
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาแผนกวิชาการบัญชี 

ลงชื่อ.................................................................ผู้จัดท ำ 

ลงชื่อ..................................................หัวหน้ำแผนกวิชำ 

ลงชื่อ..................................รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 

A. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

C. ส่งเสริมการ 
    มีส่วนร่วม 

B. เพ่ิมปริมาณ 
   ผู้เรียน 

D.ส่งเสริมการพัฒนา   
  สภาพ แวดล้อมเอ้ือ 
  ต่อการเรียนรู้ 

E. ใช้นวัตกรรม/  
   สิ่งประดิษฐ์สนับสนุน 
    การเรียน การสอน 

เป้าหมายการพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ 2559  

แผนกวิชาการบัญช ี

แผนพัฒนาแผนกวิชาการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

A1 เตรียมการสอน 

A11 ครูแผนกการบัญชีทุกคนจัดท าโครงการสอน/ใบชี้แจงรายวิชา  
      ครบทุกรายวิชา ภายในสัปดาห์ที ่1 ของภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 
A12 ครูแผนกการบัญชีทุกคน จัดท าแผนการสอน/ใบงาน/สื่อการสอน  
      ครบทุกรายวิชา ภายในสัปดาห์ที ่9 ของภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 

A3 เตรียมสอบ 

A31 ครูแผนกการบัญชีทุกคนสอบประเมินความรู้ผู้เรียนทุกระดับชั้นทุก 
      หน่วยการเรียนรู้ ภายในภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 
A32 ครูแผนกการบัญชีทุกคน จัดสอนเสริมแก่ผู้เรียนแผนกการบัญช ี
      ที่มีผลการเรียนต่อกว่าร้อยละ 60 ในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที ่17 
      ของภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 
A33 ครูแผนกการบัญชี จัดติว V-net ให้กับผู้เรียนแผนกการบัญช ีระดับ  
      ปวช.3, ปวส.2 ภายในภาคเรียนที่ 2/58 เร่ิมตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 

A2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
A21 ครูแผนกการบัญชีตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายผู้เรียนในที่ปรึกษาทกุคน 
      หลังกิจกรรมหนา้เสาธงทุกวัน ในภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 
A22 ครูแผนกการบัญชีพบผู้เรียนในที่ปรึกษาเพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม  
      สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 
A23 ครูแผนกการบัญชีจัดท า Progress chart ความด ี(ด้านการแต่งกาย, 
      การเข้าเรียน, การเข้ารว่มกิจกรรม) ของผู้เรียนแผนกการบัญชีทุกคนและ  
      สรุปผลเพื่อจัดสัมมนาในสัปดาห์ที ่17 ของภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 

B1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนแรกเข้า 
B11 ครูแผนกบัญชีประชุมวางแผนออกแนะแนวภายในวันที่31 ต.ค. 58 
B12 ครูแผนกบัญชีจัดท าสื่อการออกแนะแนวภายในเดือน พ.ย. 58 
B13 ครูแผนกบัญชีด าเนินการออกแนะแนว เร่ิมตั้งแต่เดือน พ.ย. 58 

B2 ลดปัญหาการออกกลางคนั 
B21 ครูแผนกบัญชีจัดท าประวัติผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกคนให้แลว้เสร็จ 
      ภายในเดือนธ.ค. 58 
B22 ครูแผนกบัญชีออกเยี่ยมบา้นผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกคน       
      ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่เดือน พ.ย. 58 เป็นต้นไป 
B23 ครูแผนกบัญชีรายงานผลการให้ค าปรึกษาผู้เรียนในที่ปรึกษา  
      ทกุวันศุกร ์เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

C1 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
C11 ครูแผนกบัญชีทุกคนพัฒนาหลักสตูรรายวิชาอย่างน้อย  
      1 หน่วยการเรียนรู้ 1 รายวิชา   ภายในวันที ่30 พ.ย. 58 
C12 ครูแผนกบัญชีเชิญวิทยากรภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ 
      ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกบัญชีทกุภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
C13 ครูแผนกบัญชีสร้างเครือข่าย ครู 1 คน 1 สถานศึกษา และ  
      1 สถานประกอบการ ภายในภาคเรียนที่ 2/58 
C14 ครูแผนกบัญชีจัดตั้งสมาคมศิษย์เกา่ เพื่อระดมทุนในการ 
      บริหารจัดการภายในแผนกวิชา ภายในภาคเรียนที่ 2/58 

D1 พัฒนาห้องเรียน 
D11 ครูแผนกบัญชจีัดท าป้ายผู้รับผิดชอบห้องเรียน ระเบยีบการใช้ห้อง ตารางเวรท า 
      ความสะอาด และบอร์ดความรู้ต่างๆ ทุกห้อง เร่ิมตั้งแต่ ต.ค. 58 เป็นต้นไป 

D2 พัฒนาแผนก 
D21 ครูแผนกบัญชจีัดท ามุมวิชาการ เพือ่ให้ผู้เรียนค้นคว้า ภายในภาคเรียนที่ 2/58 
D22 ครูและผู้เรียนแผนกบัญชีจัดกจิกรรม5ส เดือนละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ ต.ค. 58 เป็นต้นไป 

D3 พัฒนาสถานศึกษา 
D31 ครูและผู้เรียนแผนกบัญชีร่วมกันท าความสะอาดสถานศึกษาทุกวันศุกร์หลงักิจกรรมเข้าแถว 
D32 ครูและผู้เรียนแผนกบัญชีร่วมกันดแูลต้นไม้ที่ปลูกทุกวันพธุ ในชัว่โมงกิจกรรม       

E1 ครู 1 คน 1 นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ์
E11 ครูแผนกบัญชจีัดท าจัดท านวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
      อยา่งน้อย 1 ชิ้น ภายในภาคเรียนที่ 2/58 
       

E2  ผู้เรียน 2 หรือ 3 คน ต่อ1 นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
E21 ครูแผนกการบัญชีใช้วธิีการสอนแบบ PBL อย่างน้อย 1 รายวิชา 
ให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ภายในภาคเรียนที่ 2/58  
      อยา่งน้อย 1 ชิ้น ภายในภาคเรียนที่ 2/58 

E3 สร้างระบบการเรียนรู้นวัตกรรมทุกระดับชั้น 
E31 ผู้เรียนแผนกบัญชีจัดท าบอร์ดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม/ 
      สิ่งประดิษฐ์ ภายในเดือน พ.ย. 58 
E32 ครูแผนกบัญชีให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรม/ 
      สิ่งประดิษฐ์ และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง             


