
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาภาษาไทย 2 รหัสวิชา ท31102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1, 4/3, 4/4, 4/11 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 
 
 

 
นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาภาษาไทย 2 (ท31102) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1, 4/3, 4/4, 4/11 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 
25 - 28 
ต.ค. 65 

1. ปฐมนิเทศ 
2. ความเป็นมาของบท 

 ละครอิเหนา 
3. ลักษณะคำประพันธ์  
(กลอนบทละคร) 

4. แนะนำตัวละคร 
เร่ืองอิเหนา 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 
 on-demand  

https://www.youtube.com/watch?v=ngxO-
snBOgg 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2 .  การจดบ ั นทึ ก
เน้ือหาในสมุด 1 

2 
31 ต.ค 65  

–  
4 พ.ย. 65 

1.  เนื้อเรื่อง เร่ือง 
อิเหนา  

2. คุณค่าทางสังคม 
และวรรณศิลป์ 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 
2. ใบงาน “แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องอิเหนา  

ตอนศึกกะหมังกุหนิง” 
 on-demand 

https://www.youtube.com/watch?v=hMSIol
OpgIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Xpq9R
HQnnhQ 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 

2 

3 
7 – 11 
พ.ย. 65 

1.  เนื้อเรื่อง เร่ือง 
อิเหนา  

2. คุณค่าทางสังคม 
และวรรณศิลป์ 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 
2. ใบงาน “สังเคราะหค์ุณค่า…พาพิศวิจิตรกลอน  
    บทละครเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง” 

 on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=QRvK8

HV2LzM 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 

1 

4 
14 – 18 
พ.ย. 65 

1. สรุปข้อคิด 
2. ท่องจำบทอาขยาน 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 
 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=5tnA-
gpjJ5Y 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การท ่องจำบท
อาขยาน 
(นอกคาบเรียน) 
3. ช ิ ้นงาน “พินิจ
วรรณคดีเรื่องอิเหนา 
ตอนศึกกะหมัง 
กุหนิง” 

6 

5 
21 – 25  
พ.ย. 65 

1. บทพระราชนิพนธ์ 
ทุกข์ของชาวนาใน 
บทกว ี

2. อ่านจับใจความและ 
แสดงความคิดเห็น  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 
2. ใบงาน “แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ทุกข์ของชาวนาใน 

บทกวี” 
 on-demand  

https://www.youtube.com/watch?v=P1B1ds82d9k 
https://www.youtube.com/watch?v=HXaZP7S_oAs 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 
3. การเขียนแสดง
ความคิดเห็น 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=hMSIolOpgIA
https://www.youtube.com/watch?v=hMSIolOpgIA
https://www.youtube.com/watch?v=P1B1ds82d9k


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

6 
28 พ.ย 65 

–  
2 ธ.ค. 65 

ระดับภาษา  on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
2. ใบงาน “แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ระดับภาษา” 

 on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=1BsFCn

SVBjY 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 
3. การวิเคราะห์
ระดับภาษาจาก
ข้อความ 

3 

7 

5 – 9 
ธ.ค. 65 

(จ. 5 ธ.ค. 
วันหยุด) 

1. การเขียนบันทึก 
 ความรู ้

2. วิเคราะห์และ 
 ประเมินการใช้ 
 ภาษาจากสื่อ 
 สิ่งพิมพ์และสื่อ 
 อิเล็กทรอนิกส์ 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
 on-demand  

https://www.youtube.com/watch?v=74vJRt
0elw8 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การเขียนบันทึก
ความรู้จากการอ่าน
หรือการฟัง 
3. การวิเคราะห์และ
ประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5 

8 

12 - 16  
ธ.ค. 65 

(จ. 12 ธ.ค. 
วันหยุด) 

การเขียนรายงาน  on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
 on-demand - 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การเขียนรายงาน 
(งานกลุ่ม) 

5 

9 
19 – 23 
ธ.ค. 65 สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 

แบบทดสอบ 
กลางภาคเรียน 

ที่ 2/2565 
20 

10 

26 – 30 
ธ.ค. 65 

(ศ. 30 ธ.ค. 
วันหยุด) 

การพูดในโอกาสต่างๆ  on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
 on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=xw_k-ihF-
DY 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การฝึกทักษะการ
พูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ (คลิป) 

5 

11 

2 – 6 
ม.ค. 66 

(จ. 2 ม.ค. 
วันหยุด) 

1. การใช้คำและ 
กลุ่มคำสร้างประโยค 

2. การใช้คำให้ถูกต้อง 
ตามความหมาย 

 on-site - 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
2. ใบงาน “แบบฝึกหัดเรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง 

 ตามความหมาย” 
 on-demand  

https://www.youtube.com/watch?v=xw_k-
ihF-DY 

SKP Channel 
https://www.youtube.com/watch?v=gZZVsweU
GjQ&list=PL3Tc8aTLUD1IpINfKAwqkfib7rOxevA
WX&index=5 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 
3. แบบทดสอบ 
 

5 

12 
9 – 13 
ม.ค. 66 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xw_k-ihF-DY
https://www.youtube.com/watch?v=xw_k-ihF-DY


 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

13 

16 - 20 
ม.ค. 66 

(จ. 16 ม.ค. 
วันหยุด) 

คำภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
2. ใบงาน “แบบฝึกหัดเรื่องคำภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย” 
 on-demand  

https://www.youtube.com/watch?v=azD3
LkZ2_yg 

https://www.youtube.com/watch?v=b7sA
PRdsNqw 

SKP Channel 
https://www.youtube.com/watch?v=J4Or_

CLDryc&list=PL3Tc8aTLUD1IpINfKAwqkfib7rOx
evAWX&index=6 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 
3. แบบทดสอบ 
 

5 

14 
23 - 27 
ม.ค. 66 

15 
30 ม.ค. 66 

- 
3 ก.พ. 66 

พินิจคุณค่าโคลงนิราศ
นรินทร ์

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 
2. ใบงาน “พินิจคุณค่า เรื่องโคลงนิราศนรินทร์” 

 on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=LVWkXGa
7_ho 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 
 

5 

16 
6 - 10 
ก.พ. 66 

การแต่งคำประพันธ์
ประเภทโคลงสี่สุภาพ 

 
 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand  

1. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
2. ใบงาน “เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ” 

 on-demand  
SKP Channel 

https://www.youtube.com/watch?v=uRWdPYk
Njv0&list=PL3Tc8aTLUD1IpINfKAwqkfib7rOxev
AWX&index=4 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การทำใบงาน 
3. ชิ้นงาน “กวีน้อย
กับโคลงสี่สุภาพ” 5 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=azD3LkZ2_yg
https://www.youtube.com/watch?v=azD3LkZ2_yg
https://www.youtube.com/watch?v=b7sAPRdsNqw
https://www.youtube.com/watch?v=b7sAPRdsNqw


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

17 

13 – 14 
ก.พ. 66 

(อ. 14 ก.พ. 
วันหยุด) 

ทบทวนบทเรียน  on-site - 
 on-hand  

 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 
 on-demand - 

การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

- 

17 
15 – 17 
ก.พ. 66 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 

 
แบบทดสอบ

ปลายภาคเรียน
ที่ 2/2565 

 
 

30 
18 

20 – 21 
ก.พ. 66 

คะแนนรวม 100 

 
 

 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


