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แผนกวิชาช่างยนต์ 
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4. นายด ารงรัตน์   ค าลือ        5. ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์      6. นายอดุลย์  โพธิ์ชื่น       7. นายไชยวัฒน์  สุทธิศาสตร์                       

ค าชี้แจง  1. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้เป็นพันธกิจ เพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของแผนกวิชา  

            2. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด สถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ  

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์(นโยบาย) เป้าหมายหลัก(M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รองที่ปรึกษา หมายเหตุ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแผนก

เครื่องกล 

 

 

 

 

M = ผู้เรียน แผนกวิชาเครื่องกล 
ชั้น ปีสุดท้าย สอบผ่าน V-net 
เพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ14.02 เป็น
ร้อยละ 45 ภายในปีการศึกษา 
2557 
(ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ) 

Cp1= นร.นศ. ไม่เห็นความส าคัญของการ
ทดสอบ V-net  
A1= ครูอภิเดช จัดอบรมปลูกจิตส านึกเรื่อง
การทดสอบ V-net ให้กับ ผู้เรียน ทุกชั้นปี
และสอดแทรกเข้าไปในทุกรายวิชาภายใน 
ก.ค.57  
 
Cp2= เนื้อหาวิชาที่สอนไม่สอดคล้องกับ
ข้อสอบ V-net  
A2= ครูแผนกวิชาเครื่องกล บูรณาการ
เนื้อหาการสอบ V-net เข้าไปในรายวิชาชีพ
ทุกชั้นปี ตั้งแต่ พ.ค.2557 เป็นต้นไป 
 
Cp3= ระยะเวลาในการจัดติวข้อสอบ V-
net น้อยเกินไป 
A3= ครูแผนกวิชาเครื่องกล จัดติว ผู้เรียน 
ทุกชั้นปี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 
2557 

  
 
A1 = อ.อภิเดช 
 
 
 
 
 
A2 = อ.บพิตร 
 
 
 
 
A3 = อ.ไชวัฒน์ 
 
 
 
 

รองฯสุภาพ วงศ์จันทร์  



Cp4= พื้นฐานความรู้ของ ผู้เรียนแผนกวิชา
เครื่องกล มีความรู้ไม่เท่ากัน 
A4= ครูแผนกวิชาเครื่องกลจัดทดสอบ
ความรู้พื้นฐาน ให้กับผู้เรียนแผนกวิชา
เครื่องกลทุกชั้นปี ภายในเดือน ก.ค.2557  
 
Cp5= ผู้เรียน ไม่สนใจเรียน ในรายวิชาที่
สอน 
A5= ครูแผนกวิชาเครื่องกลจัดท าสื่อการ
สอนที่ทันสมัย หลากหลาย ทุกรายวิชา 
ภายในเดือน พ.ค.2557 
 
Cp6= ครูไม่มีการทดสอบประมวลความรู้
ให้ ผู้เรียน 
A6= ครูแผนกวิชาเครื่องกล จัดให้มีการ
ทดสอบประมวลความรู้ ผู้เรียน ทุกชั้นปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีการศึกษา 2557 

A4 = อ.อ านาจ 
 
 
 
 
 
A5 = อ.ด ารงรัตน์ 
 
 
 
 
 
A = อ.อดุลย์ 

2. การลดปัญหาการออกกลางคัน 

 

 

 

 

M = ผู้เรียน แผนกวิชาเครื่องกล 
มีปริมาณการออกกลางคันลดลง
จาก ร้อยละ26.19 เป็น ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ในปีการศึกษา 2557 
(ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.อ านาจ) 

Cp1= ครูแผนกวิชาเครื่องกลไม่จัดท า
ทะเบียนประวัติผู้เรียน 
A1=ครูที่ปรึกษาแผนกเครื่องกล จัดท า
ทะเบียนประวัติ ผู้เรียน ทุกคน ภายใน 
พ.ค.- มิ.ย.2557  
 
Cp2= ผู้เรียน ไม่เข้าเรียน 
A2= ครูแผนกวิชาเครื่องกลตรวจสอบการ
เข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม ถ้า ผู้เรียน  
ขาดเรียน ต้องติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครอง ทุกวัน ตลอดปีการศึกษา 2557  
 

 
 
A1 = อ.ศิริพงษ์ 
 
 
 
 
A2 = อ.ด ารงรัตน์ 
 
 
 
 

  



Cp3= ครูแผนกวิชาเครื่องกลไม่ออกเยี่ยม
บ้านผู้เรียน 
A3= ครูแผนกวิชาเครื่องกลออกเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน 90 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือน ส.ค.57 
 

 
A3 = อ.ไชยวัฒน์ 
 

3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาในแผนก

วิชาเครื่องกลให้เป็นคนดี 

 

 

 

 

 

M = ผู้เรียนแผนกวิชาเครื่องกล
ผ่านกิจกรรมเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 
48.99 เป็น ร้อยละ 80 ในปี
การศึกษา 2557 
( ผู้รับผิดชอบ  นายอดุลย์ ) 

Cp1= ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ 
A1 = ครูแผนกวิชาเครื่องกล สร้างความ
ตระหนักเรื่องความรับผิดชอบสอดแทรกให้
ผู้เรียนทุกรายวิชา ตลอดปีการศึกษา 2557  
 
Cp2 = ครูไม่ท าการประเมินกิจกรรมทุก
เดือน 
A2 = ครูแผนกวิชาเครื่องกล ท าการ
ประเมินกิจกรรม ของผู้เรียนทุกชั้นปี ทุก
เดือน ตลอดปีการศึกษา 22557 (เริ่มตั้งแต่
เปิดภาคเรียน) 
 
Cp3 = มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม-
จริยธรรมน้อย 
A3 = ครูแผนกวิชาเครื่องกลจัดอบรม
ส่งเสริม คุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เริ่ม มิ.ย. 57 ภายในปีการศึกษา 2557 

 
A1 = อ.ด ารงรัตน์ 
 
 
 
 
A2 = อ.ศิริพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
A3 = อ.อดุลย์ 
 

  

4. จุดเด่นของแผนกเครื่องกล 

 

 

 

M = ผู้เรียนแผนกวิชาเครื่องกล
มีผลงานได้รับรางวัล  ระดับภาค
อย่างน้อย 3 ประเภท ภายในปี
การศึกษา 2557 
(ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร.ต.อภิเดช) 
 

Cp1= การแข่งขันรถประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิงไม่ประสบผลส าเร็จ 
A1 = ผู้เรียนแผนกวิชาเครื่องกล มีผลงาน
แข่งรถประหยัดน้ ามันอย่างน้อย 1 ทีม 
ภายในปีการศึกษา 2557 
 

 
 
A1 = อ.อภิเดช 
 
 
 

  



 

 

Cp2= การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
A2 = ผู้เรียนแผนกวิชาเครื่องกล มีผลงาน
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อย่างน้อย 1 
ชิ้น ภายในปีการศึกษา 2557 
 
Cp3 = ผู้เรียนแผนกวิชาเครื่องกล ไม่
ประสบความส าเร็จในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 
A3 = ผู้เรียนแผนกวิชาเครื่องกล มีผลงาน
แข่งขันทักษะวิชาชีพอย่างน้อย 1 ประเภท 
ภายในปีการศึกษา 2557 

 
A2 = อ.อ านาจ 
 
 
 
 
 
A3 = อ.ด ารงรัตน์ 

 


