
หน้า 1 
 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑-๕ หน่วยท่ี ๑ ลิลิตตะเลง
พ่าย 

1.ความเป็นมา 
2.ประวัตผิู้แต่ง 
3.ลักษณะการ
แต่ง 
4.เนื้อเรื่อง 
5.วิเคราะห์คุณค่า 
   -ด้านเนื้อหา 
   -ด้านสังคม/วิถี
ไทย 
   -ด้านวรรณศิลป์
๖. ข้อคิด/การ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๗. การอธิบาย/
บรรยาย/
พรรณนา/ความ
งามของภาษา 
 

-ท ๑.๑ ม๔-๖/๑ อ่านออก
เสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้องไพเราะ
และเหมาะสมกบัเรื่องที่
อ่าน 
-ท ๑.๑ ม๔-๖/๕ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและ
เสนอความคิดใหม่อย่างมี
เหตผุล 
-ท ๑.๑ ม๔-๖/๙ มีมารยาท
ในการอ่าน 
ท ๒.๑ ม๔-๖/๑ เขียน
สื่อสารในรปูแบบต่าง ๆ ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระส าคัญ
ชัดเจน 

Active Learning 
-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการ
กลุ่ม 
-คิดวิเคราะห ์
-การสอนโดยใช้ 
E-book 
-การสอนโดยใช้ 
Website 
-การสอนโดยใช้
โปรแกรม Zoom 
-การสอนโดยใช้ 
Google Form 
 

-E-book น าเสนอ
การวิเคราะห์
วรรณคดีเรือ่งลิลิต
ตะเลงพ่าย 
-ท าแบบฝกึ 

-ประเมินช้ินงาน 
-ตรวจแบบฝึก 

๑๕ 

ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ....................................................................ผู้อ านวยโรงเรียน  



๒ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

   -ท ๒.๑ ม๔-๖/๔ ผลิต
งานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ  
-ท ๒.๑ ม๔-๖/๕ 
ประเมินงานเขียนของ
ผู้อื่นแล้วน ามาพฒันา
งานเขียนของตนเอง 
-ท ๒.๑ ม๔-๖/๘ มี
มารยาทในการเขียน 
-ท ๕.๑ ม๔-๖/๒ 
วิเคราะหล์ักษณะเด่น
ของวรรณคดีเช่ือมโยง
กับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต 
 

Active Learning 
-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์
-การสอนโดยใช้       
E-book 
-การสอนโดยใช้ 
Website 
-การสอนโดยใช้
โปรแกรม Zoom 
-การสอนโดยใช้ 
Google Form 
 

-ท าแบบทดสอบ 
 

-ตรวจ
แบบทดสอบ 

 

 
 
ลงชื่อ..................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ.................................................................... ผู้อ านวยโรงเรียน 



๓ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

   -ท ๕.๑ ม๔-๖/๓ 
วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป ์
-ท ๕.๑ ม๔-๖/๖ 
ท่องจ าและบอกคุณค่า 
บทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 

-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์

-ท่องบทอาขยาน 
 

-ประเมินการท่อง
บทอาขยาน 

 

 
 
ลงชื่อ..................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ.................................................................... ผู้อ านวยโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



๔ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๖-๑๐ หน่วยท่ี ๒ ภาษาในมุม
กว้าง 

๑. พันธกิจของ
ภาษา 
-ภาษาช่วยธ ารง
สังคม 
-ภาษาแสดงความ
เป็นปจัเจกบุคคล 
-ภาษาช่วยให้
มนุษย์พัฒนา 
-ภาษาช่วยก าหนด
อนาคต 
-ภาษาช่วยจรรโลง
ใจ 
-อิทธิพลของภาษา
ต่อมนุษย ์
 

-ท ๔.๑  ม.๔-๖/๓     
ใช้ภาษาเหมาะสมแก่
โอกาส กาลเทศะ และ
บุคคล รวมทัง้ค าราชา
ศัพท์อย่างเหมาะสม 

- Active Learning 
-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์
-การสอนโดยใช้ 
Website 
-การสอนโดยใช้
โปรแกรม Zoom 
-การสอนโดยใช้ 
Google Form 
 

-วิเคราะห์และ
น าเสนองานกลุม่
พร้อมสื่อประกอบ 
-ท าแบบฝกึ 

-ประเมินช้ินงาน 
-ประเมินน าเสนอ
งานและการท า
กิจกรรมกลุม่ 
-ตรวจแบบฝึก 

๑๕ ช.ม. 

 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ.................................................................... ผู้อ านวยโรงเรียน  
 
 



๕ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓ รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

  ๒.การ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษา 
-การเปลี่ยนแปลง
ค า 
-การเปลี่ยนแปลง
รูปประโยค 
-สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง 
๓.ระดับภาษา 
-ภาษาระดับต่างๆ 
-ปัจจัยทีก่ าหนด
ระดับภาษา 
-ลักษณะของ
ภาษาระดับต่างๆ 

  -บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์

-ท าแบบฝกึ -ตรวจแบบฝึก  

  
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ.................................................................... ผู้อ านวยโรงเรียน 
 
 



๖ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

  ๔.ราชาศัพท ์
-ความหมายและ
ความส าคัญ 
-ที่มาของราชา
ศัพท์ 
-การใช้ค าราชา
ศัพท์ 
 

  -บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์

-ท าแบบฝกึ -ตรวจแบบฝึก  

 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ.................................................................... ผู้อ านวยโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑๑-๑๕ หน่วยท่ี ๓ มัทนะพาธา 1.ความเป็นมา 
2.ประวัตผิู้แต่ง 
3.ลักษณะการ
แต่ง 
4.เนื้อเรื่อง 
5.วิเคราะห์คุณค่า 
   -ด้านเนื้อหา 
   -ด้านสังคม/วิถี
ไทย 
   -ด้านวรรณศิลป์
๖. ข้อคิด/การ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

-ท ๑.๑ ม๔-๖/๑ อ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้
ถูกต้องไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
-ท ๑.๑ ม๔-๖/๕ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกบั
เรื่องที่อ่านและเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมี
เหตผุล 
-ท ๑.๑ ม๔-๖/๙ มี
มารยาทในการอ่าน 
-ท ๕.๑ ม๔-๖/๓ 
วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป ์
 

 Active Learning 
-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์
-การสอนโดยใช้ 
Website 
-การสอนโดยใช้
โปรแกรม Zoom 
-การสอนโดยใช้ 
Google Form 
 

-เซียมซเีสี่ยงรกั 
-ท าแบบฝกึ 

-ตรวจผลงาน 
-ตรวจแบบฝึก 

๑๕ ช.ม. 

 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ.................................................................... ผู้อ านวยโรงเรียน  



๘ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

  ๗. การอธิบาย/
บรรยาย/
พรรณนา/ความ
งามของภาษา 
 

 ท ๒.๑ ม๔-๖/๑ เขียน
สื่อสารในรปูแบบต่าง ๆ 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง มีข้อมลูและ
สาระส าคัญชัดเจน 
ท ๒.๑ ม๔-๖/๔ ผลิต
งานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ  
-ท ๒.๑ ม๔-๖/๕ 
ประเมินงานเขียนของ
ผู้อื่นแล้วน ามาพฒันา
งานเขียนของตนเอง 
-ท ๒.๑ ม๔-๖/๘ มี
มารยาทในการเขียน 
 

-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์

-ท าแบบทดสอบ 
-ท าแบบฝกึ 

-ตรวจ
แบบทดสอบ 
-ตรวจแบบฝึก 

 

 
 
ลงชื่อ....................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ....................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
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๙ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

  ๘.การแต่งฉันท ์ -ท ๔.๑  ม.๔-๖/๔ แต่ง
บทรอ้ยกรอง 

-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์
 

-แต่งอินทรวิเชียร
ฉันท์ ๑๑ 
-แบบฝึก 

-ตรวจผลงาน 
-ตรวจแบบฝึก 
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๑๐ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

๑๖-๒๐ หน่วยท่ี ๔ สามก๊ก 1.ความเป็นมา 
2.ประวัตผิู้แต่ง 
3.ลักษณะการ
แต่ง 
4.เนื้อเรื่อง 
5.วิเคราะห์คุณค่า 
   -ด้านเนื้อหา 
   -ด้านสังคม/วิถี
ไทย 
   -ด้านวรรณศิลป์
๖. ข้อคิด/การ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

-ท ๑.๑ ม๔-๖/๑ อ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้
ถูกต้องไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
-ท ๑.๑ ม๔-๖/๕ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกบั
เรื่องที่อ่านและเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมี
เหตผุล 
-ท ๑.๑ ม๔-๖/๙ มี
มารยาทในการอ่าน 
-ท ๕.๑ ม๔-๖/๓ 
วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป ์
  

-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์

-เพลงร้อยถ้อยค า 
-ท าแบบฝกึ 

-ประเมินช้ินงาน 
-ตรวจแบบฝึก 

๑๕ ช.ม. 
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๑๑ 

 

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ๓  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

แผนการสอนท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

  ๗. การเขียน
เรียงความ 
๘.การเขียนที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
๙.สรปุแนวคิด
และแสดงความ
คิดเห็น 
 

-ท ๒.๑ ม๔-๖/๒ เขียน
เรียงความ 
-ท ๒.๑ ม๔-๖/๘ มี
มารยาทในการเขียน 
-ท ๓.๑ ม๔-๖/๑ สรุป
แนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ัง
และด ู
 

-บรรยาย 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุม่ 
-คิดวิเคราะห ์

-เขียนเรียงความ 
-พูดสรุปแนวคิด
และแสดงความ
คิดเห็นเรื่องสาม
ก๊ก 

-ตรวจช้ินงาน 
-ประเมินการพูด 
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