
 

แผนพัฒนาตนเอง : ID Plan 

     (Individual Development Plan) 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัว 
 

ชื่อ สกุล      นายทวี มณีนิล 
ตําแหนง      ครู 
วิทยฐานะ    ชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา  
   ปริญญาตรี วุฒคิรู   ศษ.บ. วิทยาศาสตร      สถาบัน     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ปริญญาโท วุฒคิรู   ศษ.ม. วิทยาศาสตร      สถาบัน     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อัตราเงินเดือน     
วัน /เดือน /ปเกิด    3  พฤษภาคม  2499  
สัญชาติ      ไทย 
ศาสนา       พุทธ 
หมายเลขโทรศัพท    
เลขประจําตัวประชาชน    
เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี    
เลขใบประกอบวิชาชีพคร ู 52201264085886 
 

สวนท่ี 2  รายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีปจจุบัน 
 

1.  งานหนาที่สอน 
     1.1 ปฎิบัติการสอนระดับช้ัน ม.4 วิชากลศาสตร 1    รหัสวิชา ว 30214 กลศาสตร 2 ว 30215 
     1.2  ปฏิบัติการสอนระดับช้ัน ม.5 วิชาระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองตน ว 32285 
     1.3  ปฎิบัติการสอน ชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว 
 
2.  งานหนาที่เศษ  
     2.1 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
     2.2 งานศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     2.3 งานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
     2.4 งานปกครองดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/14 จํานวน 30 คน 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 3  ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ( 2 ปยอนหลัง) 
 

1.  ผลที่เกิดกับผูเรียน 
     ป พ.ศ. 2554  นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง (ระดับม.ปลาย) 
     ป พ.ศ. 2554  นักเรียนสอบไดคะแนน O-net  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
     ป พ.ศ. 2554  นักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนอันดับ 1  ของจังหวัดศรีสะเกษ 
      
     ป พ.ศ. 2555  นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง (ระดับม.ปลาย) 
                       จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา   เขต ๒๘ 
     ป พ.ศ. 2555  นักเรียนสอบไดคะแนน O-net  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
                        และมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาป 2554 
     ป พ.ศ. 2555  นักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนอันดับ 1  ของจังหวัด 
2.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
     2.1   โรงเรียนเปนโรงเรียนยอดนิยมอันดับ 1  ของจังหวัด   
     2.2   โรงเรียนไดรับกาจัดอันดับใหเปนโรงเรียนดี  1ใน  100 โรงเรียนของประเทศและมีอันดับดีขึ้น 
            .ในป 2555  
     2.3   ป 2555 โรงเรียน ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนรวมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา 
            ดีเดนระดับประเทศ  โครงการหองเรียนธรรมชาติสรางสรรคทักษะชีวิต จาก สสค 
     2.4   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียน Wold class stand school 
     2.5   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียน  ศูนย สอวน  
 
3.  ผลที่เกิดกับชุมชน 
     3.1  รวมกิจกรรมกับชุมชนในวันสําคัญทุกป 
     3.2 โรงเรียนเปนแหลงจัดกิจกรรมตางๆของชุมชนหลายกิจกรรมโดยขาพเจาไดรวมกับทางโรงเรียนในการ
อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
 

สวนท่ี 4  วิสัยทัศน  เปาหมาย  พันธกิจ 
 

1.  วิสัยทัศนสวนบุคคล 
     พัฒนาตน พัฒนาผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

2.   เปาหมายในการทํางาน 
 2.1  งานหนาที่สอน     
                 1.  ศึกษาหลักหลักสูตร  วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด   
        2. จัดทําคําอธิบายรายวิชา  และผลการเรียนรู 
                 3.  จัดทํากําหนดการสอน 
                 4.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู    สื่อการจัดการเรียนรู 
                 5.  ออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 



 
 2.2  งานหนาที่พิเศษตามคําสั่งแมบท 
        1. กรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
        2. กรรมการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
        3. กรรมการศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                 4. กรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนศรีสะเกาวิทยาลัย 
 

3.  พันธกิจ 

 3.1  งานหนาที่สอน 
 

 
งาน /กิจกรรม 

 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา  
เครื่องมือ / สื่อ   

อุปกรณ 

 
   ผลที่คาดวาจะไดรับ เริ่มตน สิ้นสุด 

งานการจัดการ
เรียนรู 
1.1 วิชากลศาสตร 
1 ว 30214 
ม.4/1-4/16 
1.2 วิชาระเบียบ
วิธีวิจัยเบ้ืองตน 
ว 32285 
 

- ศึกษาคนควา 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
- กําหนดแผน
ดําเนินงาน 
- นําระบบICTมาชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน 
ขั้นดําเนินงาน 
- ปฏิบัติตามแผนที่
กําหนด 
- ใชขอมูลวิจัยเปน
ฐานในการทํางาน 
- ประเมินผลงานเปน
ระยะแลวปรับปรุง 
- สรุปและรายงานผล 

พ.ค.2558 มีนาคม 
2559 

1.แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
2.แบบวัดความ
พึงพอใจ 
3.ระบบ
อินเตอรเน็ตเพ่ือ
การศึกษาURL: 
http://teache
r.skw.ac.th/ta
wee 
4.แบบสังเกต
การทํา
ปฏิบัติการทาง
วิทยาสาสตร 
 

ผูเรียนผานการประเมิน
ตามเกณฑของหลักสูตร 
ไมตํ่ากวา 98%ของผูเรียน
ทั้งหมด 

3.2  งานหนาที่พิเศษตามคําสั่งแมบท 
 

งาน /กิจกรรม 

 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา  
เครื่องมือ / สื่อ   

อุปกรณ 

 
   ผลที่คาดวาจะไดรับ เริ่มตน สิ้นสุด 

1. งานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. งานโครงการ
หองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร  

1.วิเคราะหระบบ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษา ธรรมนูญ
โรงเรียน และเอกสาร
ที่เกี่ยวของ 
2.รวมประชุม

พ.ค.2558 
 

มีนาคม 
2559 

1.โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่
สนับสนุนการ
ทํางานในการ
ออกแบบและ
พัฒนาระบบICT

1.โรงเรียนมีระบบICTเพ่ือ
การศึกษาสามารถบริหาร
จัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนมีหลักสูตรที่
สามารถตอบสนองความ

http://teacher.skw.ac.th/tawee
http://teacher.skw.ac.th/tawee
http://teacher.skw.ac.th/tawee


3. งานศูนย
พัฒนาการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
4.งานพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
 

คณะทํางานเพ่ือทํา
โครงการพัฒนางาน 
3.จัดทําโครงการ
พัฒนางานกําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ
ของสถานศึกษา 
4.ดําเนินงานตาม
โครงการ 
5.ประเมินโครงการ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

เพ่ือการศึกษา 
 

ตองการของผูเรียนและ
ทองถิ่นโดยผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ
ของตน 
 

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

   (........................................................)  
  ……………. /…………….. /…………… 
 

         (ลงช่ือ).......................................................หัวหนากลุมสาระฯ/หัวหนากลุมงาน 
   (........................................................)  

  ……………. /…………….. /…………… 
 

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

  ……………. /…………….. /…………… 
 
 
                        (ลงช่ือ).......................................................ผูอํานวยการสถานศึกษา 

(........................................................)                                                                                                                                             

  ……………. /…………….. /…………… 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ID Plan 
(Individual Development Plan) 
 

 

 

 

 

                                   นายทว ีมณีนิล 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา  เขต 28 


