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แผนพัฒนาแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง

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

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

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

A. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
นายเด่นศักดิ ์อินตาค า 

B. เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
นายมาโนช แจ่มศร ี

C. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
นายพยนต์ เหมือนวร 

D. ส่งเสริมการพัฒนา
สภาพแวดล้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นายธนศักดิ์ ไชยบัว 

E. ใช้นวัตกรรม/สื่งประดิษฐ์ 
สนับสนุนการเรียน การสอน 

นายสาโรจน์ ซื่อสัตย ์

เป้าหมายการพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

A1 เตรียมการสอน (อาจารย์เด่นศักดิ์ อินตาค า) 
A11 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าใบงานครบทุกรายวิชา ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
A12 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าใบชี้แจงรายวิชาครบทุกรายวิชา  ภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
A13 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ภายใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
A14 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท า Progress chart ครบทุกรายวิชา ภายใน วันที่ 4 ธันวาคม 2558 

A3 เตรียมเสริม (อาจารย์สุจิตรา  นารีรักษ์) 
A31 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง  ทุกระดับชั้น มีนักเรียนแกนน าเพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง ทุกรายวิชา ใน ภาค
เรียนที่ 2/2558 
A32 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง มีการสอนเสริมโดย พี่สอนน้อง  เพื่อนสอนเพื่อน ในภาคเรียนที่ 1/2559 
A33ครูแผนกไฟฟ้าก าลังทุกคนให้ผู้เรียนค้นคว้างานส่งทาง   อินเทอร์เน็ต ภาคเรียนละ 1 วิชา ใน ภาคเรียนที่ 
2/2558 และ   ภาคเรียนที่ 1/2559 

A4 เตรียมสอบ (อาจารย์สุจิตรา  นารีรักษ)์ 
A41 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง  ทุกระดับชั้น ได้รับการติวพรี V-net จากครูและรุ่นพี่ ครบทุกรายวิชาที่สอบ ภายใน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
A42 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง  ทุกคน ร่วมออกข้อสอบทุกรายวิชาที ่เรียนในสาขาวิชา ภายใน วันที่ 29 มกราคม 
2559 
A43 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง  ทุกระดับชั้น ได้รับการติวพรี V-net วิชาภาษาอังกฤษ จากครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

B1 เพิ่มเด็กแรกเข้า (อาจารย์มาโนช แจ่มศรี) 
B11 แผนกไฟฟ้าก าลัง เตรียมสื่อแนะแนว 1 ชุด ภายใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
B12 แผนกไฟฟ้าก าลัง หากลุ่มเป้าหมายโรงเรียนภาคีพันธมิตรอย่างน้อย 8 โรงเรียน ภายใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558 

B2 ลดเด็กออก (อาจารย์มาโนช แจ่มศรี) 
B21 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100%  ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2559 
B22 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง มีกิจกรรมโฮมรูม พบนักศึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
B23 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง มีการสร้างไลน์กลุ่ม ของนักเรียนในที่ปรึกษาครบ ทุกคน ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 
2558 
B24 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง มีการประชุมประจ าเดือน เรื่องผู้เรียนในที่ปรึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไข ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2559 
 

C1 ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (อาจารย์พยนต์  เหมือนวร) 
C11 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง มีเครือข่ายสถานประกอบการ คนละ 1 สถานประกอบการ ภายใน วันที่ 29 มกราคม 
2559 
C12 ครูแผนกไฟฟ้าก าลังทุกคน มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 หน่วย คนละ 1 วิชา/ปีการศึกษา ภายใน 
วันท่ี 29 มกราคม 2559 

C2 ร่วมให้ความรู้ (อาจารย์พยนต์  เหมือนวร) 
C21 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดอบรมจากวิทยากรภายนอกโดยให้ความรู้ครบทุกระดับช้ัน /ปีการศึกษา ภายใน 
วันที่ 29 มกราคม 2559 
C22 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการสร้างเครือข่ายครูจากสถานศึกษาอ่ืนไม่ต่ ากว่า 8 คน ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 

C3 ร่วมฝึกงาน,ฝึกอาชีพ (อาจารย์พยนต์  เหมือนวร) 
C31 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดหาเครือข่ายสถานประกอบการในการฝึกงาน,ฝึกอาชีพ ให้กับนักเรียนครบ
ทุกคน ภายใน วันที่ 29 มกราคม 2559 

C4 ร่วมสนับสนุนทรัพยากร (อาจารย์เด่นศักดิ์ อินตาค า) 
C41 ครูแผนกไฟฟ้าก าลังทุกคน จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนอย่างน้อย 1 ทุน/ปีการศึกษา ภายใน 30 พฤษภาคม 2559 
C42 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดผ้าป่าการศึกษาของแผนกไฟฟ้า เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา ภายใน 30 ธันวาคม 2558 

D1 พัฒนาห้องเรียน (อาจารย์ดุสิต  พรมภักดิ์) 
D11 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าบอร์ดให้ความรู้ครบทุกห้องเรียน ภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
D12 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายห้องเรียนครบทุกห้องเรียนภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
D13 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายชื่อผู้รับผิดชอบห้องเรียนครบทุก ห้องเรียน ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
D14 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายกฎระเบียบการใช้ห้องครบทุกห้องเรียน ภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
D15 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายตารางเวรประจ าวันครบทุก  ห้องเรียน ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
D16 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายเกี่ยวกับอาเซียนครบทุกห้องเรียนภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
D17 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดตั้งคนตรวจเวรประจ าวัน ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2559 
D18 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าบอร์ดท าเนียบศิษย์เก่า ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2559 
 

D2 พัฒนาแผนก (อาจารย์ธนศักดิ์ ไชยบัว) 
D21 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายแผนก ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
D22 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกไฟฟ้าก าลัง ภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
D23 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายกฎระเบียบความปลอดภัย แผนกไฟฟ้าก าลัง ภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
D24 แผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท าป้ายจบแล้วท าอะไรได้ แผนกไฟฟ้าก าลัง ภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

D3 พัฒนาวิทยาลัย   (อาจารย์ธนศักดิ์ ไชยบัว) 
D31 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลังทุกระดับช้ัน ปลูกและดูแลต้นไม้ จ านวน 100 ต้น ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
D32 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง ท าป้ายรณรงค์ต่างๆ ปีละอย่างน้อย 50 ป้าย ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2559 
D33 ผู้เรียนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ท ากิจกรรม 5 ส. เดือนละ 1 ครั้ง ทุกภาคเรียน ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2559 

E1 ครู 1 คน 1 นวัตกรรม (อาจารย์สาโรจน์  ซื่อสัตย)์ 
E11 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง มีการจัดท านวัตกรรมสื่อการสอนหรือ สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ คนละอย่างน้อย 1 ชิ้น/ 
ปีการศึกษา ภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

E2 ผู้เรียน 2 คน หรือ 3 คน ต่อ 1 นวัตกรรม (อาจารย์สาโรจน์  ซื่อสัตย์) 
E21 ผู้เรียนระดับ ปวช.3 แผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าโครงการ 3 คน/1 ชิ้นงาน ภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
E22 ผู้เรียนระดับ ปวส.2 แผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าโครงการ 2 คน/1 ชิ้นงาน ภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

E3 สร้างระบบการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน  (อาจารย์สาโรจน์  ซื่อสัตย)์ 
E31 ผู้เรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 แผนกไฟฟ้าก าลังทุกคน ท ารายงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
11 ประเภท ภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
E32 ผู้เรียนระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 แผนกไฟฟ้าก าลังทุกคน เขียนหัวข้อน าเสนอสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงาน 
ภายใน วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 
E33 ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกไฟฟ้าก าลังทุกคน จัดท าสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน ภายใน วันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2559 
ชั้นเรียน ภายใน 19 ก.พ.59 

E4 สร้างแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมท่ีหลากหลาย(อาจารย์สาโรจน์  ซ่ือสัตย์) 
E41 แผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าห้องแหล่งเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 1 ห้อง ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2559 
E42 แผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้โซลาร์เซลล์ 1 ห้องภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 

A2 เตรียมสื่อ (อาจารย์ศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์) 
A21 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าสื่อเทคโนโลยี ภาคเรียนละ 1 วิชา ภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
A22 ครูแผนกไฟฟ้าก าลัง จัดท าสื่อนวัตกรรม ภาคเรียนละ 1 วิชา ภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
A23 ผู้เรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง  ทุกระดับช้ัน จัดท าสื่อการสอน ภาคเรียนละ 1 วิชา ภายใน วันที่ 4 ธันวาคม 2558 


