
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ20207 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/1, 1/2)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

นางมาลัย ชื่นเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 
 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ20207 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/1, 1/2)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 9 – 13 
พ.ค. 65 

บรูณาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

onsite  
  

1.การเข้าร่วมกจิกรรมเรยีน 
2.ช้ินงาน 

 

2 17 – 20 
พ.ค. 65 

 Introducing 
แนะนำวิธีการเรียน 
2.Pre-test 
 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.trueplookpanya.com/ex

amination2/start-exam/10131 

 
 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

 

3 23 – 27 
พ.ค. 65 

Unit 1 
The biggest 
flower in the 
world   
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Simple sentence 
structures   
-Writing 
-Practice 
 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
ondemand  
https://crosswordlabs.com/view/unit

-1-the-biggest-flower-in-the-world 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

10 

4 30 พ.ค. 65 
- 

3 มิ.ย. 65 

Unit 1 
The biggest 
flower in the 
world   
-Reading 
Comprehension 

-Vocabulary 
-Practice 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://crosswordlabs.com/view/unit

-1-the-biggest-flower-in-the-world 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 

 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

-Simple sentence 
structures   
-Writing 
-Practice 

9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 

5 6 – 10  
มิ.ย. 65 

Unit 2  
A strange animal 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-simple 
sentences: 
subject/verb 
agreement 
-Writing 
-Practice 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 
https://crosswordlabs.com/view/

a-strange-animals 

 
 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 

10 

6 13 – 17 
มิ.ย. 65 

Unit 2  
A strange animal 
-Reading 
Comprehension-
Vocabulary 
-Practice 
-simple 
sentences: 
subject/verb 
agreement 
-Writing 
-Practice 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
 ondemand  
 
https://crosswordlabs.com/view/

a-strange-animals 

 
 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

 

7 20 – 24 
มิ.ย. 65 

Unit 3 
 Leeches 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Punctuation 
issues: capital 
letters, full stops, 
apostrophes 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://crosswordlabs.com/view/l

eeches-3 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        

10 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

-Writing 
-Practice 

     กิจกรรม 

8 27 มิ.ย. 65 
- 

1 ก.ค. 65 

Unit 3 
 Leeches 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Punctuation 
issues: capital 
letters, full stops, 
apostrophes 
-Writing 
-Practice 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://wordwall.net/play/18828

/186/831 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

 

9 4 – 8 
ก.ค. 65 

- Review  

- Midterm 

 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://crosswordlabs.com/view/unit

-1-the-biggest-flower-in-the-world 

https://crosswordlabs.com/view/

a-strange-animals 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

 

10 11 – 15 
ก.ค. 65 

- Review  

- Midterm 

 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://crosswordlabs.com/view/l

eeches-3 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

 

11 18 – 22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลกลางภาค 20 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

12 25 – 29 
ก.ค. 65 

Unit 4  

Some strange 
superstition 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Avoiding 
repetition: 
substitution-
pronouns 
-Writing 
-Practice 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
ondemand  
https://crosswordlabs.com/embe

d/some-strange-superstitions 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

10 

13 1 – 5 
ส.ค. 65 

Unit 4  

Some strange 
superstition 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Avoiding 
repetition: 
substitution-
pronouns 
-Writing 
-Practice 
 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://crosswordlabs.com/embe

d/some-strange-superstitions 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 

 

14 8 - 12 
ส.ค. 65 

Unit 5  
European 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using precise 
language: ways of 
saying something; 
ways of eating/ 
drinking  
-Writing 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://wordwall.net/play/18926

/267/752 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

10 

https://wordwall.net/play/18926/267/752
https://wordwall.net/play/18926/267/752


สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

-Practice 

15 15 - 19 
ส.ค. 65 

Unit 5  
European 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using precise 
language: ways of 
saying something; 
ways of eating/ 
drinking  
-Writing 
-Practice 
 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand 
 
https://wordwall.net/play/18926

/267/752 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

 

16 22 - 26 
ส.ค. 65 

Unit 6 
The Hungry 
Ghost 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using precise 
language: ways of 
saying something; 
ways of eating/ 
drinking  
-Writing 
-Practice 
 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand 
 
https://wordwall.net/play/18926

/634/543 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

10 

17 29 ส.ค. 65 
- 

2 ก.ย. 65 

Unit 6 
The Hungry 
Ghost 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using precise 
language: ways of 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand 
 
https://wordwall.net/play/18926

/634/543 

 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 

 

https://wordwall.net/play/18926/267/752
https://wordwall.net/play/18926/267/752


สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

saying something; 
ways of eating/ 
drinking  
-Writing 
-Practice 

9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

18 5 - 9 
ก.ย. 65 

Unit 7  
The Shichi-go-
san Festival 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using precise 
language: ways of 
saying something; 
ways of eating/ 
drinking  
-Writing 
-Practice 
 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand 
https://wordwall.net/play/18926/
634/918 

Game  crossword Eng-Eng 

https://crosswordlabs.com/embe
d/the-shichi-go-san-festival 

Game crossword thai -eng 

https://crosswordlabs.com/embe
d/the-shichi-go-san-festival-2 

1. การเข้าเรียน 
2. กิจกรรมการอ่าน/  
   การเขียน/การแปล 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ  
5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

 

19 12 – 16 
ก.ย. 65 

Review Lesson  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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

 

20 19 – 23 
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลปลายภาค 
 

20 

  รวม 100 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20  

https://wordwall.net/play/18926/634/918
https://wordwall.net/play/18926/634/918
https://crosswordlabs.com/embed/the-shichi-go-san-festival
https://crosswordlabs.com/embed/the-shichi-go-san-festival

