
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท22102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 
 
 

 
นางสาวปัทมา  มากด ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา   จังหวัดปทุมธาน ี
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 
25 - 28 
ต.ค. 65 

1. ปฐมนิเทศ 
2. โคลงส ุภาษิตพระราชนิพนธ ์ ใน
พระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

    on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนวรรณคดี
และวรรณกรรม ม.2 
    on-demand  

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

- 

2 
31 ต.ค 65  

–  
4 พ.ย. 65 

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนวรรณคดี
และวรรณกรรม ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหาในสมุด 
3. รายงาน 

5 

3 
7 – 11 
พ.ย. 65 

โคลงสภุาษิตนฤทุมนาการและโคลง
สุภาษิตอิศปปกรณ า 

    on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนวรรณคดี
และวรรณกรรม ม.2 

    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

10 

4 
14 – 18 
พ.ย. 65 

การเขียนรายงาน     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

5 

5 
21 – 25  
พ.ย. 65 

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนวรรณคดี
และวรรณกรรม ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

5 

6 
28 พ.ย 65 

–  
2 ธ.ค. 65 

การเขียนจดหมายกิจธุระ     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

3 

7 

5 – 9 
ธ.ค. 65 

(จ. 5 ธ.ค. 
วันหยุด) 

การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
on-demand 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

2 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

8 

12 - 16  
ธ.ค. 65 

(จ. 12 ธ.ค. 
วันหยุด) 

การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

3 

9 
19 – 23 
ธ.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาคเรยีนที่ 2/2565 
แบบทดสอบ 

กลางภาคเรียน 
ที ่2/2565 

10 

10 

26 – 30 
ธ.ค. 65 

(ศ. 30 ธ.ค. 
วันหยุด) 

การเขียนแสดงความคดิเห็น 

    on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

2 

11 

2 – 6 
ม.ค. 66 

(จ. 2 ม.ค. 
วันหยุด) 

ค าราชาศัพท์     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

3 

12 
9 – 13 
ม.ค. 66 

พูดรายงานศึกษาค้นคว้าและการพูด
ในโอกาสต่าง ๆ 

    on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

2 

13 

16 - 20 
ม.ค. 66 

(จ. 16 ม.ค. 
วันหยุด) 

การฟังการดูอย่างวิเคราะห์วิจารณ ์

    on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2 .  การจดบ ั นทึก
เนื้อหา 

5 

14 
23 - 27 
ม.ค. 66 

ค าที่ยืมมาจากต่างประเทศ     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2 .  การจดบ ั นทึก
เนื้อหา 

5 

15 
30 ม.ค. 66 

- 
3 ก.พ. 66 

กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 
 

    on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนวรรณคดี
และวรรณกรรม ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2 .  การจดบ ั นทึก
เนื้อหา 

10 

 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

16 
6 - 10 
ก.พ. 66 

การวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนวรรณคดี
และวรรณกรรม ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

5 

17 

13 – 14 
ก.พ. 66 

(อ. 14 ก.พ. 
วันหยุด) 

การท่องบทอาขยาน     on-site สื่อประกอบการเรียน Ms 
Powerpoint 
    on-hand หนังสือเรยีนวรรณคดี
และวรรณกรรม ม.2 
    on-demand 

1. การร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
2. การจดบันทึก
เนื้อหา 

5 

18 
15 – 17 
ก.พ. 66 สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 

 
แบบทดสอบปลาย
ภาคเรยีนที่ 2/2565 

20 
19 

20 – 21 
ก.พ. 66 

คะแนนรวม 100 
 

 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 70 : 10 : 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


