
 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
ปีการศึกษา 2558 

 
ชื่อแผนงาน  แผนงานหน่วยงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรลักษณ์  กีรัตน์ 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับดับฝ่าย : พันธกิจที่  2,5,15 เป้าหมาย 2,5,15 กลยุทธ์ข้อ. 2,5,15 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2,5,15 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ (หลัก)  2.1.3,5.1,5.2,5.4.2 
 (ร่วม)  15.1.1 ประเด็นพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ (หลัก) 2.1.3 (2,3) 5.1(1) , 5.2 (3) , 5.4.2  (ร่วม)15.1.1(1-2) 
 
1. วัตถุประสงค์แผนงาน 

1. เพ่ือให้มีการจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบ 
2. เพ่ือให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีวินัย  
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1) 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะเรื่องความสามารถในการแก้ปัญหา (5.2 ข้อ 3) 
6. เพื่อให้ผู้เรียนชั้น ป.6 , ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 กลุ่มสาระ  
   วิทยาศาสตร์ (5.4.2) 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ รายปี รายหน่วย รายคาบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.1 -ม.3  
     จ านวน 9  ชุด 

2. การจัดประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
3. ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
4. นิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. ผู้เรียนระดับ ป.1 – ม.3  ทุกคน  

2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. การจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบ จัดท าอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ 

2. การจัดประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมกัน วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์  



5. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะเรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ 
6. ผู้เรียนชั้น ป.6 , ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score 4.00 กลุ่มสาระ  

     วิทยาศาสตร์ 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. การจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบ จัดท าอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพร้อยละ 92 

2. การจัดประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันด าเนินการอย่างมี 
    ประสิทธิภาพร้อยละ 92 

3. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย 
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์  
6. ผู้เรียนชั้น ป.6 , ม.3 ร้อยละ 60 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score 4.00  กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. งบประมาณ 

ที ่
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากที่อ่ืน รวม 

1.  จัดท าเอกสารด าเนินงาน 1 5,000  5,000 5,000 
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับสังฆ

มณฑลนครราชสีมา 
1 14,600  14,600 14,600 

3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการส านักงานพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมบุรรีัมย์ เขต 1 

1 42,600  42,600 42,600 

4. โครงการทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อ
การศึกษา (ท้องฟ้าจ าลอง) 

1 93,500  93,500 93,500 

5. โครงการทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

1 93,500  93,500 93,500 

6. โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 1 40,000 20,000 60,000 60,000 
7. โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลือใช้ 
1 23,400  23,400 23,400 

รวม 331,600 20,000 351,600 351,600 
 
5. เครื่องมือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมินการจัดท าแผนการสอนรายปีรายหน่วย รายคาบ 
2. แบบประเมินการจัดประชุมกลุ่มสาระ 
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย 
4. แบบทดสอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
5. แบบประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
6. แบบสรุปผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระ 

  



6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

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

1 เพ่ือให้มีการจัดท าแผนการสอน รายปีรายหน่วยรายคาบ √  1. ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายหน่วย รายปี ราย
คาบ ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนรายหน่วยประเมินรายคาบ 
1.2 ครูสาระวิทยาศาสตร์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบ
ประเมินตามสภาพจริงส่งทุกสัปดาห์ 
 สรุปครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
และบันทึกหลังการสอนจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 100 

2 เพ่ือให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

√  1. แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2. ประชุมคณะท างาน 
3. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
4. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 สรุป ครกูลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีการประชุมวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 92 

3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ความมีวินัย 

√  1. ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายกลุ่มเก่ียวกับ รายงานผล การทดลอง 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 



ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ 

√  1. ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน 
 - ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
 - เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 
 - จัดกิจกรรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-2 

5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะเรื่องความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

√  1. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่ผู้เรียนแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ เป็นอย่างดีรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

6 เพ่ือให้ผู้เรียนชั้น ป.6 , ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-
NET) มีค่า T-Score 40.00 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (5.4.4) 

√  1. ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2. ศึกษารูปแบบของแบบทดสอบมาตรฐาน O-NET มี 2558 
3. เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 

 

 
 
 
 
 
 
 



7. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ แผนงานหลักสูตร 

โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

1. เพื่อให้มี
การจัดท า
แผนการสอน 
รายปีราย
หน่วยรายคาบ 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูร้อยละ 
100 จัดท า
แผนการจดัการ
เรียนรู้และ
บันทึกกลังการ
สอน 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ศึกษาวิเคราะห์
และปรับปรุงแผนรายหน่วยเป็นรายคาบ
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

- แบบประเมินการจัดท า
แผนการสอนรายปี รายหน่วย 
รายคาบ 

 - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เพราะครูจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ทุกคน 

2.เพื่อให้มีการ
จัดประชุมกลุ่ม
สาระ
วิทยาศาสตร์
เพื่อร่วมกัน
วางแผนการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกัน 

 2. ร้อยละ 100 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์มี
การจัดประขุม
เพื่อร่วมกันวาง
แผนการจดัการ
เรียนรูร้่วมกัน 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการท างานในกลุม่สาระครบ
ทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรป์ระชุม
มอบหมายงานให้ครูในกลุ่มสาระจ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรป์ระขมุ
วางแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันและ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายครบทั้ง 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- แบบประเมินการจัดประชุม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 - 

3. เพื่อให้
ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

 3. ผู้เรียนร้อยละ 
92 มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรม์ีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนให้ผูเ้รยีนบรรลุ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องความซื่อสัตย์ 
สุจรติ ความมีวินัยครบทั้ง 11 คน ติดเป็นร้อย

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เรื่องความซื่อสตัย์ 
สุจรติ ความมีวินัย 

2.1.3 ข้อ 2  



โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

เรื่อง ความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ 
ความมีวินัย 

เรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ 
ความมีวินัย 

ละ 100 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้
วิเคราะหผ์ู้เรียนเกีย่วกับการรายงานผลการ
ทดลองในเรื่องความซื่อสตัย์ สจุรติ ความมี
วินัยครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น า
ข้อมูลจากการวเิคราะห์ผูเ้รียนมาจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการคณุค่าพระวร
สาร เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีวินัย
ครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. เพื่อให้
ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 4. ผู้เรียนร้อยละ 
90 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เป็นไปตาม
เกณฑ ์

1. ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้มีการ
จัดท ากิจกรรมที่ส่งเสรมิทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรยีนครบทั้ง 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จดักิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางวทิยาศาสตร์ ให้แก่ 
นักเรียน ครบทุกกิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

- แบบทดสอบกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

5.1  

5. เพื่อให้
ผู้เรยีนมีผล
การประเมิน
สมรรถนะเรื่อง

 5. ผู้เรียนร้อยละ 
90 มีผลการ
ประเมิน
สมรรถนะ เรื่อง

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน แก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนในแตล่ะ ระดับช้ันอย่างเป็นระบบ
ครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- แบบประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถ ในการแก้ปญัหา 

5.2 ข้อ 3 - นักเรียนบางคนยังขาดทักษะความช านาญ 



โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรไ์ด้
ประสานความร่วมมือกับผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ดา้นการเรียนและด้าน
ความสามารถในการแก้ปญัหาของผู้เรยีน ครบ
ทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

6. เพื่อให้
ผู้เรยีนช้ัน ป.6 
, ม.3 มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ(O-
NET) มีค่า T-
Score 40.00 
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
(5.4.4) 

 6. ผู้เรียน
ระดับชั้น ป.6,ม.
3 ร้อยละ 60 มี
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-
NET)มีค่า T-
Score 40.00 
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

1. ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ครบทั้ง 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนระดับชั้น ป.6 , ม.3 ไดศ้กึษารูปแบบ
ของแบบทดสอบมาตรฐาน O-NET ปี 2558 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ครบ
ทุกคนคิดเป็นร้อยละ  100 

- แบบสรุปผลการทดสอบ O-
NET กลุ่มกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

5.4.2  
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              วันที่......................เดือน.................................พ.ศ.................. 



 
     

 
 
 

 


