
 

 

รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   
โรงเรียน………………………………………….  พุทธศักราช  .............(ฉบับปรับปรุง ...........) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
ประจำภาคเรียนที่  ....  ปีการศึกษา  …………………. 

................................................. 
1. ข้อมูลพื้นฐานของครู 

1.1 ชื่อ – สกุล ................................................................................................. อายุ ........ ปี  
 ตำแหน่ง ................................................... วิทยฐานะ ...................................................  
1.2 ระดับชั้นที่สอน   

1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ………..  รายวิชา ………………………….รหัส  …………………   
กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………………  จำนวน .......... ห้องเรียน  
คิดเป็น ……………… คาบต่อสัปดาห์ 
2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ………..  รายวิชา ………………………….รหัส  …………………   
กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………………  จำนวน .......... ห้องเรียน  
คิดเป็น ……………… คาบต่อสัปดาห์ 

1.3  การนิเทศการสอน 
 ได้รับการนิเทศจากนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์   
 ไม่ได้รับการนิเทศจากนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ 
 ได้รับการนิเทศจากเพ่ือนครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................................  
 ไม่ได้รับการนิเทศจากเพ่ือนครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ....................................... 

1.4 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………… 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่ตรงกับวิชาเอกและความถนัดของข้าพเจ้า  ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใน
ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบของการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และจากการค้นคว้าเอกสาร  ตำรา  อินเตอร์เน็ต  และแหล่งความรู้อ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง   โดยมี
ประสบการณ์ในการสอน  เป็นเวลา  ……………  ป ี

1.5 ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ได้ร่วมกับคณะครู  อาจารย์  ในองค์กรและนอกองค์กรในการร่วม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. วิธีการจัดทำและการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
2.1 ผู้สอนได้ทำการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชา…………………………….. รหัสวิชา ....................  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ..........
ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้  ทั้งหมด  ............  หนว่ยการเรียนรู้  เวลา  .........  ชั่วโมง  
จำนวน  ............  หน่วยกิต  ได้แก่ 

รายงานการใช้หลักสูตรฯ    
สำหรับครูผูส้อนทุกท่าน 



 

 

หน่วยที่  1  ………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่  2  ………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่  3  ………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่  4  ………………………………………………………………………………….. 

2) รายวิชา…………………………….. รหัสวิชา ....................  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ..........
ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้  ทั้งหมด  ............  หนว่ยการเรียนรู้  เวลา  .........  ชั่วโมง  
จำนวน  ............  หน่วยกิต  ได้แก่ 

หน่วยที่  1  ………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่  2  ………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่  3  ………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่  4  ………………………………………………………………………………….. 

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
ในการออกหน่วยการเรียนรู้  ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในการบูรณาการให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยจัดทำหน่วยการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอน  ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 ความสำเร็จและหรือปัญหาของการนำไปใช้ 
ความสำเร็จ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ปัญหา 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

2.3 วิธีการแก้ปัญหา 
ด้านการเรียนการสอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

2.4 วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน 
จากการสังเกตของครูผู้สอนในการนำหน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำมาใช้สอนนักเรียน 

ผลปรากฏว่า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………….………… 
 
 
 
 

2.5 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
     จากการประเมินผลการเรียนของนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ ……. ปีการศึกษา …………. 

ในรายวิชา …………………………………………..  เป็นที่น่าพอใจ อยู่ในระดับ…………………………………………  
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ผลการประเมินตนเอง  ที่เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 

( โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ท่านปฏิบัติจริง ) 
ประเด็น ทำได้ดีมาก ทำได้บ้างแต่

ต้องพัฒนาเพิ่ม 
ไม่ได้ทำหรือ

ต้องการพัฒนามาก 
1.  การศึกษาหลักสูตร    
2.  โครงสร้างรายวิชา    
3.  หน่วยการเรียนรู้    
4.  แผนการจัดการเรียนรู้    



 

 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
6.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้    
7.  การใช้คำถาม    
8.  การวัด  ประเมินผล    
9.  การพัฒนาทักษะการคิด    
10.  การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล    
11.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง    
12.  วิจัยปฏิบัติการ    
13.  การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

   

รวม(ประเด็น)      
 
จากตาราง  พบว่า  ประเด็นที่ทำได้ในระดับดีมาก  มีอยู่  ……….. ประเด็น  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ส่วนประเด็นที่ทำได้บ้างแต่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม  มี  …………..  ประเด็น  ดังนี้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
4. การร่วมมือพัฒนางาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
5. การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
6. ต้องการได้รับความช่วยเหลือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียน.............................................................................. 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   
ภาคเรียนที่  ……… ปีการศึกษา ……………………. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
ตำแหน่ง ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………โรงเรียน………………………… 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ................ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


