
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาภาษาไทย 1 รหัสวิชา ท31101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/10 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

 
นายชวัลกร  วิเศษสิงห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาภาษาไทย 1 (ท31101) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6-4/10  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

- ปฐมนิเทศ 
- ความเป็นมาของนิทานเวตาล 
- ลักษณะค าประพันธ์  
- การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 

Google meet 
Skp online 

 

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

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

- 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.การวิเคราะห์ด้านเน้ือหาของเวตาล 
โดยครูได้น านักเรียนวิเคราะห์ เน้ือเรื่อง 
ฉาก บรรยากาศ และบทสรุปของเรื่อง 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=8vSSm_875yc 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.ชิ้นงานสรุปความรู้ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

การวิเคราะห์คุณค่าด้านเน้ือหา 
วรรณศิลป์ และสงัคมตลอดจนข้อคิด
ของเรื่อง 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=A-as01JlVT0 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.ชิ้นงานสรุปคุณค่า 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 

    สอนไทย 

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

การอ่านจับใจความ คือ การะบวนการ
หาใจความส าคัญของเรื่อง จับประเด็น
ส าคัญ และต าแหน่งใจความส าคัญ 
 

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.แบบฝึกหัดเรื่องอ่าน
จับใจความ/ทดสอบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

10  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oMuKxKOmBtc
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https://www.youtube.com/watch?v=8vSSm_875yc
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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.การเขียนย่อความ  ประกอบด้วย 
หลักการเขียนย่อความ ค าน าย่อความ 
แลพะตัวอย่างการย่อความ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=XJu06j6q8fo 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนย่อความ/ทดสอบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

10 
 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.วรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่ม โดย
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา ผู้แต่ง        
ค าประพันธ์ และเรื่องย่อ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=e79-83s5HHs&t=71s 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3. ชิ้นงานสรุปความรู ้

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

5 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา องค์ประกอบ 
และแก่นเรื่องของจดหมายฉบับที่ 
1,4,5,6 จากเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

- 
 

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา องค์ประกอบ 
และแก่นเรื่องของจดหมายฉบับที่ 
9,11,12  จากเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10     2 – 6 
ส.ค. 6464 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา องค์ประกอบ 
และแก่นเรื่องของจดหมายฉบับที่ 13,15 
จากเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XJu06j6q8fo
https://www.youtube.com/watch?v=XJu06j6q8fo
https://www.youtube.com/watch?v=e79-83s5HHs&t=71s
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https://www.youtube.com/watch?v=9GmLmIbhIC8
https://www.youtube.com/watch?v=9GmLmIbhIC8
https://www.youtube.com/watch?v=9GmLmIbhIC8
https://www.youtube.com/watch?v=9GmLmIbhIC8


 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

11 9 – 13
ส.ค. 64     

 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา องค์ประกอบ 
และแก่นเรื่องของจดหมายฉบับที่ 17,18
จากเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 
2. การสรุปคุณค่า 

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.ชิ้นงานหัวใจชายหนุ่ม 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

10  

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1. การพูดสรุปความรู้จากเรื่องที่ฟัง ดู 
2. การวิเคราะห์ การใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.ชิ้นงานการพูดสรุป 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

5 
 

 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1.ธรรมชาติของภาษา 
2.พลังของภาษา   
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=MohKJO4HstM 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.แบบฝึกหัดเรื่องภาษา 
/ทดสอบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

13 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.ลักษณะของภาษา 
2. ค ามูล/ค าประสม 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=8DCHRnEgfwM 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.แบบฝึกหัดเรื่องภาษา 
/ทดสอบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 

14 3 -10 
ก.ย 64 

1.ค าซ้ า/ค าซ้อน  
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=ZIgNW_CW1CQ 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.แบบฝึกหัดเรื่องภาษา 
/ทดสอบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GmLmIbhIC8
https://www.youtube.com/watch?v=9GmLmIbhIC8
https://www.youtube.com/results?search_quer
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https://www.youtube.com/watch?v=8DCHRnEgfwM
https://www.youtube.com/watch?v=8DCHRnEgfwM
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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1.ค าภาษาต่างประเทศ 
2. ทบทวนเน้ือหาเรื่องหลักภาษา 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=ZIgNW_CW1CQ 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.แบบฝึกหัดเรื่องภาษา 
/ทดสอบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

- 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

สรุปความรู้วรรณคดีเรื่อง มาตาปิตุคุณ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=Z5Iyx9MDoTE 
power point  เอกสารประกอบ 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3. ชิ้นงานสรุปความรู ้

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

5 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

การเขียนเรียงความ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=rXYkhYqq9hQ 
power point  เอกสารประกอบ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3. ชิ้นงานเขียน
เรียงความ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

5 
 

 

18 27- 28 
ก.ย.64 

ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
 

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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