
เป้าหมาย/แผนพัฒนาระดับแผนกวิชาด้วยกระบวนการมีสวนร่วม ประจ าปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์ 

ชื่อทีม   สามัญร าพัน สมาชิกจ านวน    8   ประกอบด้วย 1. นางภัทรจิตร  บูรมิ 2. นายธนธัส ธิติคุณโกมล  3. นายเริงศักดิ์  พรายระหาร 
4.  นางสาวอริสา  เครือวงษ์  5.  นางนภสร  ฉัตรกาญจนากุล  6.  นายสนิท  ฉิมมาแก้ว  7.  Miss Garlan Tampioc Silayan 
  8. นางสาวจิราพร  เอมะรุจิ  

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

ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก  (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รองที่ปรึกษา หมายเหตุ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
แผนกท่าน  
(แผนกแก้ปัญหาการสอบไม่
ผ่าน V – Net) 

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุก
แผนกวิชา มีผลการ
สอบ V-NET วิชา
ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
เพ่ิมจาก 39.58% เป็น
50% ภายในสิ้นปี
การศึกษา 2557 
(ครูเริงศักดิ์) 

CP1 : แผนกวิชาสามัญไม่มีการสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
ทั่วไปทุกชั้นปี 
 A1 : ครูแผนกวิชาสามัญสอบประมวลความรู้วิชาความรู้
พ้ืนฐานทั่วไป ให้กับผู้เรียนทุกชั้นปี จ านวน 1 ครั้ง ภายใน 30 
ธันวาคม 2557 
CP2: ครูผู้สอนขาดการเตรียมการสอนที่ดีพอ 
 A2: ครูแผนกวิชาสามัญจัดท าโครงการสอน/แผนการเรียน/ใบ
งาน/ใบความรู้ ครบทุกรายวิชาภายใน 30 มิถุนายน 2557 
CP3: ครูแผนกวิชาสามัญไม่มีการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ V-NET  
A3: ครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญท าแนวข้อสอบ V–NET สอน
สอดแทรกในท้ายบทเรียนจ านวน 10 ข้อทุกบทเรียนทุกรายวิชา 
เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 
CP4:  ครูผู้สอนขาดสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
A4: ครูแผนกวิชาสามัญ จัดท าสื่อ E-Learing/Facebook
แผนก/Power Point  ทุกรายวิชา ภายใน 30 มิถุนายน 2557 
 
 
 
 

ครูเริงศักดิ์  พรายระหาร 
 
 
 
 
ครูอริสา  เครือวงษ์ 
ครูนภสร  ฉัตรกาญจน
กุล 
ครูธนธัส  ธิติคุณโกมล 
 
 
 
ครูสนิท  ฉิมมาแก้ว 
 

นายวิทยา โยนยิ่ง  



ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก  (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รองที่ปรึกษา หมายเหตุ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
แผนกท่าน  
(แผนกแก้ปัญหาการสอบไม่
ผ่าน V – Net วิชา
ภาษาอังกฤษ) 

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุก
แผนกวิชา มีผลคะแนน
สอบ V-NET กลุ่ม
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน
จาก 35.12% เป็น 
50% ภายในสิ้นปี
การศึกษา 2557 
(ครูจิราพร) 

CP1 : แผนกวิชาสามัญไม่มีการสอบประมวลผลความรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษ V-NET ให้กับนักเรียนทุกชั้นปี 
 A1 : แผนกวิชาสามัญจัดสอบประมวลความรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษทุกชั้นปี จ านวน  1 ครั้ง ภายใน 30 ธันวาคม 
2557 
CP2: ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษขาดการเตรียมการสอนที่ดีพอ 
 A2: ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจัดท าโครงการสอน/แผนการเรียน/
ใบงาน/ใบความรู้ ครบทุกรายวิชาภายใน 30 มิถุนายน 2557 
CP3:  ครูผู้สอนกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษขาดแคลนสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน  
A3:ครูผู้สอนกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษจัดท าสื่อ E-Learing/ 
Facebookแผนก/Power Point  ทุกรายวิชา ภายใน 30 ตุลาคม 
2557 
CP4:  ผู้เรียนมีทักษะความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
A4:ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนในทุก
ระดับชั้นทุกหน่วยการเรียน ทุกชั้นปี ภายใน พฤษภาคม 2557 
CP5 :  ครูผู้สอนกลุ่มภาษาอังกฤษไมมีการทบทวนข้อสอบก่อน
สอบ V-NET 
 A5:ครูผู้สอนกลุ่มภาษาอังกฤษน าข้อสอบ V-NET สอน
สอดแทรกในท้ายบทเรียนจ านวน 10 ข้อ ทุกบทเรียนทุก
รายวิชา เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 

ครูจิราพร  เอมะรุจิ 
 
 
 
 
ครูอริสา  เครือวงษ์ 
ครูนภสร  ฉัตรกาญจน
กุล 
 
 
ครูสนิท  ฉิมมาแก้ว 
 
 
ครูภัทรจิตร  บูรมิ 
ครูจิราพร  เอมะรุจิ 
 
ครูธนธัส  ธิติคุณโกมล 
 

นายวิทยา โยนยิ่ง  

 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(นโยบาย) 
เป้าหมายหลัก  (M) เป้าหมายรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รองที่ปรึกษา 

หมาย
เหตุ 

4. ผลงานเด่น(แข่งขันทักษะ 
สิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงาน) 

แผนกวิชาสามัญได้รับ
รางวัลในการแข่งขัน
ทักษะระดับ อศจ.3 
รางวัล และระดับภาค 
1 รางวัล ภายในปี
การศึกษา 2557 
(ครูอริสา) 

CP1 : แผนกวิชาสามัญขาดการวางแผนที่ดี 
 A1 : แผนกวิชาสามัญจัดท าแผนการฝึก/เตรียมความพร้อมใน
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานครบทุกทักษะภายในเดือนกรกฎาคม 
2557 
CP2: แผนกวิชาสามัญขาดการสร้างแรงจูงใจในการแข่งขัน 
 A2: ครูแผนกวิชาสามัญสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันทักษะ
ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคนภายในเดือนมิถุนายน 2557 
CP3: แผนกวิชาสามัญไม่มีการจัดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
A3:  แผนกวิชาสามัญจัดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานครบทุก
ทักษะเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ภายในเดือน
กรกฎาคม 2557 
CP4: แผนกวิชาสามัญขาดการเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมที่
เพียงพอ 
A4:  ครูแผนกวิชาสามัญซักซ้อมตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุก
ทักษะพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 
CP5: ไม่มีการจัดผู้ดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน 
A5: หัวหน้าแผนกวิชาสามัญมอบหมายความรับผิดชอบให้ครู
แผนกสามัญควบคุมการฝึกทักษะครบทุกประเภทอย่างชัดเจน
ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 
 
 
 
 
 

ครูเริงศักดิ์  พรายระหาร 
 
 
 
ครูอริสา  เครือวงษ์ 
ครูนภสร  ฉัตรกาญจนกุล 
 
ครูธนธัส  ธิติคุณโกมล 
 
 
 
ครูสนิท  ฉิมมาแก้ว 
 
 
 
ครูเริงศักดิ์  พรายระหาร 
 

นายวิทยา  โยนยิ่ง  

 


