
 

 

รายงานการใชแผนการจัดการเรียนรู 

วิชา………………………..รหัส…………….. ชั้น…………….. 

ภาคเรียนที่ ………………….  ปการศกึษา ………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………     

ตําแหนง……………. วิทยฐานะ………………….. 

 

 

 

  

กลุมสาระการเรียนรู…………………….  โรงเรียนสตรีทุงสง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  เขต 12 

กระทรวงศึกษาธิการ 

255….. 
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                                                 บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงเรียนสตรีทุงสง          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     

ที่ …………………….   วันที่    ……………………………………..                                                  

เรื่อง    ขอรายงานผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  วิชา……………………………………… 

 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 

 

  ดวยผูสอน  ………………………………  รับผิดชอบสอนวิชา………………………………………… 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ………  กลุมสาระการเรียนรู…………………  โรงเรียนสตรีทุงสง  ไดจัดทํา  แผนการ

จัดการเรียนรู วิชา……………………………………..  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ …  ใชสอนในภาคเรียนที่ …….. 

ปการศึกษา…………  บัดนี้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  

ผูสอนจึงขอรายงานการใชแผนการจัดการเรียนรู   หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลดังกลาวคงเปนประโยชนใน

การนําไปใชเปนขอมูลของโรงเรียนตอไป 

          

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       

                 ลงชื่อ.................................ผูสอน 

                  (……………………………….)   

 

เสนอ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  เสนอ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

....................................................................             ...................................................................... 

         ลงชื่อ........................................                        ลงชื่อ……………………………….. 

             (……………………………….)                    (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 

         .........../......................./...........                         ......../........................../............ 
 

เสนอ   ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 

................................................................................................................................................................ 
 

   ลงชื่อ.............................................................. 

                                        (นายปรีชา   แรทอง ) 

                 ผูอาํนวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 

        ........../............................./............... 
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รายงานการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู…………………………….  โรงเรียนสตรีทุงสง 

 

1.  วัตถุประสงคของการรายงาน 

1.1 เพื่อศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรูวิชา………………….…….รหัส………………..  

 ปการศึกษา …………ชั้น ………………………………….. ดังนี ้

1.1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 

วิชา……………….รหัส………….  ปการศึกษา …………ชั้น …………………………………..  กับเกณฑ คาเฉลี่ย

ระดับคะแนน............ (ที่ทํา MOUไว) 

        1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบรอยละการพัฒนาคะแนนกอนเรียน-หลังเรียน 

  1.1.3 เพื่อเปรียบเทียบรอยละจํานวนนักเรียนที่ไดเกรด 3-4 และ 0 ในแตละ 

ปการศึกษา 

1.1.4 เพื่อเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่ไดคะแนน 10 อันดับแรกของรายวิชา 

1.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชแผน 

การจัดการเรียนรูวชิา……………….รหัส………….  ปการศึกษา …………ชั้น ……………………………………… 

 

2.  ขอบเขตการรายงาน   

2.1  แผนการจัดการเรียนรูวิชา……….……………………….รหัส…………........................................  

ภาคเรียนที่....... ปการศึกษา ………...........ชั้น ………………………จํานวน.........................................แผน 

2.2  นักเรียนระดับชั้น..........ภาคเรียนที่....... ปการศึกษา………………จํานวน…………คน 

 

3.  เอกสารประกอบการรายงาน 

(เชน วิเคราะหผูเรียน  วิเคราะหหลักสูตร เอกสารประกอบการเรียน แผนการจัดการเรียนรู วิจัยชั้น

เรียน วิเคราะหขอสอบ  บันทึกการเก็บคะแนน บันทึกการสงงาน) 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

4.1 ทดลองผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา……………………………….…..รหัส…………….. ชั้น…… 

           ภาคเรียนที่.........................   ปการศึกษา ……………………………………………………….. 

ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา……………..รหัส…………….. ชั้น……. ปการศึกษา ………. 

    ภาคเรียนที.่........................   ปการศึกษา .....................…สอนโดยครู……………………………… 

ชั้น 
จํานวนนักเรียน/รอยละจํานวนนักเรียน 

รวม X  S.D. 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.3/2 
         

  
%         

ม.3/4 
         

  
         

ม.3/6 
         

  
         

ม.3/8 
         

  
         

ม.3/10 
         

  
         

รวม 
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25
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ระดับคะแนน
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วน
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แผนภูมิ 1 แสดง…………………………………………………….. 

 4.1.2 รอยละการพัฒนาคะแนนกอนเรียน – หลังเรียน 

ตารางที่ 2 รอยละการพัฒนาคะแนนกอนเรียน – หลังเรียนวิชา ………………………………………..............  

   รหัสวิชา  …………………………..ชั้น………ภาคเรียนที.่........................    ปการศึกษา…………… 

หนวยการเรียน 

ที ่

เรื่อง คะแนนเฉลี่ย 

กอนเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

หลังเรียน 

รอยละ 

การพัฒนา 
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แผนภูมิ  2……………………………………………………… 
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 4.1.3 นักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก   

ตารางที ่3  รายชื่อนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก  วิชา ………………………………………..........    

   รหัสวิชา  …………………………..ชั้น…………ภาคเรียนที่.........................    ปการศึกษา………… 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น คะแนน 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

4.2  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา …………………………รหัสวิชา  …… 

     ชั้น………………………… ภาคเรียนที.่...................ปการศึกษา……………………………………………… 

ตารางที่ 4   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน วิชา ………………………………...............  

               รหัส............................... ชั้น ...................ภาคเรียนที่.........................  ปการศึกษา ……………………… 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ดานเนื้อหา    

1 มีความยากงายพอเหมาะ    

2 มีประโยชนนาสนใจ    

3 เหมาะสมกับเวลา    

เฉลี่ย    

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

4 จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนหลายรูปแบบนาสนใจ    

5 จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการกลุมและการระดมพลังสมอง    

6 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกฝน  คนควา  สังเกต  รวบรวมขอมูล

วิเคราะห  คิดอยางหลากหลาย  และสรางสรรค  สามารถสราง

องคความรูดวยตนเอง 
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7 ครูเปนผูชี้แนวทางใหผูเรียนคนหาคําตอบดวยตนเองโดยทํา

กิจกรรมกลุม 

   

8 มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และใหแรงเสริมดวยการ

ยกยองชมเชย 

   

9 ฝกใหผูเรียนมีพฤติกรรมเปนประชาธิปไตย  ยอมรับความ

คิดเห็นของผูอื่น  รูจักหนาที่ของตนเอง  เปนผูนําและผูตามที่ด ี

   

10 ลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมไมสับสน    

11 กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา    

12 มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน    

เฉลี่ย    

ดานสื่อการเรียนการสอน    

13 สื่อสอดคลองกับจุดประสงค    

14 ใชสื่อตรงเนื้อหา    

15 สื่อมีความชัดเจนนาสนใจ    

16 สื่อใชจาย ไมยุงยาก ซับซอน    

17 ใชสื่อเหมาะสมกับวัยผูเรียน    

เฉลี่ย    

    

ดานการวัดผลประเมินผล    

18 มีการวัดผลการเรียนรูหลายรูปแบบ  เนนการวัดผลตามสภาพ

จริง  และจากชิ้นงานที่มอบหมาย 

   

19 สรางเกณฑการประเมินอยางชัดเจน    

20 ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน    

เฉลี่ย    

เฉลี่ยรวม    

 จากตารางที่ 3 พบวา  ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 



 8 

5.  สรุปผลลัพธจากการใชแผนการจัดการเรียนรู 

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

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

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

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

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

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

6. จุดเดนของแผนการจัดการเรียนรู 

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

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

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

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

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

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

 
7. จุดดอยของแผนการจัดการเรียนรู 

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

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

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

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

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

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

8. สิ่งที่ควรปรับปรุงในภาคเรียนที่.............ปการศึกษา ……………. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.  ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

(ลงชื่อ)..........................................ผูสอน 

           ( ……………………………………) 

 

เสนอ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

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

 

(ลงชื่อ)..........................................หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

      (………………………………………) 

 

เสนอ   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

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

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

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

 

 

(ลงชื่อ)..........................................รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

  ( นายณัฐวุฒ ิ    รัตนอรุณ) 

 

ความเห็นผูอํานวยการ 

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

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

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

 

(ลงชื่อ)..........................................ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 

        ( นายปรีชา         แรทอง) 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดจํานวนแผนการจัดการเรียนรู 

วิชา........................................รหัส..............................ชั้น.................. 

ภาคเรียนที.่.........................ปการศึกษา....................... 

 

แผนการสอนที่ เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู จํานวนคาบ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 




