
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชา ภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ 20208 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (1/1,1/2)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สปัดาห ์
รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

นางมาลัย ชื่นเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 

 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ20208 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (1/1,1/2)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

Introduce  
- แนะแนวการเรียน 
- แกณฑ์การประเมินผล 
- Pre-test 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน  

2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  
8. ส่งงานตรงเวลา  

9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม  
    

- 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

Unit 6 
 The Hungry Ghosts 
Festival 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜  onsite  

⬜ onhand  

🗹 ondemand  
https://wordwall.net/play/18926/634/5
43 
 

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/ การ
เขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม  
 

10 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

Unit 6 
 The Hungry Ghosts 
Festival 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

🗹 ondemand  
https://crosswordlabs.com/embed/the
-hungry-ghosts-festival-2 
 

1. การเข้าเรียน  

2. กิจกรรมการอ่าน/ การ
เขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  

4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  

9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

- 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

Unit 7 
The Shichi-go-san Festival 
Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  

🗹  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

1. การเข้าเรียน  

2. กิจกรรมการอ่าน/ การ

เขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  

10 

https://crosswordlabs.com/embed/the-hungry-ghosts-festival-2
https://crosswordlabs.com/embed/the-hungry-ghosts-festival-2


 
-Writing  
-Practice  

 
 

 

🗹 ondemand  
https://crosswordlabs.com/embed/the
-hungry-ghosts-festival 
 

6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  

9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

 Unit 7  
The Shi-go-san 
Festival  
Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/ การ

เขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  

4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  

6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

 Unit 8  
The Korean village  
guards 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/ การ
เขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  

6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  
8. ส่งงานตรงเวลา  

9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

10 

 
สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

7 13 – 17 
ธ.ค. 64 

 Unit 8  
The Korean village  
guards 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

⬜ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  
 

1. การเข้าเรียน  

2. กิจกรรมการอ่าน/ การ
เขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  

6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

- 



 
8 20 – 24 

ธ.ค. 64 
 Unit 9 
Pitcher plants The 
platypus 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  

4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  

6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

10 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

- Review  
- ติดตามงาน 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  
8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

- 

10 4 – 7 
ม.ค. 64 

 Midterm Exam 🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน/ 
 สอบตรงเวลา 
2. แบบทดสอบ  

 

20 

11 10 – 14 
ม.ค. 64 

Unit 10 
The platypus 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  
8. ส่งงานตรงเวลา  

9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

10 

12 17 – 21 
ม.ค. 64 

Unit 10 
The platypus 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/ การ

เขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  

4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  

- 



 
-Reading  
Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

 

⬜ ondemand  6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  

9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

13 24 – 28 
ม.ค. 64 

 Unit 11 
Deserts 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand   

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/ การ
เขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

10 

 
สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

14 31 – 4 
ม.ค. - 
ก.พ.64 

Unit 11 
Deserts 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

⬜ondemand   
 

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  
3. แบบฝึกหัด  

4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  
8. ส่งงานตรงเวลา  

9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

- 

15 7 - 11 
ก.พ. 64 

 Unit 12 
Bushfires 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹  onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  
 
 
 
 
 

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  
8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

 



 
16 14 - 18 

ก.พ. 64 
Unit 12 
 Bushfires 
-Reading Comprehension  
-Vocabulary  
-Practice  
-Writing  
-Practice  

 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ondemand  
 

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  

4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า  

6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  

8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

- 

17 21 - 22 
ก.พ. 64 

 - Review  
- ติดตามงาน  

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน  
2. กิจกรรมการอ่าน/  
การเขียน/การแปล  

3. แบบฝึกหัด  
4. แบบทดสอบ  

5. ทดสอบปากเปล่า  
6. Game online  
7. อัดคลิปเสียงอ่าน  
8. ส่งงานตรงเวลา  
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 

- 

17 23 - 25 
ก.พ. 64 

 
 
 
 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 

20 

18 28 - 2 
ก.พ.-ม.ีค. 

64 

                                           รวม  100 

 


