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(อ.อาทิตย์) 

เป้าหมายการพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 

2559 แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

A1 เตรียมสอน (อ.พรพิงค์ ก้านนาค) 
   A11 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทกุคน จัดท าใบงานครบทกุรายวชิาภายในวันที ่30 ต.ค 58 

    A12 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัดท าใบชี้แจงรายวิชาครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 14 ต.ค 58 

    A13 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 30 ธ.ค 58 

    A14 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัดท า Progress Chart ครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 30 ต.ค 58 

    A15 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัดท าโครงการสอนครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 16 ต.ค 58 
 

A2  เตรียมสื่อ(อ.อาทิตย์ สร้อยสน) 
   A21 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทกุคน จัดท าสื่อเทคโนโลยีครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 15 ธ.ค 58 

    A22 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัดท านวัตกรรมรายวิชาคนละ 1 วิชา ภายในวันที่ 30 ต.ค 58 

    A23 นักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดท าสื่อการเรียนวิชาแผนกคอมพวิเตอร์ภาคเรียนที่    

         2/2558 คนละ 1 รายวิชา ภายในวันที่ 5 ก.พ 59 

A3 เตรียมเสริม (อ.ประพัทธ์พงษ์ ทากุ) 
   A31 รุ่นพี ่ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดติวให้รุ่นน้องก่อนสอบ กลางภาค ปลายภาค ในชั่วโมงกิจกรรม 

ภายในภาคเรียนที่ 2/2558 

    A32 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน คัดเลือกผูเ้รียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลีย่ 3.4  ขึ้นไปมาช่วยสอนเสริม

แก่เพื่อนที่มีผลการเรียนต่ า ภายในวันที่ 7 ธ.ค 58 

    A33 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัดท าแหล่งเกบ็ข้อมูลออนไลน์ ภายในวันที่ 22 ต.ค 58 

A4 เตรียมสอบ (อ.วันเพ็ญ ถายะเดช) 
   A41 อ.ชญานิศ จัดท าตารางติว V-net  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภายในวันที่ 4 ธ.ค 58 

    A42 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน สอนเสริมนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  เพื่อเตรียมสอบ V-

net  ภายในภาคเรียนที่ 2/2558 

    A43 นักเรียน นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน ร่วมออกข้อสอบในวิชาแผนกคอมพิวเตอร์คนละ 20 

ข้อ ภายในวันที่ 20 พ.ย 58 
 

B1 เพิ่มเด็กแรกเข้า (อ.พรพิงค์ ก้านนาค) 
   B11 อ.พรพิงค์และรุ่นพี่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกแนะแนวโรงเรียนมัธยมเป้าหมายอย่างน้อย 3 

โรงเรียน ภายในเดือน 30 ธันวาคม 58 

    B12 อ.พรพิงค์ อ.ประพัทธ์พงษ์และรุ่นพี่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกบริการวิชาการ วิชาชีพโรงเรียน

มัธยมเป้าหมายอย่างน้อย 3 โรงเรียน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 58 

B2 ลดการออกกลางคัน (อ.วันเพ็ญ ถายะเดช) 
   B21 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัด Hoom Room หลังเลิกกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลา 15 นาที่ทุก

วันภายใน วันที่ 16 ต.ค 58 - วันที่ 5 ก.พ 59 

    B22 ครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาทกุคน ภายในวันที่ 16 

ต.ค 58 - วันที่ 5 ก.พ 59 

    B23 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดระดมทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียน นักศึกษาแผนก

คอมพิวเตอร์ทีมีพฤติกรรมดีแต่ยากจน อย่างน้อย 3 ทุน ภายในภาคเรียนที่ 2/2558 

C1 รวมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (อ.วิมณฑา การทนารักษ)์ 
   C11 อ.วิมณฑา พัฒนาหลักสูตร 1 รายวิชาภายในภาคเรียนที่ 2/2558 

C2 ร่วมให้ความรู้ (อ.วันเพ็ญ ถายะเดช) 
   C21 อ.พรพิงค์ จัดท าโครงการอบรมความรู้เกีย่วกบัวชิาคอมพิวเตอร์จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียน 

นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
    C22 อ.อาทิตย์ และ อ.ประพัทธ์พงษ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์กับครูในวทิยาลัย

การอาชีพกบินทร์บุรี ภายในวันที่ 20 พ.ย 58 

C3 ร่วมฝึกงาน,ฝึกอาชีพ (อ.ประพัทธ์พงษ์ ทาก)ุ 
   C31 อ.ประพัทธ์พงษ์ จัดหาเครื่อข่ายสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระบบปกติร่วมฝึกงานไม่

น้อยกว่า 8 สถานประกอบการ ภายในวันที่  5 ก.พ 59 

    C32 อ.ประพัทธ์พงษ์ จัดหาเครื่อข่ายสถานประกอบการเพื่อใหน้ักศึกษาฝึกอาชีพร่วมฝึกงานไม่น้อยกว่า 5 

สถานประกอบการ ภายในวันที่ 5 ก.พ 59 

C4 ร่วมสนับสนุนทรัพยากร (อ.วิมณฑา การทนารักษ์) 
   C41 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิทุกคน จัดท าโครงการขอสนับสนุนอปุกรณ์การเรียนแผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
    C42 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดท าส่ือช่วยสอน(CAI) ในรายวิชาแผนกคอมพิวเตอร์คนละ 1 วิชา 

ภายในวันท่ี  5 ก.พ 59 

D1 พัฒนาห้องเรียน (อ.ชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์) 
   D11 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดท าบอร์ดให้ความรู้ทุกรายวิชาทีส่อน ภายในวันท่ี 11 ธ.ค 58 

    D12 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดท าตารางเวรประจ าห้องทุกห้อง ภายในวันท่ี 16 ต.ค 58 

    D13 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดท ากฎระเบียบการใช้หอ้ง ภายในวันท่ี 16 ต.ค 58 

   D14 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดท าป้ายผู้รับผิดชอบประจ าหอ้งเรียน ภายในวันท่ี 6 พ.ย 58 

D2 พัฒนาแผนก (อ.ชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์) 
   D21 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน จัดท าป้ายชื่อแผนก ภายในภาคเรียนที่ 2/2558 

    D22 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทกุคน จัดท าบอร์ดคนเกง่ คนดีของนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ภายใน

ภาคเรียนที่ 2/2558 

D3 พัฒนาวิทยาลัย (อ.ชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์) 
   D31 ครูและนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจทุกคน จัดท าสวนย่อมในบริเวณวิทยาลัยจ านวน 1 สวนภายใน

ภาคเรียนที่ 2/2558 

    D32 ครูและนักเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทกุคน ดูแลคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลยัการอาชพีกบินทร์บุรี 

ภายในภาคเรียนที่ 2/2558 

E1 ครู 1 คน 1 นวัตกรรม (อ.วิมณฑา การทนารักษ์) 
   E11 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจทุกคน จัดท านวัตกรรม 1 คน 1 ชิ้นงาน ภายในวันที่ 29 ม.ค 59 

E2 ผู้เรียน 2 หรือ 3 คนต่อ 1 นวัตกรรม (อ.ประพัทธ์พงษ์ ทาก)ุ 
   E21 อ.วิมณฑา และอ.วันเพ็ญ จัดให้ผู้เรียน 2 คนหรือ 3 คน ต่อ 1 กลุ่มสร้างนวัตกรรม ภายในวันที่ 29 ม.ค 
59 

E3 สร้างระบบการเรียนรู้นวัตกรรมทุกระดับชั้น (อ.อาทิตย์ สร้อยสน) 
   E31 อ.อาทิตย์ สร้างระบบการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ให้กบัผู้เรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุก

ระดับชั้น ภายในวันที่ 30 ต.ค 58 

E4 สร้างระบบการเรียนรู้นวัตกรรมที่หลากหลาย (อ.อาทิตย์ สร้อยสน) 
   E41 ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจทุกคน จัดท าสื่อออนไลน์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมที่หลากหลายอย่าง

น้อย 1 รายวิชา ภายในวันที่ 29 ม.ค 59 




