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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2554
Individual Development Plan : IDP
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จัดทําโดย
........................................................
สาขาวิชา................................................
ศูนย์พื้นที่ ....................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554

คํานํา
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คลนี้ เป็ น การวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาตนเองของผู้ จั ด ทํ า ทั้ ง ทางด้ า น
การศึ ก ษา การวางแผนกระบวนการเรี ย นการสอน การทํ า งานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่บุคลากรสายวิชาการพึงปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลนี้เป็นเพียงแนวทางในการดําเนินงานของผู้จัดทํา เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารงานบุคคล (HRD) และยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการ
บริหารจัดการภายในคณะฯ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจสําหรับการวาง
แผนการบริหารงานของคณะฯต่อไป

(..........................................)
ปีการศึกษา 2554

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้น/ประวัติสว่ นตัว
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง/ระดับ
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ประเภทบุคลากร

: นายตั้งใจ อยู่นาน
: อาจารย์
: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2527

เลขที่ตําแหน่ง
ศูนย์พื้นที่
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา

: 123456
: สุพรรณบุรี
พนักงานราชการ
25 ปี 4 เดือน

¾ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด)
คุณวุฒิ

สาขา

ค.อ.ม.

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

ค.อ.บ.

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

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปีพ.ศ.ที่จบ
การศึกษา
2545
2526

ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
¾ รายวิชาที่รับผิดชอบสอน
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2554
1
197-11-01 ระบบคอมพิวเตอร์
2
197-11-01 ระบบคอมพิวเตอร์
3
110-32-02 Computer for Education and
Training

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2554
1
197-12-02 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

หน่วย
กิต

จํานวนชม./
สัปดาห์

3
3
3

5
5
3

ฟฟ.35421N
ทค.35421N
TME35351N

25
24
24

3

5

ทค.35421N

24

กลุ่มเรียน

จํานวน
น.ศ.

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554

¾ แผนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

แผนงาน/กิจกรรม

มิ.ย.

ระยะเวลาดําเนินงาน

จัดทํา Course Syllabus / แผนการสอน
วิชาระบบคอมพิวเตอร์
วิชาComputer for Education and Training
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
จัดทําเอกสาร มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา)
วิชาระบบคอมพิวเตอร์
วิชาComputer for Education and Training
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
จัดทําเอกสาร มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา)
วิชาระบบคอมพิวเตอร์
วิชาComputer for Education and Training
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิชาระบบคอมพิวเตอร์
วิชาComputer for Education and Training
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
พัฒนาข้อสอบ/จัดทําคลังข้อสอบ
วิชาระบบคอมพิวเตอร์
วิชาComputer for Education and Training
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจํารายวิชา
วิชาระบบคอมพิวเตอร์
วิชาComputer for Education and Training
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอน
•

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง(SAR) : ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อที1่ และ 6

•

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ(HRD) : มีภาระงานสอนรวม 24 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เกณฑ์ขั้นต่ํา 18 หน่วยชั่วโมง)

•

ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ(HRD) :
o จัดทํามคอ. 3รายละเอียดของรายวิชาและมคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เรียบร้อยครบทุกประเด็น 2 รายวิชา
เสร็จตามเวลาที่กําหนด
o การสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับ 5 คะแนน
o การวัดและประเมินผลอยู่ในระดับ 5 คะแนน
o มีการจัดทําและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนทุกหน่วยเรียนจํานวน 2 รายวิชา

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554
ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาด้านงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ
¾ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ชื่อโครงการวิจัย :

การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ํา โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ

แหล่งทุน :

ภายใน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย :

1. ศึกษาเทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อใช้ในการตรวจกระดาษคําตอบ
2. ออกแบบระบบการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการตรวจ ด้วยการวัดค่าความคลาดเคลื่อน

ประโยชน์/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง :

1. ได้ซอฟต์แวร์สําหรับตรวจกระดาษคําตอบปรนัย
2. ซอฟต์แวร์มีค่าความเที่ยงตรงในการตรวจ ไม่น้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

โครงการวิจัย

ต.ค.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย
เสนอโครงการวิจัย
ดําเนินการวิจัย
นําผลลัพธ์/ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สรุป/รายงานผลโครงการวิจัย
นําความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในรายวิชาการจัดการและดูแล
ระบบสารสนเทศ

งบประมาณ

แผนการดําเนินการ

30,000

บทความวิชาการ
เรื่อง การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ํา โดย
ประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
•

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ผลงานวิชาการ

ต.ค.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณ

¾ ผลงานวิชาการ

5,000

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง(SAR) : ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน (60,000บาท/คน
เท่ากับ 5 คะแนน)

•

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ(HRD) : มีภาระงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการรวมตั้งแต่ 16 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เกณฑ์ขั้นต่ํา 8 หน่วยชั่วโมง)

•

ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ(HRD) :
o การทําวิจัยอยู่ในระดับ 2 คะแนน
o การทําผลงานทางวิชาการอยู่ในระดับ 2 คะแนน

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554
ส่วนที่ 4 แผนการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ

งบประมาณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ร่วมกับ สาขา/
หน่วยงาน/อืน่ ๆ

พ.ย.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

1. โครงการฝึกอบรม E-Learning
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก
- จัดทําแผนการดําเนินงาน
ร่วมกับสาขาวิชา
วิศวกรรม
- สํารวจความต้องการของ
คอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย
- จัดทําโครงการ/กิจกรรม
- สรุป/ประเมินผลโครงการ
- ติดตามผลของโครงการ
- นําผลที่ได้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนในรายวิชา Computer for
Education and Training
2. โครงการความร่วมมือฝึกอบรมการทําผลงานทางวิชาการระดับ สพป. และ สพม.ในเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก
- จัดทําแผนการดําเนินงาน
- สํารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
- จัดทําโครงการ/กิจกรรม
- สรุป/ประเมินผลโครงการ
- ติดตามผลของโครงการ
- นําผลที่ได้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนในรายวิชา การออกแบบมัลติมีเดีย

ร่วมกับสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ
•

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง(SAR) : ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ5.2

•

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ(HRD) : มีภาระงานบริการวิชาการรวม 3.2 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เกณฑ์ขั้นต่ํา 5 หน่วยชั่วโมง)

•

ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ(HRD) : ผลประเมินของโครงการบริการวิชาการอยู่ในระดับ 3 คะแนน

62,000

160,000

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554
ส่วนที่ 5 แผนการพัฒนานักศึกษา

งบประมาณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ต.ค.

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

พ.ย.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา
จัดทําแฟ้มข้อมูลการให้คําปรึกษา
จัดทําแฟ้มข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ติดตามผลของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
วิเคราะห์ผลการพัฒนานักศึกษา
สรุปผล/เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านการพัฒนานักศึกษา
•

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง(SAR) : ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ข้อที่ 1

•

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ(HRD) : มีภาระงานพัฒนานักศึกษารวม 1.06 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เกณฑ์ขั้นต่ํา 3 หน่วยชั่วโมง)

•

ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ(HRD) : งานพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับ 4 คะแนน

ส่วนที่ 6 แผนการพัฒนาด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (ไม่ต่ํากว่า 2 โครงการ/ปี)

งบประมาณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ร่วมกับ สาขา/
หน่วยงาน/อืน่ ๆ

พ.ย.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- จัดทําแผนการดําเนินงาน
ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์
- สํารวจความต้องการของ
อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
- จัดทําโครงการ/กิจกรรม
- สรุป/ประเมินผลโครงการ
- ติดตามผลของโครงการ
2. โครงการกิจกรรมวันพ่อ
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- จัดทําแผนการดําเนินงาน
ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์
- สํารวจความต้องการของ
อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
- จัดทําโครงการ/กิจกรรม
- สรุป/ประเมินผลโครงการ
- ติดตามผลของโครงการ
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
•

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง(SAR) : ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

•

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ(HRD) : มีภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวม1.07 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เกณฑ์ขั้นต่ํา 1 หน่วยชั่วโมง)

•

ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ(HRD) : เข้าร่วมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยร้อยละ
80 ของกิจกรรมทั้งหมด

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554
ส่วนที่ 7 แผนการพัฒนาตนเอง
¾ ด้านการศึกษา

ในประเทศ
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อสถานศึกษา

ปร.ด.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

700,000

2559

สาขา

2558

คุณวุฒิ

2557

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร(บาท)

2556

คุณวุฒิ/สาขา เดิม

ปีงบประมาณ
2555

หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ

3

ต่างประเทศ

¾ ด้านการศึกษาดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ

ในประเทศ
เทคโนโลยีสื่อการเรียน
การสอน
งานวิจัย

“เวิลต์ไดเด็ค เอเชีย 2011”
The 5th National
Conference on
Technical Education

เทคโนโลยีด้านการ
เรียนการสอน
ศึกษานวัตกรรม
ทางด้านการศึกษา

งบประมาณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

เป้าหมายการพัฒนา

ธ.ค.

ชื่อหลักสูตร/โครงการ

พ.ย.

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
ต.ค.

ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนา

2,000
3,000

ต่างประเทศ

¾ ด้านการอบรม/สัมมนา

ด้านการออกแบบระบบ
เครือข่าย
ด้านซอฟต์แวร์
ด้านมัลติมีเดีย
ด้านระบบฐานข้อมูล

งบประมาณ

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.
ก.ค.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พัฒนาทักษะด้านระบบ
เครือข่าย
พัฒนาทักษะด้าน
ซอฟต์แวร์
พัฒนาทักษะด้านการ
ออกแบบมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ก.พ.

Training Cisco Certified
Network Associate
Application & Software
Development
Web Design / Graphics
and Multimedia
Database Design & SQL

ม.ค.

เป้าหมายการพัฒนา

ธ.ค.

ชื่อหลักสูตร/โครงการ

พ.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ต.ค.

ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนา

12,900
7,000
4,500
8,500

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554

¾ ด้านตําแหน่งวิชาการ
ปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
3
-

หมายเหตุ

¾ การนําเสนอบทความวิชาการ

การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ํา โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง
•

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง(SAR) :
o ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน)
o ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ(ร้อยละ 30 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)
o ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ข้อที่ 1

ส่วนที่ 8 แผนการพัฒนาองค์ความรู้ (KM)
ประเภทขององค์ความรู้
ชื่อองค์ความรู้

หลักการออกแบบสารสนเทศ
เทคนิคการตรวจสอบระบบเครือข่ายภายใน

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์ความรู้ (KM)
•

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง(SAR) :
o ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ด้านการ
เรียนการ
สอน

ด้าน
กระบวนกา
รทํางาน

ด้านวิชาชีพ
เฉพาะ
3
3

ด้านอื่น ๆ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ชื่องานวิจัย

ต.ค.

ช่วงเวลาในการนําเสนอบทความวิชาการ

ฉบับทดลองใช้งาน ปีการศึกษาที่ 1/2554
ส่วนที่ 9 สรุป
¾ สรุปผลการดําเนินงาน/แนวทางการพัฒนา
....................................................................................................................................................................................... ................................
....................................................................................................................................................................................... ................................
....................................................................................................................................................................................... ................................
....................................................................................................................................................................................... ................................
....................................................................................................................................................................................... ................................

ลงชื่อ……………………………………………
(นายตั้งใจ อยู่นาน)
วันที่ 11/ส.ค./2554
ความเห็นหัวหน้าสาขา
อนุมัติ

ความเห็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................
วันที่........../...................../...............

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................................
วันที่............/................./................

