
 
โครงการสอน รายวิชาภาษาไทย ๕ รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

 
แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑ หน่วยที่ ๑        
พระอภัยมณี 

ความเป็นมาและ
ประวัติผู้แต่ง 

- ท ๕.๑ ม ๓/๑ สรุปเนื้อหา
วรรณคดีวรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่
ยากยิ่งข้ึน 
- ท ๕.๑ ม ๓/๒ วิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยก
เหตุผลประกอบ 

 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย google 
classroom / และ google 
meet 
-สื่อการสอน google site 
(https://sites.  
google.com/view/  
krununnun) 
-สื่อ Power Point เรื่องความ
เป็นมาและประวัติผู้แต่ง 

อภิปรายเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา 
ประวัติผู้แต่ง   
 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๒ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๒ หน่วยที่ ๑        
พระอภัยมณี 

ลักษณะคำประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพ 
การแต่งกลอนสุภาพ 

- ท ๔.๑ ม ๓/๖ แต่งบทร้อย
กรอง 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย google 
classroom / และ google 
meet 
-สื่อการสอน google site 
(https://sites.  
google.com/view/krununnn
nnun) 
-สื่อ Power Point เรื่องลักษณะ
คำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
-ใบงาน เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ 

-แต่งคำประพันธ์
กลอนสุภาพ 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินชิ้นงาน 

๓ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

 

 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๓ หน่วยที่ ๑        
พระอภัยมณี 

เนื้อเรื่องพระอภัยมณี - ท ๕.๑ ม ๓/๑ สรุปเนื้อหา
วรรณคดีวรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับ
ที่ยากยิ่งขึ้น 
- ท ๕.๑ ม ๓/๒ วิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยก
เหตุผลประกอบ 
 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
พระอภัยมณ ีและคุณค่า
ของเรื่อง 
-วิดีโอเรื่องพระอภัยมณี 

- วาดภาพตัว 
  ละคร 
- แผนผังความคิด 
 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินชิ้นงาน 

๓ 

๔ วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องด้าน
เนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์   
และด้านสังคม 

- ท ๕.๑ ม ๓/๓ อธิบาย
คุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

 

-อภิปรายเกี่ยวกับ
คุณค่าของเรื่อง 
-แบบฝึกหัด 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-ตรวจแบบฝึกหัด 

๒ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๕ หน่วยที่ ๑        
พระอภัยมณี 

ข้อคิดจากเรื่องพระอภัยมณี -  ท ๕.๑ ม ๓/๒ วิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยก
เหตุผลประกอบ 

 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
พระอภัยมณี 
-วิดีโอบทอาขยาน 
-แบบฝึกหัด 

-อภิปรายเกี่ยวกับ
ข้อคิดของเรื่อง 
-แบบฝึกหัด 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-ตรวจแบบฝึกหัด 

๑ 

๖ บทอาขยาน - ท ๕.๑ ม ๓/๔ ท่องจำและ
บอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนด  และบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

-ท่องบทอาขยาน -ประเมินการท่อง
บทอาขยาน 

๑ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๗ หน่วยที่ ๑        
พระอภัยมณี 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
และร้อยกรอง 

- ท ๑.๑ ม ๓/๑ อ่านออก
เสียงบทร้อยแก้ว  และ      
บทร้อยกรองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
- ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาท
ในการอ่าน 

 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
google.com/view/  
krununnun 
-สื่อ Power Point เรื่อง
การอ่านออกเสียงและ
การคัดลายมือ 
-วิดีโอการอ่านออกเสียง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง 

- อ่านบทร้อยแก้ว
และร้อยกรอง 
 

- ประเมินการอ่าน
ร้อยแก้วและร้อย
กรอง 

 

๓ 

๘ การคัดลายมือ - ท ๒.๑ ม ๓/๑ คัดลายมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

- คัดลายมือหัว
กลมครึ่งบรรทัด 

- ประเมินการคัด
ลายมือหัวกลมครึ่ง
บรรทัด 

๒ 

 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๙ หน่วยที่ ๑        
พระอภัยมณี 

การพูดจากสื่อที่ฟังและดู 
 

- ท ๓.๑ ม ๓/๑ แสดงความ
คิดเห็นและประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 
- ท ๓.๑ ม ๓/๒ วิเคราะห์
และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  
เพ่ือนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต 

 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
การพูดจากสื่อที่ฟังและดู 
-วิดีโอเกี่ยวกับสื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ 

- การพูดวิเคราะห์
วิจารณ์สื่อ 

 

- ประเมินการพูด
วิเคราะห์วิจารณ์สื่อ 
 

๓ 
 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑๐ หน่วยที่ ๒  
พระบรมราโชวาท 

ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง - ท ๕.๑ ม ๓/๑ สรุปเนื้อหา
วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับ
ที่ยากยิ่งขึ้น 

 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
ความเป็นมาและประวัติผู้
แต่งและลักษณะการแต่ง 
-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

อภิปรายเกี่ยวกับ
ประวัติความ
เป็นมา ประวัติผู้
แต่ง   

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๒ 

๑๑ ลักษณะการแต่ง อภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะการแต่ง 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๑ 

๑๒ เนื้อเรื่องพระบรมราโชวาท -แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-ตรวจแบบทดสอบ 

๒ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑๓ หน่วยที่ ๒  
พระบรมราโชวาท 

วิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง - ท ๕.๑ ม ๓/๒ วิเคราะห์วิถี
ไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
วิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง
และข้อคิด 

อภิปรายเกี่ยวกับ
วิเคราะห์คุณค่า
ของเรื่อง 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๒ 

๑๔ ข้อคิดจากเรื่องพระบรมราโชวาท - ท ๕.๑ ม ๓/๓ สรุปความรู้
และข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

อภิปรายเกี่ยวกับ
วิเคราะห์คุณค่า
ของเรื่อง 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๑ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑๕ หน่วยที่ ๒  
พระบรมราโชวาท 

การเขียนชีวประวัติ 
การอัตชีวประวัติ 
การเขียนย่อความ 

- ท ๒.๑ ม ๓/๒ เขียน
ข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้
ถูกต้องตามระดับภาษา   
- ท ๒.๑ ม ๓/๓ เขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น 
และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 
- ท ๒.๑ ม ๓/๔ เขียนย่อ
ความ 
- ท ๒.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาท
ในการเขียน 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อ Power Point เรื่อง
การเขียนชีวประวัติ    
การอัตชีวประวัติ และ
การเขียนย่อความ 
-วิดีโอการเขียนชีวประวัติ 

- เขียนชีวประวัติ 
- เขียนย่อความ 

 

- ประเมินเขียน
ชีวประวัติ 
- ประเมินเขียนย่อ
ความ 

 

๓ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

 

 

 



 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑๖ หน่วยที่ ๒ 
พระบรมราโชวาท 

คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
     

- ท ๔.๑ ม ๓/๑ จำแนกและ
ใช้คำภาษาต่างประเทศท่ีใช้
ในภาษาไทย 
- ท ๔.๑ ม ๓/๔ ใช้คำทับ
ศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
- ท ๔.๑ ม ๓/๕ อธิบาย
ความหมายคำศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
คำภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย และการใช้คำ
ทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
-เกม 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-ตรวจแบบทดสอบ 

๔ 

๑๗ การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
 

-แบบฝึกหัด 
-แบบทดสอบ 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-ตรวจบทดสอบ 

๔ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑๘ หน่วยที่ ๓ 
อิศรญาณภาษิต 

 

ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง - ท ๕.๑ ม ๓/๑ สรุปเนื้อหา
วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับ
ที่ยากยิ่งขึ้น 
 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun 

อภิปรายเกี่ยวกับ
ประวัติความ
เป็นมา ประวัติผู้
แต่ง   
 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๒ 

๑๙ ลักษณะคำประพันธ์ประเภท
กลอนเพลงยาว 

อภิปรายเกี่ยวกับ
ประวัติความ
เป็นมา ประวัติผู้
แต่ง   
 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรมตอบ
คำถาม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๑ 

๒๐ เนื้อเรื่องอิศรญาณภาษิต แผนภาพความคิด -ประเมินชิ้นงาน ๓ 
๒๑ วิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง 

อิศรญาณภาษิต 
- ท ๕.๑ ม ๓/๒ วิเคราะห์วิถี
ไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
 

-สื่อ Power Point เรื่อง
คุณค่าของเรื่องอิศรญาณ
ภาษิต 

อภิปรายเกี่ยวกับ
คุณค่าของเรื่อง
อิศรญาณภาษิต 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-ประเมินการ
อภิปราย 

๒ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๒๒ หน่วยที่ ๓ 
อิศรญาณภาษิต 

ข้อคิดจากเรื่องอิศรญาณภาษิต - ท ๕.๑ ม ๓/๓ สรุปความรู้
และข้อคิดจากการอ่าน เพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

-วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
อิศรญาณภาษิต 
-วิดีโอบทอาขยาน 

-อภิปรายเกี่ยวกับ
ข้อคิดของเรื่อง 
-แบบฝึกหัด 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-ตรวจแบบฝึกหัด 

๑ 

๒๓ บทอาขยาน - ท ๕.๑ ม ๓/๔ ท่องจำและ
บอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนด  และบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนำไปใช้อ้างอิง 
 

-ท่องบทอาขยาน -ประเมินการท่อง
บทอาขยาน 

๑ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๒๔ หน่วยที่ ๓ 
อิศรญาณภาษิต 

การอ่านจับใจความ ท ๑.๑ ม ๓/๒ ระบุความ
แตกต่างของคำที่มี
ความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย 
- ท ๑.๑ ม ๓/๓ ระบุ
ใจความสำคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
- ท ๑.๑ ม ๓/๔ อ่านเรื่อง
ต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก 
ย่อความและรายงาน 
- ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาท
ในการอ่าน 

วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
การอ่านจับใจความและ
ตัวอย่างบทความ 

- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

-ประเมินจาก
แบบทดสอบ 
 
 
 

๓ 

๒๕ การอ่านจับใจความเพ่ือเขียน
กรอบความคิด 

-เขียนกรอบ
ความคิดจากการ
อ่าน 
 

-ประเมินการเขียน
กรอบความคิดจาก
การอ่าน 
 

๒ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               (นางสาวจุฑาทพิย์ และล้ำเลิศ)            (นางวรรณวิสา สมบัติวงศ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุม่สาระฯ   ลงชื่อ....................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                 (นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม)                                                               (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 
 

 

https://sites/


 
 

แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๒๖ หน่วยที่ ๓ 
อิศรญาณภาษิต 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ท ๓.๑ ม ๓/๓ พูดรายงาน
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา 
- ท ๓.๑ ม ๓/๖ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด 

 

วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-วิดีโอการพูดรายงาน 

-อภิปรายเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-แบบฝึกหัด 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-ตรวจแบบฝึกหัด 

๒ 

๒๗ การพูดรายงานการค้นคว้าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-พูดรายงาน -ประเมินการพูด
รายงาน 

๒ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
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แผนการ 
สอนที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีสอน/สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

การวัดผล/ 
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๒๘ หน่วยที่ ๓ 
อิศรญาณภาษิต 

-ลักษณะของคำประพันธ์ประเภท
โคลงสี่สุภาพ 

 

- ท ๔.๑ ม ๓/๖ แต่งบทร้อย
กรอง 

วิธีการสอนโดยใช้ 
วรรณคดีเป็นฐาน 
-วิธีสอนแบบ(GPAS 5 
Steps) 
- การสอนออนไลน์ด้วย 
google classroom / 
และ google meet 
-สื่อการสอน google 
site (https://sites.  
Google.com/view/kru
nunnun) 
-สื่อ Power Point เรื่อง
ลักษณะของคำประพันธ์
ประเภทโคลงสี่สุภาพ 

-แต่งโคลงสี่สุภาพ -ประเมินการแต่ง
โคลงสี่สุภาพ 

๒ 
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