
เป้าหมาย/แผนพัฒนาระดับแผนกวิชาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

ชื่อทีม   Angle with the devil     สมาชิกจ านวน  7  คน    ประกอบด้วย 1.นางสาวณัฐชญา  เจริญผล    2. นางสาวนารีรัตน์  เพียช่อ    3. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา                           
                                                                                             4. นางสาวสิริบูรณ์  บัวจ าปา   5. นางอมรรัตน์  คุ้มครอง       6. นางสาววารุณี  ทับสวัสดิ์                                                               
                                                                                             7. นายสุชิน  อ้วนอ่อน 
 

ค าชี้แจง  1. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้เป็นพันธกิจ เพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของแผนกวิชา  
   2. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด สถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ  
 

ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการ 
(ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในแผนกท่าน (แผนก
แก้ปัญหาการสอบไม่
ผ่าน V-Net) 

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย แผนก
วิชาการบัญชี สอบผ่าน V-net 
เพ่ิมจากร้อยละ20.37 เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 55 ภายในปี
การศึกษา 2557 
(นางสาวนารีรัตน์  เพียช่อ) 

CP1 : ครูไม่ให้ความส าคัญต่อการสอบV-net อย่าง
ต่อเนื่อง 
A1 : ครูผู้สอนทุกรายวิชาสร้างความตระหนักให้
ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชีทุกคนเห็นความส าคัญของ
การสอบ V-net ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป 
 

นส.ณัฐชญา  เจริญผล นายวิทยา  โยนยิ่ง  

CP2 : ครูไม่มีการสอนปรับพ้ืนฐานความรู้แก่ผู้เรียน 
A2 : ครูผู้ได้รับมอบหมาย คัดกรองและสอนปรับ
ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชีทุกคน 
ภายในปีการศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
2557 เป็นต้นไป 
 

นส.นารีรัตน์  เพียช่อ 
นางอมรรัตน์  คุ้มครอง 

 
 
 
 
 



ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการ 
(ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในแผนกท่าน (แผนก
แก้ปัญหาการสอบไม่
ผ่าน V-Net) 

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย แผนก
วิชาการบัญชี สอบผ่าน V-net 
เพ่ิมจากร้อยละ20.37 เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 55 ภายในปี
การศึกษา 2557 
(นางสาวนารีรัตน์  เพียช่อ) 

CP3 : ครูขาดความพร้อมในการเตรียมการสอน 
A3 : ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี จัดท าแผนการสอน 
ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ ทุกรายวิชา ในปี
การศึกษา 2557 
 

นายสุชิน  อ้วนอ่อน 
นส.รัตนาภรณ์ จันทนา 

นายวิทยา  โยนยิ่ง  

CP4 : ครูจัดกิจกรรมการสอนไม่น่าสนใจ 
A4 : ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี จัดท าสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ คนละหนึ่งวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 
 

นส.วารุณี  ทับสวัสดิ ์

CP5 : ครูไม่จัดสอบประมวลความรู้ทุกระดับชั้น 
A5 : ครูผู้ได้รับมอบหมาย จัดท าการสอบประมวล
ความรู้ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชีทุกระดับชั้น ทุกภาค
เรียน เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

นส.สิริบูรณ์  บัวจ าปา 
นส.ณัฐชญา  เจริญผล 

CP6 : แผนกไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เรียนเกรดต่ า 
A6 : ครูผู้สอนทุกรายวิชา จัดสอนเสริมแก่ผู้เรียน
แผนกวิชาการบัญชีทุกระดับชั้น ที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าร้อยละ 60 ในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 17 ของ
ภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

นส.นารีรัตน์  เพียช่อ 

 

 

 

 



ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการ 
(ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ 

2. ลดปัญหาการออก
กลางคัน  
(เยี่ยมบ้าน + Fix It 
Center + บริการถึง
ที)่ 

ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี มี
ปริมาณการออกกลางคัน
ลดลงจาก ร้อยละ 20 เป็น
ร้อยละ 10 ภายในปีการศึกษา 
2557 
 
(นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา) 

CP1 : ครูที่ปรึกษาไม่มีการติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
A1 : ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการบัญชี ก ากับ ติดตาม 
ผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกคน ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
 

นส.วารุณี  ทับสวัสดิ ์ นายวิทยา  โยนยิ่ง  

CP2 : ครูที่ปรึกษาไม่มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
A2 : ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการบัญชีจัดท าประวัติ
ผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกคน ภายในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 เป็น
ต้นไป 
 

นส.นารีรัตน์  เพียช่อ 
นางอมรรัตน์  คุ้มครอง 

CP3 : ครูที่ปรึกษาขาดการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
A3 : ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการบัญชี ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนในที่ปรึกษาของตนทุกคน ภายในปีการศึกษา 
2557 
 

นายสุชิน  อ้วนอ่อน 

CP4 : ครูที่ปรึกษาไม่ประสานความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
A4 : ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการบัญชี รายงานผลการ
ให้ค าปรึกษาผู้เรียนในที่ปรึกษาแก่แผนกวิชาในวันศุกร์
ทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 

นส.ณัฐชญา  เจริญผล 



ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการ 
(ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ 

3. พัฒนานักเรียน/
นักศึกษาในแผนกวิชา
เป็นคนดี  
(ลดปัญหาการตก
กิจกรรม + 
สอดคล้องกับงาน
ประกัน) 

ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี มี
ปริมาณการตกกิจกรรมลดลง
จาก ร้อยละ 36.85 เหลือไม่
เกินร้อยละ 10 ภายในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 
(นายสุชิน  อ้วนอ่อน) 

CP1 : ไม่มีผู้รับผิดชอบการดูแลงานกิจกรรมของแผนก
วิชาการบัญชีโดยชัดเจน 
A1 : แผนกวิชาการบัญชี ท าบันทึกขออนุญาตแต่งตั้ง 
นายสุชิน อ้วนอ่อน เป็นผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมของ
แผนกวิชา ภายในเดือนมิถุนายน 2557  
 

นส.ณัฐชญา  เจริญผล นายวิทยา  โยนยิ่ง  

CP2 : ครูไม่มีการวางแผนการจัดกิจกรรมระดับแผนก
วิชา 
A2 : ครูแผนกวิชาการบัญชี จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ภายในเดือน มิถุนายน 2557  
 

นส.นารีรัตน์  เพียช่อ 
 

CP3 : ครูไม่มีการประเมินผลและจัดซ่อมกิจกรรมเป็น
ระยะๆ 
A3 : ครูที่ได้รับมอบหมาย จัดประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกด้านของผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี และจัด
ซ่อมกิจกรรมแก่ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ทุกเดือน ในปีการศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557  
 

นายสุชิน  อ้วนอ่อน 

  
 

 

 

 



ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการ 
(ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ 

3. พัฒนานักเรียน/
นักศึกษาในแผนกวิชา
เป็นคนดี  
(ลดปัญหาการตก
กิจกรรม + 
สอดคล้องกับงาน
ประกัน) 

ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี มี
ปริมาณการตกกิจกรรมลดลง
จาก ร้อยละ 36.85 เหลือไม่
เกินร้อยละ 10 ภายในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 
(นายสุชิน  อ้วนอ่อน) 

CP4 : แผนกวิชาไม่มีมาตรการ/เกณฑ์การแก้กิจกรรม
ที่ชัดเจน 
A4 : แผนกวิชาการบัญชี สร้างเกณฑ์ในการประเมิน
และการแก้กิจกรรม ทุกกิจกรรมในระดับแผนกวิชาให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2557  
 

นส.ณัฐชญา  เจริญผล นายวิทยา  โยนยิ่ง  

CP5 : แผนกวิชาไม่มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
A5 : แผนกวิชาการบัญชี มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียน
ที่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดทุก
กิจกรรม เมื่อสิ้นแต่ละภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557  
 

นส.วารุณี  ทับสวัสดิ ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการ 
(ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ 

4. แผนกวิชามีผลงานเด่น 
(แข่งขันทักษะ หรือ  
สิ่งประดิษฐ์ หรือ 
โครงงาน)  

ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี มี
ผลงานได้รับรางวัล ในระดับ
ภาคอย่างน้อย 2 รางวัล 
ภายในปีการศึกษา 2557 
 
(นส.สิริบูรณ์  บัวจ าปา) 

CP1 : ไม่มีผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนเรื่องผลงานเด่น
ของแผนกวิชาการบัญชีโดยชัดเจน 
A1 : แผนกวิชาการบัญชี ท าบันทึกขออนุญาตแต่งตั้ง 
นางสาวสิริบูรณ์  บัวจ าปา เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง
ผลงานของแผนกวิชา ภายในเดือนมิถุนายน 2557  
 

นส.ณัฐชญา  เจริญผล นายวิทยา  โยนยิ่ง  

CP2 : ครูไม่จัดหาข้อมูลผลงานเด่นให้ผู้เรียน 
A2 : ครูแผนกวิชาการบัญชี รวบรวมข้อมูลผลงานเด่น
ของแผนกวิชาการบัญชีจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (ทั้งการ
สืบค้นข้อมูลและการศึกษาดูงาน) ประเภทละ 10 
ผลงาน ภายในเดือน สิงหาคม 2557  
 

นส.วารุณี  ทับสวัสดิ ์   

CP3 : ครูไม่คัดกรองเฟ้นหาคนเก่งของแผนกวิชามา
ฝึกฝนเป็นการเฉพาะ 
A3 : ครูที่ได้รับมอบหมาย คัดเลือกผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพแต่ละประเภท มา
ท าการฝึกฝนเป็นการเฉพาะเพ่ิมเติมจากการเรียน
ตามปกติ ทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557  
 

นส.รัตนาภรณ์ จันทนา 

 

 

 

 

 



ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการ 
(ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ 

4. แผนกวิชามีผลงานเด่น 
(แข่งขันทักษะ หรือ  
สิ่งประดิษฐ์ หรือ 
โครงงาน)  

ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี มี
ผลงานได้รับรางวัล ในระดับ
ภาคอย่างน้อย 2 รางวัล 
ภายในปีการศึกษา 2557 
 
(นส.สิริบูรณ์  บัวจ าปา) 

CP4 : ครูที่รับมอบหมายไม่จัดท าตารางการฝึกซ้อมที่
ชัดเจน 
A4 : ครูที่รับมอบหมาย จัดท าตารางการฝึกซ้อมทักษะ
เป็นการเฉพาะ แก่ผู้เรียนที่ได้รับคัดเลือกทุกวัน วันละ 
2 ชั่วโมง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557  
 

นส.สิริบูรณ์  บัวจ าปา นายวิทยา  โยนยิ่ง  

CP5 : ครูไม่สร้างทีมนักคิดระดับแผนกวิชา 
A5 : ครูแผนกวิชาการบัญชี จัดประชุมวางแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้เรียน ในทุก
เดือนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2557 
 

นส.นารีรัตน์  เพียช่อ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


