
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน 3 รหัสวิชา อ30209 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5/5,5/6,5/7)  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2565 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 

 

 

 

นางมาลัย ชืน่เทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา ภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน 3 รหัสวิชา อ30209 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5/5, 5/6, 5/7)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 9 – 13 
พ.ค. 65 

บรูณาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

onsite  
  

1.การเข้าร่วมกจิกรรม
เรียน 
2.ช้ินงาน 

 

2 17 – 20 
พ.ค. 65 

1. Introducing 
แนะนำวิธีการเรียน 
2.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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

10 

3 23 – 27 
พ.ค. 65 

Unit 1 
Secret Worlds 
Lesson A: A 
Hidden World 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative Clauses 
with which   
-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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

 

4 30 พ.ค. 65 
- 

3 มิ.ย. 65 

Unit 1 
Secret Worlds 
Lesson B: A The 
Lost World  
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-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. การโต้ตอบร่วม        

 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

-Making 
predictions with 
might 
-Writing 
-Practice 

     กิจกรรม 
 
 

5 6 – 10  
มิ.ย. 65 

Unit 2 

Dangerous Jobs 
Lesson A 
Firefighters 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Showing causes 
and effect using if  
-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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

10 

6 13 – 17 
มิ.ย. 65 

Unit 2 
 Dangerous Jobs  
Lesson B: 
Predicting the 
weather  
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using do with 
noun 
-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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 

 

7 20 – 24 
มิ.ย. 65 

Komado National 
Park, Indonesia 

Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-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 

 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

-Phrasal Verb 
-Writing 
-Practice 
 

7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

8 27 มิ.ย. 65 
- 

1 ก.ค. 65 

Unit 3 

Crystal 

Lesson A Crystal 

Palace 

-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using as through 
-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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

10 

9 4 – 8 
ก.ค. 65 

Unit 3 

Crystals 
Lesson B Crystal 
skull 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
- Present perfect 
-Writing 
-Practice 
-Relative clauses 
with where  
-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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

 

10 11 – 15 
ก.ค. 65 

- Review  

- ติดตามงาน 

- Midterm 

 

 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 

 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

11 18 – 22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลกลางภาค 
 

20 

12 25 – 29 
ก.ค. 65 

Unit 4 
Life on the Move  
Lesson A : 
Animal Migration 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative clauses 
with that 
-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. การโต้ตอบร่วม           
กิจกรรม 

10 

13 1 – 5 
ส.ค. 65 

Unit 4 
Life on the Move 
Lesson B: 
Butterfly 
Migration 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Relative clauses 
with where  
-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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

 

14 8 - 12 
ส.ค. 65 

Review Lesson 2 
-Vocabulary 
review  
-Reading 
comprehension; 
Tikal National 
park 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

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

 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

-Practice 
-A Mayan 
Folktale; The King 
of the birds 
-Practice  
-Vocabulary; 
Describing color 

7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

15 15 - 19 
ส.ค. 65 

Review Lesson 2 
-Vocabulary 
review  
-Reading 
comprehension; 
Tikal National 
park 
-Practice 
-A Mayan 
Folktale; The King 
of the birds 
-Practice  
-Vocabulary; 
Describing color 

 
 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 
 
 

 

16 22 - 26 
ส.ค. 65 

Unit 5 
The Senses 
Lesson A: An 
Unusual 
Photographer 
-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Using let  
-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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 
 

10 

17 29 ส.ค. 65 
- 

2 ก.ย. 65 

Unit 5 
The Senses 
Lesson B: Senses 
in Poetry 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

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

 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

-Reading 
Comprehension 
-Vocabulary 
-Practice 
-Repetition  
-Writing 
-Practice 
 

 5. ทดสอบปากเปล่า 
6. Game online 
7. อัดคลิปเสียงอ่าน 
8. ส่งงานตรงเวลา 
9. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

18 5 - 9 
ก.ย. 65 

- 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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 

 

19 12 – 16 
ก.ย. 65 

- 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. การโต้ตอบร่วม        
     กิจกรรม 
 

 

20 19 – 23 
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลปลายภาค 
 

30 

  รวม 100 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30  


