
34 
 

 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
ปีการศึกษา 2558 

 
ชื่อแผนงาน  แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภาริณี  วรรณทวี 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับดับฝ่าย : พันธกิจที่  8 กลยุทธ์ข้อ. 8 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่  - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ (หลัก)  - 
 (ร่วม)  - ประเด็นพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ (หลัก) -  (ร่วม) - 
 
1. วัตถุประสงค์แผนงาน 

1. เพื่อให้มีการจัดท าตารางสอนให้กับครูผู้สอน 
2. เพื่อให้มีการจัดท าตารางเรียนประจ าห้องเรียน 
3. เพื่อให้มีการจัดสอนแทนคุณครูที่ลากิจ  ลาป่วย  อบรม ประชุม หรือขาดสอน 
4. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาทีไ่ด้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
5. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. ตารางสอนครูระดับ ป.1-ม.3 ทุกคน 
  2. ตารางเรียนระดับ ป.1-ม.3 ทุกห้องเรียน 
  3. จัดสอนแทนครูที่ติดภารกิจทกุคน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. การจัดท าตารางสอนให้กับครูผู้สอนทุกคนมีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 
  2. การจัดท าตารางเรียนประจ าห้องเรียนมีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 
  3. การจัดสอนแทนคุณครูที่ลากจิ  ลาปว่ย  อบรมประชุม หรือขาดสอน มีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 
  4. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 
  5. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. การจัดท าตารางสอนให้กับครูผู้สอนทุกคนมีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90 
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  2. การจัดท าตารางเรียนประจ าห้องเรียนมีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90 
  3. การจัดสอนแทนคุณครูที่ลากจิ  ลาปว่ย  อบรมประชุม หรือขาดสอน มีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 90 
  4. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รบัมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
  5. ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
 
4. งบประมาณ 

ที่ 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากที่อื่น รวม 

1 ค่าเอกสารด าเนินงาน 2 5,000 - 5,000 5,000 
2 ครูสอนแทน 2 100,000 - 100,000 100,000 

รวม 105,000 - 105,000 105,000 
 
5. เครื่องมือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบตรวจสอบเอกสารการจดัท าตารางสอนและตารางเรียนประจ าห้องเรียน 
2. แบบตรวจสอบคุณภาพการจัดสอนแทน 
3. แบบประเมินแผนงานพฒันาการเรียนการสอน 
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6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้มีการจัดท าตารางสอนให้กับครูผู้สอน √  1. จัดท าตารางสอนให้กับครูผู้สอนทุกคนมีการด าเนินการอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 100 

2 เพื่อให้มีการจัดท าตารางเรียนประจ าห้องเรียน √  2. การจัดท าตารางเรียนประจ าห้องเรียนมีการด าเนินการอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 100 

3 เพื่อให้มีการจัดสอนแทนคุณครูที่ลากิจ  ลาป่วย  อบรม ประชมุ 
หรือขาดสอน 

√  3. การจัดสอนแทนครูที่ลากิจ ลาป่วยอบรม ประชุมหรือขาดสอนมี
การด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 90 

4 เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รบัมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

√  4. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมากหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 
- ครูทุกคนได้ท าการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในทุกรายวิชา 

5 เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

√  5. ครูร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- ครูได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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7. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

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

1. งานด้านพัฒนาการเรียนการสอน 
เชิงปริมาณ 
1. ตารางสอนครูระดับ ป.1-ม.3 ทุกคน 
2. ตารางเรียนระดับ ป.1-ม.3 ทุกห้องเรียน 

3. จัดสอนแทนครูที่ติดภารกิจทกุคน 
เชิงคุณภาพ 
1. การจัดท าตารางสอนให้กับครูผู้สอนทุกคนมีการด าเนินการอย่าง
มีคุณภาพ 
2. การจัดท าตารางเรียนประจ าห้องเรียนมีการด าเนินการอย่างมี
คุณภาพ 
3. การจัดสอนแทนคุณครูที่ลากจิ  ลาปว่ย  อบรมประชุม หรือขาด
สอน มีการด าเนนิการอย่างมีคณุภาพ 
4. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ 
5. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

√   
 
1. ครูระดับชั้น ป.1-ม.3 ร้อยละ100 มีตารางสอนครบทุกคน 
2. ระดับชั้น ป.1-ม.3 ร้อยละ 100 มีตารางเรียนครบทุกห้องเรียน 
3. ครูที่ติดภารกิจ ร้อยละ 90 ได้รับการจัดสอนแทน 
 
1. ครูทุกคนมีตารางสอนที่มีคุณภาพ 
 
2. ทุกห้องเรียนมีตารางเรียนที่มีคุณภาพ 
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8. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ แผนงานหลักสูตร 
โครงการ / 

กิจกรรม / งาน 
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง

มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

แผนงานด้าน
พัฒนาการ

เรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. การจัดท า
ตารางสอน
ให้กับครูผูส้อน
ทุกคนมีการ
ด าเนินการอยา่ง
มีคุณภาพ ร้อย
ละ 90 
 
2. การจัดท า
ตารางเรียน
ประจ าห้องเรียน
มีการด าเนินการ
อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 90 
 
3. การจัดสอน
แทนคุณครูทีล่า
กิจ  ลาป่วย  
อบรมประชุม 
หรือขาดสอน มี
การด าเนินการ
อย่างมีคุณภาพ 

1. การจัดท าตารางสอนให้กับครผููส้อนทุกคน
มีการด าเนินการอย่างมคีุณภาพรอ้ยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดท าตารางเรียนประจ าหอ้งเรียนมีการ
ด าเนินการอยา่งมีคุณภาพร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดสอนแทนครูที่ลากิจ ลาป่วย อบรม 
ประชุมหรือขาดสอนมีการด าเนินการอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 90 

- แบบตรวจสอบเอกสารการ
จัดท าตารางสอนและตาราง
เรียนประจ าห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
- แบบตรวจสอบคณุภาพการจัด
สอนแทน 
 
 
 
 
 
 
3. ประเมินแผนงานพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ข้อ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 8 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 8 

- ครูไม่แจ้งการลาให้ถูกต้องตามระเบียบ 
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โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

ร้อยละ 90 
 
4. ครูร้อยละ 90 
จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมาย
เต็ม
ความสามารถ 
 
5. ครูครูร้อยละ 
90 จัด
กระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนไดล้งมือ
ปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไ้ด้
ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
4. ครูร้อยละ 100 จัดการเรยีนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเตม็
ความสามารถ 
 
 
 
 
5. ครูร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 
 

 
           
           ลงช่ือ..........................................................ผูร้ายงาน (หัวหน้าแผนงานพัฒนาการเรียนการสอน) 

                (นางสาวภาริณี  วรรณทวี) 
              วันที่......................เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 
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รายงานการประชุม 
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รูปภาพ 


