
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท32101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2,5/7,5/10 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 3 (ท32101) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/2,5/7,5/10  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 

1. ปฐมนิเทศ 
2. การอ่านวรรณคดีเบื้องต้น  

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
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.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.ชิ้นงานสรุปความรู้ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ภาษาไทย 

สไตล์ชวัลกร 

 
 
 
 
 

10 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. การอ่านวรรณคดี (การพิจารณา
คุณค่างานประพันธ์) 
2.การอ่านวรรณคดีภาพพจน์ 
 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ภาษาไทย 

สไตล์ชวัลกร 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

2.การอ่านวรรณคดีภาพพจน์ 
2.ทบทวนทั้งหมด/สอบย่อย 
 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ภาษาไทย 

สไตล์ชวัลกร 

10  
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https://www.youtube.com/watch?v=DbGEuMYeWLM
https://www.youtube.com/watch?v=DbGEuMYeWLM
https://www.youtube.com/watch?v=DbGEuMYeWLM
https://www.youtube.com/watch?v=DbGEuMYeWLM
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https://www.youtube.com/watch?v=muOiwMLw_XU


 
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.ลักษณะส าคัญของภาษาไทย 
2.ส่วนประกอบของภาษาไทย 
เสียงและหน่วยเสียง(เสียงพยัญชนะ) 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
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.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร  

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1.ความหมายของค าโดยตรง/โดยนัย 
2.องค์ประกอบของค าและพยางค ์

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร  

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.การใชค้ าหรือกลุ่มค าสร้างประโยค 
2.การร้อยเรียงประโยค 
3.ทบทวน/สอบย่อย 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร 

5  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10     2 – 6 
ส.ค. 6464 

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 
ภาษาไทย

สไตล์ชวัลกร 

5  
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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 

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.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
3.ใบงานท้ายคาบ 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10 
 

  

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1.ลักษณะค าประพันธ์ จากเรื่อง 
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
2.หลักการแต่งค าประพันธ์ประเภทร่าย  

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

 
 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม : ร่ายยาว         
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการโดย
ประกอบด้วยความส าคัญ องค์ประกอบ 
และรูปแบบของการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 
 
 

 
10 

 

15 6 -10 
ก.ย 64 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตัวอย่าง 
และข้ันตอนการเขียนรายงาน ตรวจ
ผลงานให้ค าแนะน า 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 
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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 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

สรุปความรู้ด้านเน้ือหาจากวรรณคดี 
เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์ มัทนะพาธา 

Google meet 
Skp online 

 

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

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

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 
 
 
 
 
 

10 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
จากวรรณคดี เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์ 
มัทนะพาธา 

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1.การเข้าเรียน 
2.ประเมินคุณลักษณะ
และการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิด 
 

Google 
classroom 
 กลุ่มไลน์ 
ครูบอล 
สอนไทย 

 

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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