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แผนพัฒนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

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

ลงชื่อ...........................................................................หวัหนำ้แผนกวชิำ

ลงชื่อ.........................................................รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร

A. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ 

B. เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ 

C. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ 

D. ส่งเสริมการพัฒนา
สภาพแวดล้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก 

E. ใช้นวัตกรรม/สื่งประดิษฐ์ 
สนับสนุนการเรียน การสอน 
นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก 

เป้าหมายการพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 

2559 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์

A1  เตรียมการสอน 
A11  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน จัดท าโครงการสอนครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 
A12  ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน จัดเตรียมสื่อการสอน ใบงานครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
A13  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน จัดท าแผนการสอนครบทุกวิชา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
A14  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน จัดท า Progress chart ครบทุกรายวิชา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558 
A15  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน จัดเตรียมสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ประกอบการสอน                    
อย่างน้อย 1 รายวิชา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

A2   ยกระดับความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
A21  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจระเบียบการแต่งกายของผู้เรียนทุกระดับชั้น ทุกวันอังคาร หลังท ากิจกรรมเข้า
แถว 
(ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจ ต้องติดตามไปตรวจในชั้นเรียน ต้องได้รับการตรวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 
A22  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมผู้เรียนให้ท าความสะอาดแผนกวิชาตามที่ตารางเวรท าความสะอาดก าหนด 

A3  ยกระดับคุณธรรมจริยธรรม 
A31  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการจันทร์ใจบุญ ทุกวันจันทร์ หลังกิจกรรมเข้า
แถวA32  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมให้ผู้เรียนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ทุกวันจันทร์ หลังกิจกรรมเข้า
แถว 

A4  เตรียมสอบ V-Net 
A41  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดสอนเสริม ในรายวิชาโครงการ และช่วงบ่ายให้ครอบคลุมครบทุกรายวิชา 
ส าหรับผู้เรียนในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ทุกคนก่อนท าการสอบ V-Net  เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558  
A42  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าข้อสอบประมวลผลความรู้ จ านวน 100 ข้อ ทุกระดับชั้น ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 และท าการทดสอบผู้เรียนทุกระดับชั้นในสัปดาห์ที่ 18 (พร้อมการสอบปลายภาค) 

B1  เพ่ิมเด็กแรกเข้า 
B11  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมการแนะแนวร่วมกับทีมงานแนะแนว ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558  
B12  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าแผ่นพับแนะน าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

B2 ลดการออกกลางคัน 
B21  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน มีการแจ้งเตือนไปยังครูที่ปรึกษาของผู้เรียนที่มีปัญหาขาดเรียน
และปัญหาอ่ืนๆ ให้หาทางแก้ไขในสัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8, สัปดาห์ที่ 12, สัปดาห์ที่ 16 
B22  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดเรียนเกินก าหนด โดยการแจ้ง
ผู้ปกครองในสัปดาห์ที่ 5 (เชิญผู้ปกครองมาประชุมในสัปดาห์ที่ 8) 
B23  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดเรียนเกินก าหนด โดยการใช้
สมุดควบคุมความประพฤติผู้เรียน (ดูแลร่วมกับผู้ปกครอง) ในสัปดาห์ที่ 10  
 

C1  ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
C11  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา อย่างน้อย 1 รายวิชา  
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

C2  ร่วมให้ความรู้ 
C21  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่
ผู้เรียน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

C3  ร่วมฝึกงาน,ฝึกอาชีพ 
C31  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนเป็นเครือข่ายกับสถานประกอบการ (1 ครูผู้สอน ต่อ 1 สถาน
ประกอบการ) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  

C4  ร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
C41  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่เรียนดีแต่ยากจน อย่างน้อย 1 ทุน ภายในวันที่ 30 มกราคม 
2559 

D1  พัฒนาห้องเรียน 
D11  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าป้ายห้อง, ตารางเวรท าความสะอาด, ตารางผู้ตรวจเวร, ตารางการใช้ห้องเรียน, ระเบียบการใช้
ห้องเรียน ครบทุกห้องภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

D2  พัฒนาแผนก 
D21  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าบอร์ดบุคลากรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
D22  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ควบคุมให้ผู้เรียนด าเนินการโครงการแผนกสวยห้องเรียนสะอาด ทุกวันพุธ หลังท ากิจกรรมเข้าแถว 
D23  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดมุมพักผ่อนส าหรับให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในเวลาว่าง และเวลาพัก (มีโทรทัศน์ต่อกับ Smart Box เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต สามารถค้นคว้าข้อมูล สามารถดูหนัง ฟังเพลงได้) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (หากอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสามารถใช้ได้) 

D3  พัฒนาวิทยาลัย 
D31  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมให้ผู้เรียนด าเนินการโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา ทุกวันศุกร์ หลังท ากิจกรรมเข้าแถว 
D32  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมให้ผู้เรียนดูแลต้นไม้ที่ปลูก และต้นไม้กระถางส าหรับตกแต่งสถานที่ ทุกวันพฤหัสบดี หลังท ากิจกรรมเข้าแถว  

E1  ครู 1 คน 1 นวัตกรรม 
E11  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน จัดท านวัตกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

E2  ผู้เรียน 2 หรือ 3 คนต่อ 1 นวัตกรรม 
E21  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ใช้วิธีการสอนแบบ Project Base Learning ในทุกรายวิชา ให้ผู้เรียน
จัดท าผลงานเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 2 - 3 คน) โดยผู้เรียนจะต้องท าผลงานเสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มกราคม 

E3  สร้างระบบการเรียนรู้นวัตกรรมทุกระดับชั้น 
E31  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นจัดท าบอร์ดความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

E4  สร้างระบบการเรียนรู้นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
E41  ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดมุมวิชาการส าหรับให้ผู้เรียนค้นคว้าในการจัดท าผลงานวิชาโครงการ 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 


