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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
ปีการศึกษา 2558 

 
ชื่อแผนงาน  แผนงานการพัฒนาสื่อการสอน 
ผู้รับผิดชอบ  นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์ / นางสาวชัญญานุช  เกิดผล 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับดับฝ่าย : พันธกิจที่  7 กลยุทธ์ข้อ. 7 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่  - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ (หลัก)  - 
 (ร่วม)  - ประเด็นพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ (หลัก) -  (ร่วม) - 
 
1. วัตถุประสงค์แผนงาน 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
2. เพ่ือให้มีระบบการยืม – คืนสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. สื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
  2. ระบบการยืม – คืนสื่อการสอน 
  3. การให้บริการยืม – คืนหนังสือในห้องสมุดวันละ 3 เวลา 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
  2. ระบบการยืม – คืนสื่อการสอนมีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 
   
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการร้อยละ 90 
  2. ระบบการยืม – คืน สื่อการสอน มีการด าเนินอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 90 
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4. งบประมาณ 

ที ่
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุปรายจ่าย 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 
1. จัดซื้อสื่อการสอน 2 150,000  150,000 150,000 
2. จัดท าสื่อการสอน 2 45,000  45,000 45,000 

รวม 195,000  195,000 195,000 

 
5. เครื่องมือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 1.1 ด้านคุณภาพสื่อ 
 1.2 ด้านระบบการยืม-คืน การสอน 
2. แบบบันทึกการยืม – คืนสื่อ 
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6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

√  1. งานจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
1.1 สอบถามความต้องการใช้สือ่ 
1.2 จัดซื้อสื่อตามความต้องการ 
1.4 จัดสื่อให้กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.งานผลติสื่อการเรียนการสอน 
2.1 รวบรวมรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่แต่ละกลุ่มสาระผลิตได้เอง 
2.2 จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดท า 
2.3 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระผลิตสื่อ 
2.4 จัดเก็บสื่อไว้ตามกลุ่มสาระหรือไว้ใช้ในห้องเรียนเพื่อใช้ในการสอน 
    สถานศึกษามสีื่อในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ คิด
เป็นร้อยละ 90 

2 เพื่อให้มีระบบการยืม – คืนสื่อการสอนที่มีคุณภาพ √  1. งานระบบยืม – คืนสื่อการเรียนการสอน 
1.1 ประชุมคณะท างาน 
1.2 จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.3 จัดท าระเบียบการยืม – คืนสื่อ 
1.4 จัดท าทะเบียนสื่อ 
1.5 ให้บริการยืม – คืนสื่อ 
   ระบบการยืม – คืน สื่อการสอนที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 90 
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7. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ล าดับที่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการ 
เชิงปริมาณ 
 
เชิงคุณภาพ 
 

√  1. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพผ่านในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 90 
2. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพผ่านในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 คิดเป็นร้อยละ 90  
3. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพผ่านในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 90 

2. เพื่อให้มีระบบการยืม – คืนสื่อการสอน 
เชิงปริมาณ 
 
เชิงคุณภาพ 
 

  1. มีระบบการยืม – คืน สื่อการสอนที่มีคุณภาพผ่านในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 90  
2. มีระบบการยืม – คืน สื่อการสอนที่มีคุณภาพผ่านในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 คิดเป็นร้อยละ 90 
3. มีระบบการยืม – คืน สื่อการสอนที่มีคุณภาพผ่านในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 90 
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8. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ แผนงานหลักสูตร 
โครงการ / 

กิจกรรม / งาน 
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง

มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

แผนงาน
พัฒนาสื่อการ

สอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. สถานศึกษา
ร้อยละ 90 สื่อ
การสอนที่มี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

1. สถานศึกษามีสื่อการเรยีนการสอนที่มี
คุณภาพและเพยีงพอต่อความต้องการผ่านใน
ระดับชั้น ป.1 -3 คิดเป็นร้อยละ 90 
2. สถานศึกษามีสื่อการเรยีนการสอนที่มี
คุณภาพและเพยีงต่อความต้องการผ่านใน
ระดับชั้น ป.4-6 คิดเป็นร้อยละ 90 
3. สถานศึกษามีสื่อการเรยีนการสอนที่มี
คุณภาพและเพยีงพอต่อความต้องการผ่านใน
ระดับชั้น ม.1-3 คิดเป็นร้อยละ 90 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบบันทึกการยืม – คืนสื่อ 

  

แผนงาน
พัฒนาสื่อการ

สอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ระบบการยมื 
– คืนสื่อการ
สอนมีการ
ด าเนินอย่างมี
คุณภาพ 

1. ระบบการยมืคืนสื่อการสอนมีการ
ด าเนินการอยา่งมีคุณภาพ ในระดบัช้ัน ป.1-3 
คิดเป็นร้อยละ 90 
2. ระบบการยมื – คืนสื่อการสอนมีการ
ด าเนินการอยา่งมีคุณภาพ ในระดบัช้ัน ป.4-6 
คิดเป็นร้อยละ 90 
3. ระบบการยมื – คืน สื่อการสอนมีการ
ด าเนินการอยา่งมีคุณภาพในระดบัช้ัน ม.1-3 
คิดเป็นร้อยละ 90 
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           ลงช่ือ..........................................................ผูร้ายงาน (หัวหน้าแผนงานพัฒนาสื่อการสอน) 

               (นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์) 
              วันที่......................เดือน.................................พ.ศ.................. 
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