
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท32101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/3, 5/5, 5/8, 5/9, 5,11 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

 
นางสุธดิา สุดดี เอกทัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาภาษาไทย 3 (ท32101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1, 5/3, 5/5, 5/8, 5/9, 5,11 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/      
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1. ปฐมนิเทศ 
2. การอ่านวรรณคดีเบื้องต้น  

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=bykKpQ2RYYQ 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย 

สไตล์ชวัลกร 

- 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.การอ่านวรรณคดี โวหาร 
2. การอ่านวรรณคดี (การพิจารณา
คุณค่างานประพันธ์)  

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=DbGEuMYeWLM 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.ช้ินงานสรุปความรู ้

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย 

สไตล์ชวัลกร 

 
 
 
 
 

10 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. การอ่านวรรณคดี (การพิจารณา
คุณค่างานประพันธ์) 
2.การอ่านวรรณคดภีาพพจน์ 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=DbGEuMYeWLM 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.ช้ินงานสรุปความรู ้

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย 

สไตล์ชวัลกร 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

2.การอ่านวรรณคดภีาพพจน์ 
2.ทบทวนท้ังหมด/สอบย่อย 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=muOiwMLw_XU 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.สอบย่อย 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย 

สไตล์ชวัลกร 

10  
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.ลักษณะสำคญัของภาษาไทย 
2.ส่วนประกอบของภาษาไทย 
เสียงและหน่วยเสียง(เสียงพยัญชนะ) 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=5gmSMPSE0sc 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร  

 
 
 
 
 
 
 

    10 
 
- 

 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.ส่วนประกอบของภาษาไทย 
เสียงและหน่วยเสียง(เสียงพยัญชนะ) 
2.ส่วนประกอบของภาษาไทย 
เสียงและหน่วยเสียง(เสียงสระและ
วรรณยุกต์) 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=5gmSMPSE0sc 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร  

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1.ความหมายของคำโดยตรง/โดยนัย 
2.องค์ประกอบของคำและพยางค ์

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=dqNg5DSHqJw 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร  

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.การใช้คำหรือกลุ่มคำสร้างประโยค 
2.การร้อยเรียงประโยค 
3.ทบทวน/สอบย่อย 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=9GmLmIbhIC8 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.สอบย่อย 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร 

5  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10     2 – 6 
ส.ค. 6464 

1. การพูดสรุปความรูจ้ากเรื่องที่ฟัง ดู 
2. การวิเคราะห์ การใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/resul
ts?search_quer 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.ช้ินงานการพูดสรุป 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร 

5  
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

11 9 – 13
ส.ค. 64     

 

1. หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น 
(ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี) 
 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=sko5al5XRjM&t=153s 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.ใบงานท้ายคาบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ครูบอล 
สอนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10 
 

  

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1.ลักษณะคำประพันธ์ จากเรื่อง 
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑม์ัทร ี
2.หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย  

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/resul
ts?search_quer 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.ช้ินงานการแต่งร่าย 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ครูบอล 
สอนไทย 

 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

 
 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม : ร่ายยาว         
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทร ี

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=q_tdYRT7Be8 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.ใบงาน 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ครูบอล 
สอนไทย 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการโดย
ประกอบด้วยความสำคัญ องค์ประกอบ 
และรูปแบบของการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=RV10M0f5aMM 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.ใบงาน 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ครูบอล 
สอนไทย 

 
 
 

 
10 

 

15 6 -10 
ก.ย 64 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตัวอย่าง 
และขั้นตอนการเขียนรายงาน ตรวจ
ผลงานให้คำแนะนำ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=RV10M0f5aMM 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3.รายงานเชิงวิชาการ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ครูบอล 
สอนไทย 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

สรุปความรู้ดา้นเนื้อหาจากวรรณคดี 
เรื่อง บทละครพดูคำฉันท์ มัทนะพาธา 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=pIkBKQXtK5c 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
3. ช้ินงานสรุปความรู ้

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ครูบอล 
สอนไทย 

 
 
 
 
 
 

10 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
จากวรรณคดี เรื่อง บทละครพดูคำฉันท์ 
มัทนะพาธา 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=pIkBKQXtK5c 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรยีน 
2.ประเมินคณุลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความคดิ 
 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน ์
ครูบอล 
สอนไทย 

 

18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรยีน 
 

Google 
classroom 

 

- 
 

 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 30  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
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