
 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
ปีการศึกษา 2558 

 
ชื่อแผนงาน  งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภาริณี  วรรณทวี 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับดับฝ่าย : พันธกิจที่  2,5,14,15 กลยุทธ์ข้อ. 2,5,14,15 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2,5,14,15ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ (หลัก)  2.3,5.1,5.4.5,14.1.2,14.2 
 (ร่วม)  15.1.2 ประเด็นพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ (หลัก) 2.3 (1-4) 5.1(1) , 5.4.5 , 14.1.2 (1-2),14.2(1)  (ร่วม) 
15.1.2 (1-2) 
 
1. วัตถุประสงค์แผนงาน 

1. เพื่อให้มีการจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหนว่ย รายคาบ 
2. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
3. เพื่อให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3) 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1) 
6. เพื่อให้ผู้เรียนชั้น ป.6 , ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาต(ิO-NET) มีค่า T-Score 40.00 กลุ่มสาระ

ภาษาตา่งประเทศ (5.4.5) 
7. เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

(14.1.2) 
8. เพื่อให้การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบรรลุตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ (14.2 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ รายป ีรายหน่วย รายคาบ  กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ ระดับ ป.1 -ม.3
จ านวน 9  ชุด 
  2. ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศจ านวน 1 แฟ้ม 
  3. การจัดประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
  4. ครูจัดท าวิจัยในชัน้เรียนปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
  5. นิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง 



  6. ผู้เรียนระดับ ป.1 – ม.3  ทุกคน 
  7. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ านวน 1 โครงการ 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. การจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบจัดท าอยา่งครบถ้วนและมีคุณภาพ 
  2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศจัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
  3. การจัดประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง   

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ 
  6. ผู้เรียนชัน้ ป.6 , ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาต(ิO-NET) มีค่า T-Score 40.00 กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 
  7. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีคุณภาพ 
  8. โครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
   
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. การจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบจัดท าอยา่งครบถ้วนและมีคุณภาพร้อยละ 92 
  2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศจัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้องร้อยละ 92 
  3. การจัดประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันมีด าเนินการ
อย่างมีประสทิธิภาพร้อยละ 92 
  4. ผู้เรียนร้อยละ 92 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง 
  5. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศเปน็ไปตามเกณฑ์ 
  6. ผู้เรียน ชัน้ ป.6 , ม.3 ร้อยละ 60  มีผลการทดสอบระดบัชาต(ิO-NET) มีค่า T-Score 40.00 กลุ่ม
สาระภาษาตา่งประเทศ 
  7. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90 
  8. โครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 90 
  



4. งบประมาณ 

ที ่
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอื่น รวม 

1.  จัดท าเอกสารด าเนินงาน 1 5,000 - 5,000 5,000 

2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English 
Camp” 

1 - 70,000 70,000 70,000 

3. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสังฆ
มณฑล 

1 5,000 - 5,000 5,000 

4. งานศิลปหัตถกรรม  ครั้งท่ี 65 1 15,000 - 15,000 15,000 

5. กิจกรรมสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษครั้ง
ท่ี 6 

1 120,000 - 120,000 120,000 

6. กิจกรรมพี่ช่วยน้อง 1 3,000 - 3,000 3,000 

7. กิจกรรมสอนซ่อนเสริม 1 2,000 - 2,000 2,000 

8. จัดท า/ซ้ือสื่อการสอน 1 20,000 - 20,000 20,000 

9. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1 1,000 - 1,000 1,000 

10. กิจกรรมสนับสนุนผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 1 1,000 - 1,000 1,000 

11. กิจกรรมละครวันคริสต์มาส 1 28,000 - 28,000 28,000 

12. โครงการพัฒนาผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1 20,000 - 20,000 20,000 

13. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-
NET 

1 40,000 20,000 60,000 60,000 

รวม 260,000 90,000 350,000 350,000 

 
5. เครื่องมือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมินการจัดท าแผนการสอนรายปี รายหน่วย รายคาบ 
2. แบบตรวจสอบรายการการจดัท าสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
3. แบบประเมินการจัดประชุมกลุ่มสาระ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
5. แบบทดสอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
6. แบบสรุปผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระภาษา ต่างประเทศ 
7. แบบประเมินโครงการส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
8. แบบสรุปโครงการฯ  



6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้มีการจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบ √  1. กิจกรรมการจัดท าแผนการสอน 
- ขั้นวางแผน 
1.1 แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1.2 ประชุมคณะท างาน 

2 เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ √   

3 เพื่อให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

√   

4 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3) √   

5 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1) 

√   

6 เพื่อให้ผู้เรียนชั้น ป.6 , ม.3 มีผลการทดสอบระดบัชาติ(O-NET) 
มีค่า T-Score 40.00 กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (5.4.5) 

√   

7 เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (14.1.2) 
√   

8 เพื่อให้การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(14.2 

√   

 
 



 

7. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ แผนงานหลักสูตร 
โครงการ / 

กิจกรรม / งาน 
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง

มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

งานด้าน
พัฒนาการ
เรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 มี
การจัดแผนการ
จัดการเรียนรู้
รายปี รายหน่วย 
รายคาบ อย่าง
ครบสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 มี
การจัดประชุม
กลุ่มสาร
คณิตศาสตร์เพื่อ
ร่วมกันวาง
แผนการจดัการ
เรียนรูร้่วมกัน 
 
 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตรส์่ง
แผนการจดัการเรียนรู้ รายปี รายหน่วย ราย
คาบ อย่างครบสมบูรณ์จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. ครูกลุ่มสาระคณติศาสตร์วเิคราะห์หลักสูตร
ก าหนดตัวช้ีวัด จัดท าและปรับปรงุแผนการจัด
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ทุกระดบั คิดเป็น
ร้อยละ 100  
3. ครูบันทึกหลักการสอนทุกคาบเรียนส่งทุก
สัปดาห์ คดิเป็นร้อยละ 100 
 
1. ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกเดือนหรือ
ตามภาระงานคดิเป็นร้อยละ 100 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในกลุ่มสาระ 
3. จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับกลุม่สาระ
คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 
4. บันทึกการประชุมกลุม่สาระคณิตศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

- แบบประเมินการจัดแผนการ
สอนรายปี รายหน่วย รายคาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินประชุมกลุ่มสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 92 ของ
ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เรื่อง
ความซื่อสัตย์
สุจรติ (2.1.3ข้อ 
2) 
 
 
ผู้เรยีนร้อยละ 
90 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการกลุ่ม
สาระ
คณิตศาสตร์
เป็นไปตาม
เกณฑ์ (5.1) 
 
 
 
 
 
 

1. ครูกลุ่มสาระคณติศาสตรจ์ัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคณุค่าพระวารสารที่
เน้นการไตรต่รองตามอตัลักษณะ 4 รักเมตตา 
ซื่อสัตย์ กตญัญู อยู่อย่างพอเพียง ตาม
สถานศึกษาก าหนดทั้งกระบวนการ สมรรถนะ
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์เพือ่ก าหนด
เป้าหมายของผูเ้รียน คดิเป็นร้อยละ 100 
 
 
1. ครูกลุ่มสาระคณติศาสตรจ์ัดกิจกรรมส่ง
เสิรมทักษะกิจกรรมชมรม (จินตคณิต A-Math 
GSP คิดเลขเร็ว Sudoku คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนท่องสตูรครูไดค้ล่องและถูกต้องคิด
เป็นร้อยละ 90 
3. ครูจัดการเรียนการสอนใหผ้่านเกณฑ์ร้อย
ละ 70 คิดเป็นร้อยละ 90 
4. ศึกษารูปแบบของแบบทดสอบและ
มาตรฐานตัวช้ีวัดของแบบทดสอบกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 90 
5. ประเมินผลการทดสอบของนักเรียน
รายบุคคล วิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์มา
สรุปผลคดิเป็นร้อยละ 90 

- แบบประเมินคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์เรื่องความซื่อสตัย์
สุจรติ 
 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 ข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ข้อ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
ผู้เรยีนร้อยละ 
90 มีผลการ
ประเมิน
สมรรถนะเรื่อง
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
 
 

6. ครูจัดสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี คิดเป็นร้อยละ 90 
 
1. ครูวัดและประเมินสมรรถนะเรือ่ง
ความสามารถในการแก้ปญัหาโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายคิดเป็นร้อยละ 90 
2. ครูน าผลการประเมินสมรรถนะเรื่อง
ความสามารถในการแก้ปญัหามาสรุปผลคดิ
เป็นร้อยละ 90 
3. จัดสอนซ่อมเสรมิเรื่องความสามารถในการ
แก้ปัญหาทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี คิดเป็น
ร้อยละ 90  
4. ครูจัดการเรียนการสอนใหผ้่านเกณฑ์ร้อย
ละ 70 คิดเป็นร้อยละ 90 
5. ครูจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ให้มสีื่อนวัตกรรมที่ส่งเสรมิให้
นักเรียนได้มีกระบวนการคิดและ
ความสามารถในการแก้ปญัหา คิดเป็นร้อยละ 
90 
 
1. ประชุมชี้แจงครูระดับชั้น ป.6,ม.3 ใน 5 
กลุ่มสาระที่จดัสอบ O-Net เข้าประชุมคิดเป็น

 
 
 
- แบบประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการแก้ปญัหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสรุปผลการทดสอบ  
O-NET กลุ่มสาระคณติศาสตร ์

 
 
 
5 ข้อ 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ข้อ 5.4.2 



โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

ร้อยละ 100  
2. ครูระดับช้ัน ป.6,ม.3 วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกันในแต่ละกลุ่มสาระ คดิ
เป็นร้อยละ 90 
3. ครูจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ให้
ต่อเนื่องกับเนื้อหาในวันปกติเพื่อจะไดส้อน
เนื้อหาให้จบและวางแผนจัดตารางติวโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
4. ครูกลุ่มสาระคณติศาสตรศ์ึกษารูปแบบของ
แบบทดสอบและมาตรฐานตัวช้ีวัด
แบบทดสอบ O-NET โดย คิดเป็นร้อยละ 90 
5. ครูกลุ่มสาระคณติศาสตร์น าข้อสอบของปีท่ี
ผ่านๆมาติวเข้มให้กับนักเรียนระดบัช้ัน ป.6 ,
ม.3 คิดเป็นร้อยละ 100 
6. จัดติวเข้มก่อนสอบ O-NET ให้กับนักเรียน
ช้ัน ป.6,ม.3 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ขัน้น าโดยนักเรียนติวครบทุกคน คดิเป็นร้อย
ละ 100  
7. ครูสรุปนักเรียน ป.6,ม.3 ที่สอบ O-NET มี
ผลการทดสอบระดบัชาติในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 60 
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                 (นางสาวภาริณี  วรรณทวี) 
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