
 
โครงการสอน รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น รหัสวิชา ท 30202 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ครูผู้สอน : นางสาวจุฑาทิพย์ และล้ำเลิศ 

 
แผนการ
สอนที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา 
(ชม.) 

1  ปฐมนิเทศ การทำความเข้าใจกับ
นักเรียนในการเรียนวิชา 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
30202เกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ โดยให้นักเรียน
ได้รู้ข้อตกลงและขั้นตอน
การปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามท่ี
คาดหวัง และช่วยให้

1.สามารถอ่านนิทาน
พ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.สามารถพูดนำเสนอ
ความรู้  ความคิด          
เล่าเรื่อง  ด้วยภาษาท่ี
สละสลวย  ชัดเจน  
เหมาะสม 
3.เลือกอ่านและดูเรื่องที่
เป็นประโยชน์  นำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

1. การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
2. การเรียนรู้แบบ
อภิปราย 
3. การเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม 
4. การเรียนรู้แบบใช้เกม 
5. การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก 
6.  การเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด 
7. การสอนออนไลน์ 

1. จดบันทึกลงในสมุด 
2. ใบงานแผนผังความคิด 
3. เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้าน 
5. กิจกรรมกลุ่ม 
6. พูดรายงานวรรณกรรม

ท้องถิ่นภาคต่างๆ 
7. แสดงบทบาทสมมุติ 
8 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 

1. การสังเกต           
2.แบบทดสอบ/
ข้อสอบ  
3. ภาระงาน-ชิ้นงาน 
4. . การประเมินผล
จากสภาพจริง 
5 . การวัดผล
ภาคปฏิบัติ 
 
  
 
 

1 



แผนการ
สอนที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 

4.มีมารยาทและมีนิสัยรัก
การอ่าน  การดู 
5.สามารถฟังเรื่องราว  
นิทาน  วรรณกรรม
ท้องถิ่น  จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  หรือจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ  อย่างมี
วิจารณญาณ 
6.สรุปความ  จับประเด็น
สำคัญ  แยกแยะ
ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
เรื่องท่ีอ่าน  ทั้งทางด้าน
วรรณกรรมศิลป์  เนื้อหา
และสังคม 
7.จำแนกประเภทของ
วรรณกรรมท้องถิ่น  
ประเภทนิทานพ้ืนบ้านของ
ไทยได้ถูกต้อง 

โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
 
 

 



แผนการ
สอนที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา 
(ชม.) 

2 - 5 
 
 
 
 
 

 1. ศึกษาความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น 
2.ความหมายของ
วรรณกรรมท้องถิ่น 
3.ลักษณะของวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
4. การถ่ายทอดวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
5.คุณค่าของวรรณกรรม
ท้องถิ่นต่อสังคม 
 

7.จำแนกประเภทของ
วรรณกรรมท้องถิ่น  
ประเภทนิทานพ้ืนบ้านของ
ไทยได้ถูกต้อง 

1. การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
2.การเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด 
7. การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 

1.ใบงาน In fographic  
วรรณกรรมท้องถิ่น 
2. แผนผังความคิดนิทาน
พ้ืนบ้าน 

1. การสังเกต           
2. ภาระงาน-ชิ้นงาน  
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

6 -9  1.ปริศนาคำทาย 
๒. สำนวนและสุภาษิต 

2.สามารถพูดนำเสนอ
ความรู้  ความคิด เล่าเรื่อง  
ด้วยภาษาท่ีสละสลวย  
ชัดเจน  เหมาะสม 

1.การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
2.การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
3. การเรียนรู้แบบใช้เกม 
 

1 เกมปริศนาคำถาม 
2.เกมสำนวนและสุภาษิต 

1. การสังเกต           
2. ภาระงาน-ชิ้นงาน  

   2 
   2 



แผนการ
สอนที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา 
(ชม.) 

10-13  -เพลงพื้นบ้าน 
 
1.เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ 
 
2.เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน 
 
3.เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
 
4.พลงพื้นบ้านภาคใต้ 

5.สามารถฟังเรื่องราว  
นิทาน  วรรณกรรม
ท้องถิ่น  จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  หรือจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ  อย่างมี
วิจารณญาณ 
 
 
 
 

1.การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
2.การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
3. การเรียนรู้แบบ
วิเคราะห์วีดีโอ 
4. การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก 

-นักเรียนร้องเพลงพื้นบ้าน 
 

1. การสังเกต           
2. การประเมินผล
จากสภาพจริง  
3. การวัดผล
ภาคปฏิบัติ  
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

14-19  -วรรณกรรมท้องถิ่นภาค
กลาง 
1.วรรณกรรมประเภท
กลอนสวด 
 2.วรรณกรรมประเภทบท
ละครนอก 
3.วรรณกรรมประเภท
กลอนนิทาน 
4.วรรณกรรมประเภท
กลอนแหล่ 

1.สามารถอ่านนิทาน
พ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.สามารถพูดนำเสนอ
ความรู้  ความคิด      เล่า
เรื่อง  ด้วยภาษาท่ี
สละสลวย  ชัดเจน  
เหมาะสม 
 

1.การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
2.การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
3. การเรียนรู้แบบ    
อภิปราย 

1.พูดรายงานวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคกลาง พร้อม
นำเสนอ slide 
2. แสดงบทบาทสมมุติ
นิทานพื้นบ้าน 

1. การสังเกต           
2. การประเมินผล
จากสภาพจริง  
3. การวัดผล
ภาคปฏิบัติ  
 

 
2 
 

2 
 

2 
 
 



แผนการ
สอนที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา 
(ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.สรุปความ  จับประเด็น
สำคัญ  แยกแยะ
ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
เรื่องท่ีอ่าน  ทั้งทางด้าน
วรรณศิลป์  เนื้อหาและ
สังคม 

4. การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก 

20-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคเหนือ 
 
1.วรรณกรรมประเภทโคลง 
  
2.วรรณกรรมประเภท           
ค่าวธรรม 
 
3.วรรณกรรมประเภท          
ค่าวซอ 
 
4.วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด 
 
 

1.สามารถอ่านนิทาน
พ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.สามารถพูดนำเสนอ
ความรู้  ความคิด เล่าเรื่อง  
ด้วยภาษาท่ีสละสลวย  
ชัดเจน  เหมาะสม 
6.สรุปความ  จับประเด็น
สำคัญ  แยกแยะ
ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
เรื่องท่ีอ่าน  ทั้งทางด้าน
วรรณศิลป์  เนื้อหาและ
สังคม 

1.การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
2.การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
3. การเรียนรู้แบบ    
อภิปราย 
4. การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก 
 
 

1.พูดรายงานวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคเหนือ พร้อม
นำเสนอ slide 
2. แสดงบทบาทสมมุติ
นิทานพื้นบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสังเกต           
2. การประเมินผล
จากสภาพจริง  
3. การวัดผล
ภาคปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 



แผนการ
สอนที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา 
(ชม.) 

 
26-31 

วรรณกรรมท้องถิ่นภาค
อีสาน 
 
1.วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 
  
2.วรรณกรรมนิทาน 
 
3.วรรณกรรมคำสอน 
 
4.วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด 
 

1.สามารถอ่านนิทาน
พ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.สามารถพูดนำเสนอ
ความรู้  ความคิด เล่าเรื่อง  
ด้วยภาษาท่ีสละสลวย  
ชัดเจน  เหมาะสม 
6.สรุปความ  จับประเด็น
สำคัญ  แยกแยะ
ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
เรื่องท่ีอ่าน  ทั้งทางด้าน
วรรณศิลป์  เนื้อหาและ
สังคม 

 
1.การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
2.การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
3. การเรียนรู้แบบ    
อภิปราย 
4. การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก 

 
1.พูดรายงานวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคอีสาน            
พร้อมนำเสนอ slide 
2. แสดงบทบาทสมมุติ
นิทานพื้นบ้าน 
 

 
1. การสังเกต           
2. การประเมินผล
จากสภาพจริง  
3. การวัดผล
ภาคปฏิบัติ 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

32-37  วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
1.วรรณกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลจากภาคกลาง 
 
2.วรรณกรรมที่สร้างขึ้นเอง 
 
3.วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด 
 

1.สามารถอ่านนิทาน
พ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.สามารถพูดนำเสนอ
ความรู้  ความคิด เล่าเรื่อง  
ด้วยภาษาท่ีสละสลวย  
ชัดเจน  เหมาะสม 

1.การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
2.การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 

1.พูดรายงานวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคใต ้พร้อม
นำเสนอ slide 
2. แสดงบทบาทสมมุติ
นิทานพื้นบ้าน 
 

1. การสังเกต           
2. การประเมินผล
จากสภาพจริง  
3. การวัดผล
ภาคปฏิบัติ  
 
 
 

 
2 
 
 

3 



แผนการ
สอนที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา 
(ชม.) 

6.สรุปความ  จับประเด็น
สำคัญ  แยกแยะ
ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
เรื่องท่ีอ่าน  ทั้งทางด้าน
วรรณศิลป์  เนื้อหาและ
สังคม 

3. การเรียนรู้แบบ    
อภิปราย 
4. การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก 

 
 
 
 
 

38-40  การอนุรักษ์และเผยแพร่
วรรณกรรมท้องถิ่น 

3.เลือกอ่านและดูเรื่องที่
เป็นประโยชน์  นำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

1.การสอนออนไลน์ 
โดยใช้ google 
classroom / google 
site / และ google 
meet และแอพพลิเคชั่น 
Line 
2.การเรียนรู้แบบ
บรรยาย 
3. การเรียนรู้แบบ    
อภิปราย 
4. การเรียนรู้แบบการ
เขียนบันทึก 

แบบทดสอบ 2.แบบทดสอบ/
ข้อสอบ 

 

 
 
 
 
  ลงชื่อ....................................................ครผูู้สอน     ลงชื่อ....................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

                 (นางสวจุฑาทิพย์   และล้ำเลิศ)                                                      (นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์) 
 

 ลงชื่อ.................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ลงชื่อ.....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                     (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                            (นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 

 


