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แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

เป้าหมายการพัฒนา  
ประจ าปี

งบประมาณ 2559 
แผนกวิชาชา่งยนต ์

A1 เตรียมการสอน 
A11 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทกุคน จัดท าใบชี้แจงรายวิชาครบทกุรายวิชา 
ภายใน 12 ตุลาคม 2558 
A12 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทกุคน จัดท าใบงานครบทกุรายวิชา ภายใน 
18 ธันวาคม 2558 
A13 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทกุคน จัดท าแผนการสอนครบทุกรายวิชา 
ภายใน 18 ธันวาคม 2558 
A14 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทกุคน จัดท า Progress chart ครบทกุ
รายวิชา ภายใน 18 ธันวาคม 2558 
 

A2 เตรียมสื่อ 
A21 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคน จัดท าสื่อเทคโนโลยีครบทุกรายวิชา 
อย่างน้อยคนละ 1 วิชา ภายใน 18 ธันวาคม 2558  
 A22 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคน ให้นร./นศ.จัดท าสื่อการสอนรายวิชา
ของแผนก ช่างยนต์ อย่างน้อยคนละ 1 วิชา ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2559 
 

A4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
A41 ครูแผนกวิชาช่างยนต์อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ นร./นศ.แผนกช่างยนต์    
ทุกคน หลังท ากิจกรรมหน้าเสาธงทกุวนัพุธ ตลอดภาคเรียน ที่ 2/58 และ 1/59 
A32 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทกุคน ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย นร./นศ. หลังกจิกรรม
หน้าเสาธง ตลอดภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 
 

C1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
C11 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคน รว่มจดัท าหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาแผนกวิชาช่างยนต์ อย่างน้อย 1 วิชา 
ภายใน 25 พ.ย. 2558 
C12 ครูทวิภาคีแผนกวิชาช่างยนต์ รว่มจัดท าแผนการฝึกทวิ
ภาคี กบัสถานประกอบการครบตามสถานประกอบการที ่นศ. 
ฝึกอาชีพ ภายใน 23 ธันวาคม 2558 

B2 ลดการออกกลางคัน 
B21 นร./นศ.แผนกวิชาช่างยนตแ์รกเขา้ทกุคนที่สมัครเรียน จะต้องมีวุฒิ
การศกึษาในระดับชั้น ม.3,ม.6 จ านวน 5 เทอม ระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 
16 พฤษภาคม 2559       
B22 ครูที่ปรึกษาแผนกช่างยนต์ทกุคนพบนร./นศ.แผนกวชิาช่างยนต์หลัง
กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 10 นาที ตลอดภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 (ส าหรับ
วิชาแรกที่มีเรียนในแผนกวิชาช่างยนต์)       
B23 อ.วีรพงศ์  เรอืงสันติ จัดท าใบลงเวลาเรียนของ นร./นศ.แผนกวิชาช่าง
ยนต์ทุกรายวิชาในแต่ละชั้นปีเพิม่เติมใหม ่ภายในวันที ่12 ตุลาคม 2558       
B24 อ.วีรพงศ์  เรอืงสันติ จัดท าบัญชีประวตัิจ าแนก นร./นศ. ที่เป็นกลุม่เสี่ยง 
ภายใน 16 พฤศจิกายน 2558 ภาคเรียนที่ 2/58 และ 1/59 

 

B1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนแรกเข้า 
B11 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทกุคน ประชมุวางแผนการออกแนะแนว ภายใน 15 
ตุลาคม 2558       
B12 อ.วีรพงศ์ เรอืงสันต ิจัดท าสื่อแนะน าแผนก วิชาช่างยนตแ์ละวทิยาลัยฯ 
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558       
B13 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทกุคน ด าเนินการออกแนะแนวตามเขตพืน้ที ่
รับผิดชอบ  โดยเริม่ระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558  
 

D1 พัฒนาห้องเรียน 
D11 อ.วีรพงศ์  เรืองสนัติ จดัท าตารางการใช้พ้ืนที่ห้องเรียนในแผนกวิชาช่างยนต ์ครบทุก
ห้องเรียน  ภายใน 30 ตุลาคม 2558 
D12 ครูแผนกช่างยนตท์กุคน จัดท าตารางเวรท าความสะอาดห้องเรียนทีร่ับผิดชอบ ครบทุก
ห้องเรียน ภายใน 30 ตุลาคม 2558 
D13 อ.อธวิัฒน ์ บัวทอง จดัท าระเบียบการใช้ห้องเรียน ครบทกุห้องเรียน ภายใน 30 ตุลาคม 
2558 
D14 ให้นร./นศ. ทกุคนที่เรียนภายในแผนกวิชาช่างยนต์ ท าความสะอาดพืน้ที่ห้องเรียน พื้นที่
ปฏิบัติงานหลังจากเลิกเรียนของทุกวิชา โดยเริ่ม 12 ตุลาคม 2558 
 
D2 พัฒนาแผนก 
D21 ครูและนร./นศ. แผนกช่างยนต์ทุกคน ร่วมท าความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
ทุกวัน โดยเร่ิม 12 ตุลาคม 2558 
D22 ครูและ นร./นศ. แผนกช่างยนต์ทุกคน ร่วมจัดกจิกรรม 5 ส. บริเวณแผนกช่างยนต์  
เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะท าทุกวันพธุแรกของทุกเดือน โดยเร่ิม 12 ตุลาคม 2558 
 

แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์ 
ลงชื่อ......................................ผู้จัดท า 

ลงชื่อ......................................หัวหน้าแผนกวิชา 

ลงชื่อ......................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

E1 ครู 1 คน 1 นวัตกรรม 
E11 ครูแผนกวชิาช่างยนตท์ุกคนจัดท าสิ่งประดิษฐเ์พื่อแข่งขนัใน
ระดับ สถานศึกษาอย่างนอ้ยคนละ 1 ชิ้น ภายใน 20 มกราคม 2559 
 

E2 ผู้เรียน 2 หรือ 3 คน ต่อ 1 นวัตกรรม 
E21 ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3แผนกช่างยนตท์ุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
เพื่อแข่งขนัในสถานศึกษา 3 คนต่อ 1 ชิ้น ภายใน 20 มกราคม 2559 
E22 ผู้เรียนระดับชั้น ปวส.2แผนกช่างยนตท์ุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
เพื่อแข่งขนัในสถานศึกษา 2 คนต่อ 1 ชิ้น ภายใน 20 มกราคม 2559 
 

E3 สร้างระบบการเรียนรู้ 
E31 ให้นร./นศ. ระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต ์จัดท าบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภายใน 20 มกราคม 2559 
 

A3 เตรียมสอบ 
A31 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคน จัด
ติวพรี V-net ให้กับนร./นศ. 
ระดับชั้น ปวช.3, ปวส.2 ครบทุก
รายวิชาที่สอบ ภายใน 18 ธันวาคม 
2558 
A32 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคน จัด
ให้มีการทดสอบประมวลความรู้นร./
นศ. ทุกคนทุกชั้นปี ภายใน 25 
มกราคม 2559 
 

E4 สร้างแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมที่หลากหลาย 
E41 ครูแผนกวิชาช่างยนตท์ุกคน น านวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ มาจัดแสดงไว ้ณ  
ห้องศูนย์การเรียนรู้ของแผนกวิชาช่างยนต์ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน ภายใน 20 มกราคม 
2559 
 

C2 ร่วมให้ความรู้ 
C21 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคนเชิญวทิยากรภายนอกจาก
สถานประกอบการมาให้ความรูก้ับ นร./นศ. ที่แผนกวิชาชา่ง
ยนต์ อย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง ภายในเดือน ม.ค. - ก.ย. 2559 
C22 นักเรียนนักศึกษา ปวช.1และปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์  
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
C3 ร่วมฝึกงาน, ฝึกอาชีพ 
C31 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ มกีารจัดหาเครือข่ายสถาน
ประกอบการในการฝึกงาน,ฝึกอาชพี ใหก้ับนักเรียนครบทุกคน
ภายใน วันที่ 29 มกราคม 2559 
C32 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคนหาสถานประกอบการ
รับผิดชอบอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 สถานประกอบการภายใน 18 
ธันวาคม 2558 

C4 ร่วมให้ความรู้ 
C41 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ทุกคนระดมทุนและจัดหาทรัพยากร
จากเครือข่ายเข้าแผนกวิชาชา่งยนต์ อยา่งน้อยคนละ 1 อย่าง 
ภายใน  31 พฤษภาคม 2559 
C42 ครูและนักศึกษาแผนกวิชาชา่งยนต์ร่วมจัดท าโครงการ
ท าบุญแผนก เชิญผู้ปกครอง ศิษย์เกา่ สถานประกอบการ มา
เข้าร่วมเพื่อระดมทุนภายใน 23 ธันวาคม 2558 
 


