
➢ เอกสารประกอบการรวมเล่มแผนการจัดการเรยีนรู้ฉบบัสมบูรณ์ 
 
1. บันทกึข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.  คำนำ 
3.  สารบัญ 
4.  โครงการสอน  
5.  แผนการสอนระยะยาว 
6.  ตารางวิเคราะห์รายวิชา 
7.  การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
8.  แผนการจัดการเรียนรู้คาบปฐมนิเทศ 
9.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 , 2 , 3 , .... 

     *แต่ละแผนฯ จะต้องมีใบอนุมัติการใช้แผนฯ  และบันทึกหลังสอน 
10.  ภาคผนวก เช่น 

   - แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
   - ใบความรู้ 
  - ใบงาน 
   - แบบประเมินที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม , แบบประเมิน
ชิ้นงาน ฯลฯ 
  - ข้อสอบกลางภาค / ปลายภาค   

     เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ี………/……………                               วันท่ี............................................. 
เร่ือง   ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน ................ แผน 
 

  ด้วยข้าพเจ้า ............................................................ตำแหน่ง...................... โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับมอบหมายให้ทำ
การสอนรายวิชา.......................................รหัสวิชา .................. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี .......... ในภาคเรียนท่ี .......... 
ปีการศึกษา ....................ความดังแจ้งแล้วนั้น  
 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียน และพบสภาพท่ีเป็นปัญหาในการเรียน       
การสอน จึงได้วางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในส่วนที่รับผิดชอบ โดยได้จัดทำแผนการเรียนรู้ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดทำโครงการสอนและแผนการวัดประเมินผล ท่ีแบ่งหน่วยการเรียนรู้และคะแนนเสร็จ
ส้ินแล้ว จึงขออนุญาตดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และโครงการสอนและแผนการวัดประเมินผล 
ท่ีแนบมานี้ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
           ลงช่ือ 
                        (.........................................) 
                                                     ตำแหน่ง ครู 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

          ลงช่ือ  
                               (......................................) 

               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้................. 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................ 
                   ลงช่ือ  
                           (นางจุฑามาศ ดลสอาด) 
                              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
❑  อนุมัติ       ❑   ไม่อนุมัติ เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
         
          ลงช่ือ 
                (นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

   



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี
ตารางวิเคราะห์รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. 

รายวิชา .................................. รหัสวิชา……………….  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่……..    เวลา………ชั่วโมง /ภาคเรียน      จำนวน………หน่วยกิต 
ครูประจำวิชา……………………………………….................................. 

สาระที่.................มาตรฐาน.................................................. 
หน่วยการเรียนรู้ที่........   เรื่อง.............................................................................. 

สาระการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด / ผลการ

เรียนรู้ 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
การอ่าน คิด 

วิเคราะห์ เขียน 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

การบูรณาการ 
สื่อ / 

                                                                                               
แหล่งเรียนรู ้

การวัดและ
ประเมินผล 

 
หัวข้อ / เนื้อหา 

1. ...................... 
2. ...................... 
3. ...................... 

 

 
กรณีท่ีเป็นวิชา

พื้นฐาน 
หมายถึง ตัวชี้วัด 

 

กรณีท่ีเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม หมายถึง 
ผลการเรียนรู้ 

 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
หมายถึง เนื้อหา
หรือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้นี้ 

สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ

โรงเรียน 8 ข้อ ข้อ
ใดบ้าง 

 

 
หมายถึง เนื้อหา
หรือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้นี้ 
สอดคล้อง กับการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 5 ข้อ ข้อ

ใดบ้าง 
 

 
- การออกแบบ 
วิธีการจัดการเรียนรู ้
-กิจกรรมการเรียนรู ้

 

 
เนื้อหาท่ีเรียน 

สามารถบูรณาการกับ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
- หลักสูตรสวนกุหลาบ
ศึกษา 
- หลักสูตรนวมินทราชินี
ศึกษา 
- โครงงานคุณธรรม 
- หลักสูตรต้านทุจริต 
          ฯลฯ 

 

 
ระบุ 

ช่ือส่ือท่ีใช้ 
 

 
ระบุ 

- วิธีการวัดและ
ประเมินผล 
- เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล 

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(ตัวอย่าง) 

ข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
รายวิชา.....................................  รหัสวิชา................  กลุ่มสาระการเรยีนรู้...................................... 

ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา........................ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ........../........... 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 10018 นายโชติวิทย ์   สุชาติเลิศปัญญา 2.05 ปานกลาง 
2 10035 นายธนธรณ์    สมันเลาะ 3.44 เก่ง 
3 10060 นายมกร    ศรีสวัสด์ิ 2.92 เก่ง 
4 10083 นายพลังธรรม    จันทภา 2.69 ปานกลาง 
5 10090 นายพีรณัฐ    นาคดิลก 2.58 ปานกลาง 
6 10107 นายรฐนนท์    แก้วพุกก์ 2.33 ปานกลาง 
7 10114 นายวรกันต์    ดาวแจ้ง 3.03 เก่ง 
8 10121 นายวิศรุต    สุดสัตย์ 3.41 เก่ง 
9 10139 นายสหรัฐ    แดงชาติ 2.93 เก่ง 
10 10161 นายอัฐพล    เชิงหอม 2.31 ปานกลาง 
11 10165 นายอาวุธ    เจ๊ะยูโซ๊ะ 3.67 เก่ง 
12 10167 นายเอกดนัย    เจริญเนตร์ 3.77 เก่ง 
13 11982 นายธีรโชติ    เมฆี 2.97 เก่ง 
14 11983 นายนฤตย์    สมัน 3.23 เก่ง 
15 12099 นายวัชรพงศ์    เนื่องพระแก้ว 2.25 ปานกลาง 
16 12101 นายธีรทร    ธนาคุณ 2.30 ปานกลาง 
17 10173 นางสาวกวินธิดา    บุญแสน 3.72 เก่ง 
18 10186 นางสาวจุฑารัตน์    หงษ์วิจิตร 2.87 เก่ง 
19 10192 นางสาวเจนจิรา    ศรีแก้ว 3.34 เก่ง 
20 10195 นางสาวชนม์นิภา    แก้วศรีจันทร์ 3.55 เก่ง 
21 10205 นางสาวณัฐชา    สว่างนพ 3.02 เก่ง 
22 10216 นางสาวธมนวรรณ    บุญนิ่ม 3.33 เก่ง 
23 10222 นางสาวนิจจินันท์    นามงาม 2.91 เก่ง 
24 10230 นางสาวปราญิชา    พัสดุ 3.91 เก่ง 
25 10241 นางสาวพรลญา    ดำสุวรรณ 3.60 เก่ง 
26 10247 นางสาวพิศณพรรณ    วรจักร์ 3.33 เก่ง 
27 10248 นางสาวเพ็ญมีนา    โยกบุ 2.60 ปานกลาง 
28 10260 นางสาวมานิตา    บุติลา 3.13 เก่ง 
29 10277 นางสาววิจิตรา    ฮานาฟี 3.86 เก่ง 
30 10288 นางสาวศิริมา    คงสิทธิ์ 3.16 เก่ง 

 



ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
31 10289 นางสาวศุภกานต์    พรมธร 3.08 เก่ง 
32 10297 นางสาวสิตา    วรรณลักษณ์ 2.63 ปานกลาง 
33 10300 นางสาวสิรีธร    บุญสมพงษ์ 3.26 เกง่ 
34 10309 นางสาวสุธิมา    สุดไวยนต์ 2.91 เก่ง 
35 10310 นางสาวสุนีย์    ช่างแป๊ะ 3.17 เก่ง 
36 11543 นางสาวณิชกานต์    มิจรา 3.84 เก่ง 
37 12004 นางสาวกัลยรัตน์    บุญลับ 3.03 เก่ง 
38 12006 นางสาวจิรัสยา    สลามเต๊ะ 3.08 เก่ง 
39 12022 นางสาวบุษบา    ใจภักดี 2.80 เก่ง 
40 12023 นางสาวเบญญาภา    วีระวัฒณะ 3.56 เก่ง 
41 12037 นางสาววรรณรัตน์    รัตนวรธงชัย 2.64 ปานกลาง 
42 12040 นางสาวศิริพร    คำขอด 2.67 ปานกลาง 
43 12048 นางสาวสุมิตรา    เจ๊ะหมัด 2.94 เก่ง 
44 12050 นางสาวอัยมี่    ขำเจริญ 297 เก่ง 

 

 สรุป จำนวนนักเรียน กลุ่มเก่ง  (2.75 – 4.00)  จำนวน    33 คน 
  จำนวนนักเรียน กลุ่มปานกลาง (2.00 – 2.74)  จำนวน    11 คน 
  จำนวนนักเรียน กลุ่มอ่อน (ต่ำกว่า 2.00)  จำนวน     -  คน 

 หมายเหตุ เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของวิชา 


