
 
เป้าหมาย/แผนพัฒนาระดับแผนกวิชาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  ประจ าปีการศึกษา 2557   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ช่ือทีม  คอมสมบูรณ์  สมาชิกจ านวน  6   ประกอบด้วย  1. นางสาววิมณฑา  การทนารักษ์   2. นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช  3. นางสาวพรพิงค์  ก้านนาค  4. นายอาทิตย์  สร้อยสน   
5. นางสาวชญานิศ  วงศ์ทิมารัตน ์  6. นายประพัทธ์พงศ์  ทากุ 
 

ค าชี้แจง1. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้เป็นพันธกิจ เพียงส่วนหน่ึงที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของแผนกวิชา 
 2. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด สถานศึกษา  และระบบการประกันคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์(นโยบาย) เป้าหมายหลัก (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รองที่ปรึกษา หมายเหต ู

1. แก้ไขการสอบไม่ผ่าน V-
net 

M. ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายแผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ต้องท าคะแนน V-net จาก 
26.97%  เพิ่มเป็น 55% ภายในปี
การศึกษา 2557 
(อ.วิมณฑา การทนารักษ์) 

Cp1 : การติว V-net มีเวลาน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
  A1 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดติว V-net ให้
ผู้เรียนทุกช้ันปี  เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2557 
 

Cp2 : ขาดการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับผู้สอบ V-net 
  A2 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดมอบเกียรติบัตร
ให้ผู้สอบผ่าน V-net ทุกคน ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

Cp3 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่เตรียมการสอนให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ในการสอบ V-net 
  A3 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดเตรียมการสอน
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ในการสอบ V-net ทุกวิชา 
ตลอดปีการศึกษา 2557 
 

Cp4 : ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่จัดสอบประมวลผล
ความรู้ในการสอบ V-net 
  A4: ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดสอบประมวลผล
ความรู้ให้ผู้เรียนทุกช้ันปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 
อ. วันเพ็ญ  ถายะเดช   
 
 
 
อ.ชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์    
 
 
 
อ.อาทิตย์  สร้อยสน   
 
 
 
 
 
อ.พรพิงค์  ก้านนาค 

นายนิรุตน์  ประยูรเจริญ  

2. ลดปัญหาการออกกลางคัน M. ผู้เรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี
ปริมาณการออกกลางคันลดลงจาก 16.71 
% ให้เหลือ10 % ภายในปีการศึกษา 
2557 
(อ.วันเพ็ญ ถายะเดช) 

Cp1 : ครูที่ปรึกษาไม่น าข้อมูลการขาดเรียนมาแก้ไขปัญหา 
  A1 : ครูที่ปรึกษาน าข้อมูลการขาดเรียนมาแก้ปัญหา 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 19 พ.ค 57 
 

Cp2 : ครูที่ปรึกษาไม่มีข้อมูลรายบุคคล 
  A2 : ครูที่ปรึกษาจัดท าแฟ้มประวัติผู้เรียนรายบุคคล 
เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 57 

 
 
อ.วิมณฑา การทนารักษ ์
 
 
 
อ.พรพิงค์  ก้านนาค 
 

นายนิรุตน์  ประยูรเจริญ  



Cp3 : สถานะครอบครัวของนักเรียนยากจน 
  A3 : ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ตลอดปี
การศึกษา 2557 
 

Cp4:ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในแผนกวิชา 
A4:ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ที่น่าสนใจและทันสมัยครบทุกรายวิชา ภายใน 1/2557 

 
 
อ.อาทิตย์  สร้อยสน   
 
 
 
 
อ.ประพัทธ์พงศ์  ทาก ุ

3. พัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กด ี M. ผู้เรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุก
ระดับชั้นผ่านกิจกรรมเพิ่มขึ้นจาก 
59.07% เป็น 80%  ภายในปีการศึกษา 
1/2557 
(อ.พรพิงค์ ก้านนาค) 

Cp1 : ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดการ
ติดตามนักเรียนนักศึกษาเข้าแถวหน้าเสาธง  
A1 : ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ติดตามผู้เรียน
เข้าแถวหน้าเสาธงทุกช้ันปี ทุกวันตลอดปีการศึกษา 
1/2557 
 

Cp2 : ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดการ
ติดตามนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
A2 : ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ติดตามผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกเดือน
ภายในปีการศึกษา 1/2557 
 

Cp3 : ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดการ
ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ  
A3 : ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจติดตามเข้าร่วม
กิจกรรมองค์การวิชาชีพทุกวันพุธ ภายในปีการศึกษา 
1/2557 
 

Cp4: ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่มีการซ่อม
กิจกรรมเป็นระยะๆ 
A4: ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจซ่อมกิจกรรม
ผู้เรียนทุกช้ันปี ทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 57 

 
 
 
อ.วิมณฑา การทนารักษ ์
 
 
 
 
 
 
อ. วันเพ็ญ  ถายะเดช   
 
 
 
 
อ.อาทิตย์  สร้อยสน   
 
 
 
 
 
อ.ชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์  

นายนิรุตน์  ประยูรเจริญ  

4. ผลงานดีเด่นของแผนกวิชา M.ผู้เรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ
ภาค ภายในปีการศึกษา 2557 
(อ.ประพัทธ์พงศ์  ทากุ ) 

Cp1 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่ค้นหาเด็กเก่ง 
A1 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมค้นหาเด็ก
เก่ง ทุกช้ันปีตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
 

 
 
 
อ.อาทิตย์  สร้อยสน   

นายนิรุตน์  ประยูรเจริญ  



Cp2 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่ฝึกซ้อมผู้เข้า
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
  A2 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดตารางฝึกซ้อมผู้
เข้าแข่งขันสัปดาห์ละ 1 ครั้งตั้งแต่เดือน มิถุนายน  2557  
 

Cp3 : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่ทดสอบผู้เข้า
แข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขัน 
  A3 :ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดทดสอบผู้เข้า
แข่งขัน ตามเกณฑ์การแข่งขันเดือนละครั้ง ภายในปี
การศึกษา 2/2557 
 

Cp4: แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่มีครูผู้รับผิดชอบ
ฝึกซ้อมผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
A4: หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่งตั้งครู
รับผิดชอบฝึกซ้อมผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 6 คน ทุก
สัปดาห์ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 

 
 
 
อ. วันเพ็ญ  ถายะเดช   
 
 
 
 
อ.ประพัทธ์พงศ์  ทาก ุ
 
 
 
 
 
 
 
อ.พรพิงค์  ก้านนาค 

 


