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A.ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน 

B.เพิ่มปริมาณผู้เรียน 

C.ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วม 

D.ส่งเสริมการพัฒนา

สภาพแวดล้อม เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

E.ใช้นวัตกรรม/สื่ง

ประดิษฐ์ สนับสนุนการ
เรียน การสอน 

เป้าหมายการพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 แผนกวิชาช่าง

ซ่อมบ ารุง 

A1 เตรียมสอน 

1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนจัดท าโครงการสอน ครบทุกรายวิชา ภายในเดือนตุลาคม 

2/2558 

2.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนจดัท าแผนการสอน ครบทุกรายวิชา ภายในเดือนกุมภาพันธ์  
3.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนจัดท าใบช้ีแจงรายวิชา ครบทุกรายวิชา ภายในเดือนตุลาคม 2/2558 

4.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนจัดท าบันทึกหลังสอน ครบทุกรายวิชา จัดส่งทุกสิ้นเดือน  

A2  เตรียมสื่อ 

       1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงจัดท าสื่อ power point ครบทุกหน่วยจ านวน 1รายวิชา

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2/2558 

     2.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงจัดท าใบงาน มอบหมายงาน ครบทุกรายวิชา ภายในเดือน
ธันวาคม 2/2558    

A3 เตรียมเสริม 

1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนมอบหมายให้นักเรียนจัดท าส่ือครบทุกรายวิชาภายในปี
การศึกษา 2/2558 
 2.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน มอบหมายให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวชิาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน

ส่งงานผ่าน อีเมล์ ไลน์ เฟสบุก  ตลอดภาคเรียน 2/2558 

A4 เตรียมสอบ 
1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนท าการทดสอบย่อยครบทกุรายวชิา เดือนละ 1 ครั้งทุกชั้นป ี

2.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนมอบหมายให้นักเรียนร่วมออกข้อสอบทุกหน่วยการเรียน
ตลอดภาค  เรียน 2/2558 
3.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนจัดดิวโดยวิธกีารเพือ่นช่วยเพือ่นทุกรายวิชาตลอดภาค
เรียน 2/2558 
4.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนจัดดิวโดยวิธรีุ่นพี่สอนรุ่นน้องตลอดภาคเรียน 2/2558 
5.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนมอบหมายงานซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไมผ่่านการทดสอบ

B1 เพิ่มเด็กแรกเข้า 
1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยม ภายในเดือนธันวาคม 2558      

2.นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง แนะแนวรุ่นน้องโรงเรียนเดิม ภายในเดือนมีนาคม 2559 

3.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน จัดท าโบชัวแนะน าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง แจกตามงานแนะแนวตาม

โรงเรียนเครือข่าย ตลอดภาคเรียน 2/2558 

4.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนร่วมกนัจัดท า VDO แนะน าแผนกวิชาช่าวซ่อมบ ารุง ตามยูทูป ภายในเดือน

มกราคม 2559 

B2 ลดการออกกลางคัน 
1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 %  ภายในเดือนมีนาคม 

2559 

2.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทกุคน จัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนในที่ปรึกษาทกุคน ภายในเดือน

มีนาคม 2559 

3.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงท่ีขาดเรียน 2 คร้ัง/รายวิชา ตลอด

ปีการศึกษา  

4.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง ในการติดตามผู้เรียนที่ขาด

C1 รวมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
   1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทกุคน พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สอน คนละ 1 วิชา ตลอดปี

การศึกษา     

C2 ร่วมให้ความรู้ 
1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคนร่วมกนั เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน

นักศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2559 

C3 ร่วมฝึกงาน,ฝึกอาชีพ 
1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 1 คน 1 โรงงาน ส่งนักเรียนนักศึกษาออกฝึกอาชีพตามสถาน
ประกอบการเครือข่าย ภายในเดือนธันวาคม 2558 
 

C4 ร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน ร่วมกันจัดท าโครงการพี่ให้น้อง ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559        

D1 พัฒนาห้องเรียน 
1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน จัดท าตารางท าความสะอาดห้องเรียน ภายในเดือนตุลาคม 

2.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน จัดท าโปรเกตชาร์จ แสดงความก้าวหน้าการเรียน ตลอด

ภาคเรียน 

D2 พัฒนาแผนก 
 1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับนักเรียน ภายในเดือนตุลาตม 
2558 
2.นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างซอ่มบ ารุง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแผนกวชิา ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2558 

D3 พัฒนาวิทยาลัย 
 

E1 ครู 1 คน 1 นวัตกรรม 
1.ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุงทุกคน จัดท านวัตกรรมช่วยสอน 1 คน/ช้ิน ภายในเดือน

E2 ผู้เรียน 2 หรือ 3 คนต่อ 1 นวัตกรรม 
1.ผู้เรียนแผนกวิชาช่างซ่อม ระดับ ปวช 3และปวส 2 จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ์ภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

E3 สร้างระบบการเรียนรู้นวัตกรรมทุกระดับชั้น 
1.ครูแผนกซ่อมบ ารุงให้ผู้เรียนข้นควา้เกี่ยวกันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และน าเสนอคนละ1อย่าง
ภายในเดือนธันวาคม 

E4 สร้างระบบการเรียนรู้นวัตกรรมที่หลากหลาย 

1.ครูแผนกซ่อมบ ารุงให้นักเรียนศึกษาข้นคว้าเกี่ยกับนัวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และจัดท า
บอร์ดแสดงผลงานทุกชั้นปี ภายในเดือนธันวาคม 
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