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ค าชี้แจง  1. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้เป็นพันธกิจ เพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง  
            2. เป้าหมาย/แผนพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด สถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ  
 
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์(นโยบาย) เป้าหมายหลัก(M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รองที่ปรึกษา หมาย

เหตุ 
1. แก้ปัญหาการสอบตก V-NET 

 

 

 

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายแผนกวิชา
ช่างซ่อมบ ารุงสอบผ่าน V-
net เพ่ิมจาก 5.83% เป็น 
45%ภายในปีการศึกษา 
2557 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ประยูร เดือนเพ็ง 

Cp1=นักเรียนนักศึกษาไม่มีความรู้ความ
เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญของการสอบ 
V-NET 
A1: ครูผู้สอนแผนก ซบ.สร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ V-
NET ให้กับผู้เรียนทุกชั้นปีในรายวิชาที่
สอนเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ิย. 
เป็นต้นไป 
Cp2= ครูผู้สอนแผนก ซบ.เตรียมการ
สอนไม่พร้อม 
A2:ครูผู้สอนแผนก ซบ.จัดท าใบงาน ใบ
ความรู้ สื่อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียน 
ครบทุกวิชาที่สอน ภายในภาคเรียนที่ 
1/2557 
Cp3=ครูแผนก ซบ.ไม่จัดสอบประมวล
ความรู้ทุกระดับชั้น 
A3:ครูแผนก ซบ.จัดทดสอบย่อยให้กับ
ผู้เรียนทุกชั้นปี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี
การศึกษา2557 

นายประยูร เดือนเพ็ง 
 
 
 
 
 
 
 
นายธนาวุฒิ หอมสิน 
นายธวัชชัย ส าเภา 
 
 
 
 
นายคธาวุฒิ จันทิมา 
นายนัดธชัย ลุนพุฒ 
 
 
 

รองฯวิทยา โยนยิ่ง  



Cp4=ครูแผนก ซบ. ไม่สร้างสิ่งจูงใจ
ให้กับผู้เรียน 
A5:ครู แผนก ซบ.มอบรางวัลเป็นอุปกรณ์
การเรียนหรือติดประกาศชื่อผู้เรียนที่ได้
คะแนนสอบสูงสุด ทุกชั้นปี เดือนละ 1 
ครั้ง 
Cp5=แผนก ซบ.ไม่มีมาตรการแก้ไข
ผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน 
A5:ครู แผนก ซบ.มอบหมายแบบฝึกหัด
หรือรายงานให้กับผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน 
ทุกชั้นปี เดือนละ 1 ครั้ง 

 
นายธนาวุฒิ พรมมา 
 
 
 
 
นายเพทาย คุ้มครอง 
 
 
 
 

2. ลดปัญหาการออกกลางคัน 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนแผนกวิชา ช่างซ่อม
บ ารุงมีปริมาณการออก
กลางคันลดลงจาก 27.3% 
เหลือ 10% ภายในปี
การศึกษา 2557 
ผู้รับผิดชอบ 
นายเพทาย คุ้มครอง 

Cp1.ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ. ไม่ติดตาม
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
A1: ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ. ติดตามการ
เข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
ทุกคน ทุกสัปดาห์ 
 
Cp2. ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ. ไม่น าข้อมูล
ปัญหาผู้เรียนมาแก้ไข 
A2: ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ. แก้ปัญหา
ให้กับผู้เรียนทุกคนทุกชั้นปี ตลอดปี
การศึกษา 2557 
Cp3. ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ.ขาดการ
เยี่ยมบ้านผู้เรียน 
A3: ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ.ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนที่ขาดเรียนครบ 3 ครั้งต่อรายวิชา 
ทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2557 
Cp4. ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ.ขาดการ

นายเพทาย คุ้มครอง 
นายนัดธชัย ลุนพุฒ 
 
 
 
 
 
นายประยูร เดือนเพ็ง 
นายธนาวุฒิ พรมมา 
 
 
 
 
นายธวัชชัย ส าเภา 
นายคธาวุฒิ จันทิมา 
 
 

รองฯวิทยา โยนยิ่ง  



ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
A4: ครูที่ปรึกษาแผนก ซบ.มีการรายงาน
ผู้เรียนที่ขาดเรียนครบ 2 ครั้งต่อรายวิชา
ทุกคนให้ผู้ปกครองรับทราบและแก้ไข
ร่วมกัน ตลอดปีการศึกษา 2557 

 
 
นายธนาวุฒิ หอมสิน 
 

3. (พัฒนา นร./นศ. ให้เป็นคนดี)ลด
ปัญหาการตกกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนแผนกช่างซ่อมบ ารุง 
ผ่านกิจกรรมเพิ่มขึ้นจาก 
57.1% เป็น 80% ภายในปี
การศึกษา2557 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
นายธนาวุฒิ พรมมา 
นายนัดธชัย ลุนพุฒ 
 

Cp1 แผนกซบ.ไม่มีผู้รับผิดชอบการดูแล
งานกิจกรรมแผนกวิชาโดยชัดเจน 
A1:  แผนก ซบ. มอบหมาย ครูธนาวุฒิ 
พรมมา ครูนัดธชัย ลุนพุฒ ดูแลกิจกรรม
แผนกวิชา ซบ. ตลอดปีการศึกษา 2557 
Cp2 แผนกซบ.ไม่มีการติดตาม ผู้เรียนที่
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
A2: ครูแผนก ซบ. ติดตามผู้เรียนที่ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรม ทุกคน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
Cp3 แผนกซบ. ไม่มีการจัดซ่อมกิจกรรม
เป็นระยะๆ 
A3:  ครูแผนก ซบ. จัดซ่อมกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมทุกคน เดือนละ 1 
ครั้ง 
 
Cp4 แผนกซบ. ไม่มีมาตรการ/เกณฑ์การ
แก้กิจกรรมที่ชัดเจน 
A4 : แผนก ซบ.มีเกณฑ์การซ่อมกิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ ให้กับโรงเรียนเดิม 
หรือวัด ตาม ชั่วโมงท่ีไม่ผ่าน เดือนละ 1 
ครั้ง 

นายธนาวุฒิ พรมมา 
นายนัดธชัย ลุนพุฒ 
 
 
 
 
นายธวัชชัย ส าเภา 
นายธนาวุฒิ หอมสิน 
 
 
 
 
นายเพทาย คุ้มครอง 
นายนัดธชัย ลุนพุฒ 
 
 
 
 
นายประยูร เดือนเพ็ง 
นายคธาวุฒิ จันทิมา 
 
 

รองฯวิทยา โยนยิ่ง  



4. เป้าหมาย M (แผนกวิชา มีผลงาน
เด่น)แข่งทักษะหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนแผนกช่างซ่อมบ ารุงมี
ผลงานได้รับรางวัล ระดับ  
อศจ.อย่างน้อย 1 รางวัล 
ภายในปีการศึกษา 2557 
ผู้รับผิดชอบ 
นายธนาวุฒิ หอมสิน 
นายคธาวุฒิ  จันทิมา 

 

Cp1: แผนก ซบ.ไม่มีผู้รับผิดชอบการขับ
เคลื่อนที่ชัดเจน 
A1:แผนก ซบ. มอบหมาย ครูธวัชชัย 
ส าเภา ครูคธาวุฒิ จันทิมา ดูแลจัดท า
สิ่งประดิษฐ์ 1 ชิ้น เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับ อศจ. 
 
Cp2: แผนก ซบ.ไม่มีการคัดกรองเฟ้นหา
คนเก่งของแผนกวิชามาฝึกฝนเป็นการ
เฉพาะ 
A2: ครูแผนก ซบ. คัดกรองผู้เรียนที่เก่ง
แต่ละด้าน มาให้ความรู้ ฝึกฝน ให้เสร็จ
ภายในเดือน มิถุนายน 2557 
 
Cp3: แผนก ซบ.ไม่เตรียมการจัดท า
ผลงานเด่น รูปเล่ม และการน าเสนอตาม
เกณฑ์ในแต่ละผลงาน 
A3: ครูคธาวุฒิ  จันทิมา ครูธวัชชัย 
ส าเภา จัดเตรียม ตัวอย่างผลงาน รูปเล่ม
เด่น เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2557 
 
Cp4: ครูแผนก ซบ. ไม่แบ่งหน้าที่ เพ่ือ
การฝึกฝนผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
A4: ครูแผนก ซบ. แบ่งหน้าที่ฝึกฝน
ผู้เรียนที่รับผิดชอบ ท าสิ่งประดิษฐ์เสร็จ
ภายในเดือน มิถุนายน 2557 

นายธวัชชัย ส าเภา 
นายคธาวุฒิ จันทิมา 
 
 
 
 
 
นายเพทาย คุ้มครอง 
นายธนาวุฒิ พรมมา 
 
นายนัดธชัย ลุนพุฒ 
 
 
 
นายธนาวุฒิ หอมสิน 
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