
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน 4 รหัสวิชา อ30216 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 (5/4) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

 
 
 
 

                              นางมาลยั  ชื่นเทศ 
นางสาวจตุรพร   มาลัยศร ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน 4 (อ32016) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(5/4)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

1. กิจกรรมเล่าเร่ือง
ช่วงปิดเทอม 
เปิดพื้นที่ให้นักเรียน
และครูได้อัพเดทชีวิต
กันและกันให้
เรียบร้อยก่อนเริ่ม
เรียน 
 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

- 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

Unit 5 
Lesson A: An 
unusual 
Photographer 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

Unit 5 
Lesson B: Senses 
in Poetry 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 



 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

Unit 5 
Lesson Video: 
The Senses  
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹 ondemand 
(https://www.youtube.com/watch?v=LiCr0VZT
Bzk&list=PLl7LvEm_DSXeSXvUqngYXgriUU6klF
b92&index=5) 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

Unit 6 
Lesson A: 
Stealing Mona 
Lisa 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

Unit 6 
Lesson B: 
Leonardo the 
inventor 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

5 

 
 



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

7 13 – 17 
ธ.ค. 64 

Unit 6 
Lesson Video: 
The Renaissance 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹 ondemand 
(https://www.youtube.com/watch?v=bLHm-
pAMgZ0&list=PLl7LvEm_DSXeSXvUqngYXgriUU
6klFb92&index=6) 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

Unit 6 
Lesson Review3: 
Florence, Italy 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

- 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

- Review 
- ติดตามงาน 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

- 

10 4 – 7 
ม.ค. 64 

Midterm 🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน/สอบตรง
เวลา 
2. แบบทดสอบ  
 

20 



 

11 10 – 14 
ม.ค. 64 

Midterm 🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand  

1. การเข้าเรียน/สอบตรง
เวลา 
2. แบบทดสอบ  
 

- 

12 17 – 21 
ม.ค. 64 

Unit 7 
Lesson A: A 
Korea festival 
Photographer 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

13 24 – 28 
ม.ค. 64 

Unit 7 
Lesson B:The 
Sun Also Rises 
Photographer 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

14 31 – 4 
ม.ค. - 
ก.พ.64 

Unit 7 
Lesson Video: 
Mardi Gras  
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹 ondemand 
(https://www.youtube.com/watch?v=iD846kH8
cl8&list=PLl7LvEm_DSXeSXvUqngYXgriUU6klFb
92&index=7) 
 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

15 7 - 11 
ก.พ. 64 

Unit 8 
Lesson A:Hero 
for the Planet 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

16 14 - 18 
ก.พ. 64 

Unit 8 
Lesson B:Saving 
India’s Foreats  
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอา่น/ การ
เขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

5 

17 21 - 22 
ก.พ. 64 

Unit 8 
Lesson Video: 
Bluefin Rescue 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 

🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

🗹 onsite  

⬜ onhand  

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

5 



 

-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-Writing 
-Practice 

🗹 ondemand 
(https://www.youtube.com/watch?v=XtiQH09e
WuE&list=PLl7LvEm_DSXeSXvUqngYXgriUU6kl
Fb92&index=8) 

7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วมกิจกรรม 

17 23 - 25 
ก.พ. 64 

 

 
 
 
 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 
 
 
 

20 

18 28 - 2 
ก.พ.-ม.ีค. 

64 

รวม 100 

 
 


