 แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหนวยงาน 

 4. พิมพแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 
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ข้ันตอนการใชงานระบบฐานขอมูล 

1. เขาใชงานระบบฐานขอมูลออนไลนผานเว็บไซต www.r-idplan.net 

2. ศึกษาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลในเว็บไซต กอนการใชงาน 

3. Log in เขาระบบฯ ดวยรหัสบัตรประจําตัวประชาชนหรือ Email ท่ีใชลงทะเบียน (การใชงานระบบฯ 

ครั้งแรกใหลงทะเบียนกอน) 

4. กรอกขอมูลเบื้องตน ทําการประเมินตนเอง และจัดทําแผนพัฒนาตนเอง โดยปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน

และคําอธิบายท่ีระบุในระบบฯ  

5. เม่ือครูดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ในระบบเรียบรอยแลว ใหพิมพแบบประเมินฯ จากระบบฯ เสนอ

คณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาตามลําดับ 

6. เม่ือผูบริหารสถานศึกษาเห็นชอบตามขอ 5 แลวใหผูดูแลระบบ (Admin) ของสถานศึกษาดําเนินการ

ตามข้ันตอนตอไปตามท่ีระบุในคูมือฯ เชน ลงขอมูลการเห็นชอบของผูบริหารสถานศึกษาสําหรับครูแต

ละคน รายงานการดําเนินงานภาพรวมของสถานศึกษาเสนอผูบริหารสถานศึกษา ฯลฯ 

7. หากมีปญหาการใชงานระบบฯ สามารถแจงปญหาหรือขอเสนอแนะไดในชองทางติดตอสอบถามใน

ระบบฯ หรือสอบถามท่ีเบอรโทรศัพท 0 2509 3654 – 5 ตอ 1210 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบฐานขอมูล 

 คร ู

1. ครูสามารถดําเนินการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ไดงาย สะดวก 

และรวดเร็วข้ึน 

2. ระบบฯ ชวยใหครูมีการจัดเก็บ บริหารจัดการขอมูลหลักฐานตาง ๆ เก่ียวกับการประเมินตนเองและ

จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลอยางเปนระบบ งายตอการสืบคนขอมูล 

3. ครูไดแจงความตองการในการพัฒนาใหผูรับผิดชอบในการพัฒนาไดรับทราบผานระบบฯ 

 

สถานศึกษา 

1. ชวยใหการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาและการรายงานผล งาย สะดวก และ

รวดเร็วข้ึน 

2. ทําใหสถานศึกษาสามารถสรุปแผนพัฒนาฯ รายงานผล จัดเก็บ บริหารจัดการขอมูล เก่ียวกับการ

ประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษาอยางเปนระบบ งายตอการ

สืบคนขอมูล 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 
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3. ทําใหสถานศึกษา กํากับ ติดตามผลการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูใน

สถานศึกษาไดงายข้ึน 

4. สถานศึกษามีขอมูลการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษา 

เพ่ือประกอบการการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ทําใหการพัฒนาครูและบุคลากรของ

สถานศึกษาเปนระบบ เชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

 1.  มีฐานขอมูลเก่ียวกับการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูผูสอน สังกัด สอศ. 

     เปนประโยชนในการจัดทําแผน การกําหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหเปนระบบ  

    เชื่อมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ 

2.  สามารถสรุปแผนพัฒนาฯ  รายงานผล การบริหารจัดการขอมูล การสืบคนขอมูลเก่ียวกับการประเมิน 

    ตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูผูสอน สังกัด สอศ. ทําไดงายและรวดเร็วข้ึน 

4. ทําใหการกํากับ ติดตามผลการประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูผูสอน  

สังกัด สอศ. ไดงายข้ึน 

5. ทําใหจัดทําหลักสูตรสําหรับการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดสอดคลองตรงตามความตองการ

ของครูผูสอน 

 

 

.............................................. 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 
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ขั้นตอนการใชงานระบบฐานขอมูลสําหรับครู 

ศึกษาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลในเว็บไซต กอนการใชงาน 

เขาใชงานระบบฐานขอมูลออนไลนผานเว็บไซต www.r-idplan.net 

ลงทะเบียนการใชงาน และ Log in เขาระบบฯ 

กรอกขอมูลเบื้องตน ทําการประเมินตนเอง และจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

ตามลําดับข้ันตอน 

                               พิมพแบบประเมินฯ จากระบบฯ  

เสนอคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาตามลําดบั 

ผูบริหารสถานศึกษาเห็นชอบแลวใหผูดูแลระบบ (Admin)  

   ของสถานศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

หากมีปญหาการใชงาน สามารถแจงปญหาไดในชองทางติดตอสอบถามในระบบฯ  

หรือสอบถามที่เบอรโทรศัพท 0 2509 3654 – 5 ตอ 1210 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 

2 

3 

4 
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ขั้นตอนการใชงานระบบฐานขอมูลสําหรับสถานศึกษา (Admin) 

หากมีปญหาการใชงาน สามารถแจงปญหาไดในชองทางติดตอสอบถามในระบบฯ  

หรือสอบถามที่เบอรโทรศัพท 0 2509 3654 – 5 ตอ 1210 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) 

 เขาใชงานระบบฐานขอมูลออนไลนผานเว็บไซต www.r-idplan.net 

ศึกษาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลสําหรับสถานศึกษาในเว็บไซต  

ลงทะเบียนสถานศึกษา (ผูประสานงานสถานศึกษา : Admin) 

และ Login เขาระบบฯ 

Admin กรอกขอมูลสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน ตามลําดับข้ันตอน 

ลงขอมูลความเห็นชอบของผูบริหารสถานศึกษาตอแบบประเมนิฯ ของครูทุกคน

ในสถานศึกษา (หลังจากที่ครูพิมพแบบประเมินฯ จากระบบฯ แลว) 

 พิมพแบบรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอ 

 ผูบริหารสถานศึกษา 
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