
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาภาษาไทย 2 รหัสวิชา ท21102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 
 
 

 
นางสาวสิริภา  แก้วโพธิ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาภาษาไทย 2 (ท21102) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 
25 - 28 
ต.ค. 65 

1. ปฐมนิเทศออนไลน์ 
2. ราชาธิราช ตอนสมิง
พระรามอาสา 
   - ทดสอบก่อนเรียน 
   - ประวัติความเป็นมา 
   - ประวัติผู้แต่ง 
   - ลักษณะคำประพันธ์ 

 

 on-site สื่อประกอบการเรียน (PowerPoint 
เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ) 
 on-hand หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  

(https://www.youtube.com/watch?v=J9A
dLppamV8) 

 
 
 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อน
เรียน 
   - google form 
   - quizizz 

5 

2 
31 ต.ค 65  

–  
4 พ.ย. 65 

ราชาธิราช ตอนสมิง
พระรามอาสา 
   - เน้ือหาราชาธิราช 
ตอนสมิงพระรามอาสา 

   - วิเคราะห์ค ุณค่า
จากราชาธิราช ตอนสมิง
พระรามอาสา 

 on-site สื่อประกอบการเรียน (PowerPoint 
เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ) 
 on-hand หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  

(https://www.youtube.com/watch?v=5cx
XvW1INQ4) 

 
 
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
4. แบบฝึกหัด 
   - google form 
   - liveworksheets 
 
 

3 
7 – 11 
พ.ย. 65 

1. ราชาธิราช ตอนสมิง
พระรามอาสา 
   - ทดสอบหลังเรียน 
2. การอ่านจับใจความ
สำคัญ 

 

 on-site สื่อประกอบการเรียน (PowerPoint 
เรื่องการอา่นจับใจความสำคัญ ) 
 on-hand หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
                  หนังสือเรียนหลักภาษาและการใชภ้าษาไทย 
 on-demand  

 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
4. แบบทดสอบหลัง
เรียน 
   - google form 
   - quizizz 
5. แบบฝึกทักษะ 
   - google form 
   - liveworksheets 
 
 

5 

4 
14 – 18 
พ.ย. 65 

1. การอ่านตีความ 
2. ชนิดและหน้าท่ีของ
คำในประโยค 
   - คำนาม 
   - คำสรรพนาม 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่องการอ่านตีความ) 
(PowerPoint เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำใน
ประโยค) 
 on-hand หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 
 on-demand  
 
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. การจดบันทึก 
4. แบบฝึกทักษะ 
   - google form 
   - liveworksheets 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9AdLppamV8
https://www.youtube.com/watch?v=J9AdLppamV8
https://www.youtube.com/watch?v=5cxXvW1INQ4
https://www.youtube.com/watch?v=5cxXvW1INQ4


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

5 
21 – 25  
พ.ย. 65 

ชนิดและหน้าท่ีของคำ
ในประโยค 
   - คำกริยา 
   - คำวิเศษณ์    

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำใน
ประโยค) 
 on-hand หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 
 on-demand  
 

 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. การจดบันทึก 
4. แบบฝึกทักษะ 
   - google form 
   - liveworksheets 

10 

6 
28 พ.ย 65 

–  
2 ธ.ค. 65 

ชนิดและหน้าท่ีของคำ
ในประโยค 
   - คำบุพบท 
   - คำสันธาน 
 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำใน
ประโยค) 
 on-hand หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 
 on-demand  
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. การจดบันทึก 
4. แบบฝึกทักษะ 
   - google form 
   - liveworksheets 
 

7 

5 – 9 
ธ.ค. 65 

(จ. 5 ธ.ค. 
วันหยุด) 

1. ชนิดและหน้าท่ีของ
คำในประโยค 
   - คำอุทาน 
2. สรุปชนิดและหน้าท่ี
ของคำในประโยค 
3. นิทานพ้ืนบ้าน 
   - ความเป็นมา 

   - เน้ือหานิทาน
พ้ืนบ้าน 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง นิทานพื้นบ้าน) 
 on-hand หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
                  หนังสือเรียนหลักภาษาและการใชภ้าษาไทย 
 on-demand  

https://www.youtube.com/watch?v=cGS
WrKiI7lc 

https://www.youtube.com/watch?v=tFY2
IBapDkM 

 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
 

7 

8 

12 - 16  
ธ.ค. 65 

(จ. 12 ธ.ค. 
วันหยุด) 

นิทานพ้ืนบ้าน 
   - เน้ือหานิทาน
พ้ืนบ้าน 
   - สรุปคุณค่านิทาน
พ้ืนบ้าน 
 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง นิทานพื้นบ้าน) 
 on-hand หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=7qOAvL
SDnrI 
https://www.youtube.com/watch?v=VpeljFt
o60c 
https://www.youtube.com/watch?v=HMLQ_
SnBRlA 
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
4. แบบฝึกทักษะ 
   - google form 
   - liveworksheets 
 

9 
19 – 23 
ธ.ค. 65 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 แบบทดสอบ 

กลางภาคเรียน 
ที่ 2/2565 

20 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cGSWrKiI7lc
https://www.youtube.com/watch?v=cGSWrKiI7lc
https://www.youtube.com/watch?v=tFY2IBapDkM
https://www.youtube.com/watch?v=tFY2IBapDkM
https://www.youtube.com/watch?v=7qOAvLSDnrI
https://www.youtube.com/watch?v=7qOAvLSDnrI
https://www.youtube.com/watch?v=VpeljFto60c
https://www.youtube.com/watch?v=VpeljFto60c
https://www.youtube.com/watch?v=HMLQ_SnBRlA
https://www.youtube.com/watch?v=HMLQ_SnBRlA


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

   
10 

26 – 30 
ธ.ค. 65 

1. การพูดรายงานเรื่องที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง 
การดูและการสนทนา 

 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง การพูดรายงานจากการศึกษา) 
 on-hand  หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 
 on-demand  

 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
 

 

3 

11 

2 – 6 
ม.ค. 66 

(จ. 2 ม.ค. 
วันหยุด) 

กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน 
   - ทดสอบก่อนเรียน 
   - ความเป็นมา 
   - ประวัติผู้แต่ง 
   - เน้ือหา 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง กาพย์เห่ชมเคร่ือง 
คาวหวาน) 
 on-hand  หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  
(https://www.youtube.com/watch?v=AKpaH
CVlkXE&t=56) 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. การจดบันทึก 
4. แบบทดสอบก่อน
เรียน 
   - google form 
   - quizizz 
 

5 

12 
9 – 13 
ม.ค. 66 

1. กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน 
   - เน้ือหา 
2. วิเคราะห์คุณค่ากาพย์
เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
3. ทดสอบหลังเรียน 
 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง กาพย์เห่ชมเคร่ือง 
คาวหวาน) 
 on-hand  หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  
(https://www.youtube.com/watch?v=AKpaH
CVlkXE&t=56) 
https://www.youtube.com/watch?v=OWjxW
4uP-do 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถาม 
3. การจดบันทึก 
4. ชิ้นงานนักเรียน    
   - หนังสือเล่มเล็ก 
5. แบบทดสอบหลัง
เรียน 
   - google form 
   - quizizz 
 

13 

16 - 20 
ม.ค. 66 

(จ. 16 ม.ค. 
วันหยุด) 

1. แต่งบทร้อยกรอง 
   - กาพย์ยานี 11  
   - กาพย์ฉบัง 16 
2. การอ่านออกเสียง 
   - บทร้อยแก้ว 
   - บทร้อยกรอง 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรอง) 
 on-hand  หนังสือหลักภาษาและการใชภ้าษาไทย 
 on-demand  
(https://www.youtube.com/watch?v=zq0SIN
m71yA&t=4s) 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
4. แบบประเมินการ
แต่งบทร้อยกรอง 
5. แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง 
 

5 

14 
23 - 27 
ม.ค. 66 

การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
   - การเขียนโครงงาน 
   - การเขียนย่อความ 
   - มารยาทในการเขียน   
 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง การเขียนโครงงาน) 
 on-hand  หนังสือหลักภาษาและการใชภ้าษาไทย 
 on-demand  
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
4. แบบฝึกทักษะ 
   - google form 
   - liveworksheets 
 

10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKpaHCVlkXE&t=56
https://www.youtube.com/watch?v=AKpaHCVlkXE&t=56


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

15 
30 ม.ค. 66 

- 
3 ก.พ. 66 

นิราศภูเขาทอง 
   - ประวัติและความ
เป็นมา 
   - เน้ือหา 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง นิราศภูเขทอง) 
 on-hand  หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  
(https://www.youtube.com/watch?v=VV_3b
OuSpCs) 
 
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
 

10 
16 

6 - 10 
ก.พ. 66 

นิราศภูเขาทอง 
   - เน้ือหา 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง นิราศภูเขทอง) 
 on-hand  หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
 

17 

13 – 14 
ก.พ. 66 

(อ. 14 ก.พ. 
วันหยุด) 

นิราศภูเขาทอง 
   - วิเคราะห์คุณค่า
นิราศภูเขาทอง 
   - ทดสอบหลังเรียน 

 on-site สื่อประกอบการเรียน  
(PowerPoint เรื่อง นิราศภูเขทอง) 
 on-hand  หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 
 on-demand  
 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการตอบ
คำถามระหว่างการ
เรียน 
3. การจดบันทึก 
4. แบบทดสอบหลัง
เรียน 
   - google form 
   - quizizz 
 

17 
15 – 17 
ก.พ. 66 สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 

 
แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2/2565 

20 
18 

20 – 21 
ก.พ. 66 

คะแนนรวม 100 

 
 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


