
  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ23101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1,4,5,7  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

 
 

นายสมพงษ์ วันบัวแดง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/1,4,5,7  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 9 – 3  
พ.ค. 65 

บูรณาการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

🗹 onsite 
 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ชิ้นงาน 

5 

2 17 – 20 
พ.ค. 65 

 
 

Sentence structure and 
Function of Present 

Simple Tense 

🗹 online (Google meet Skp 
online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
ondemand 
https://youtu.be/Tc-zU4tony0 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

3 23 – 27 
พ.ค. 65 

Unit 1 Read about 
people’s interests 

Reading Comprehension 
Describe something you 

like to do 

🗹 online (Google meet Skp 
online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

4 30 พ.ค. 65 
- 

3 มิ.ย. 65 

Listen to descriptions of 
people’s lifestyles 

Write personal profiles 

🗹 online (Google meet Skp 
online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 6 -10 
มิ.ย. 65 

Sentence structure and 
Function of Present 
Continuous Tense 

🗹 online (Google meet Skp 
online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
ondemand 
https://youtu.be/MPTNfvQS-0g 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

6 13 – 17 
มิ.ย. 65 

Sentence structure and 
Function of Past Simple 

Tense 

🗹 online (Google meet Skp 
online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

 

https://youtu.be/Tc-zU4tony0
https://youtu.be/MPTNfvQS-0g


  
7 20 -24 

มิ.ย. 65 
Sentence structure and 

Function of Present Perfect 
Tense 

Unit 2 Listen to discussions 
about changing tastes in 

fashion 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

8 27 มิ.ย. 65 
– 

1 ก.ค. 65 

Talk about things you used 
to like 

Learn about fashion trends 
in the past 

Read the article “Fashion 
Trends 

 through the Ages” 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/ull96NrkZ9A 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

9 4 – 8 
ก.ค. 65 

Write a description of 
someone’s outfit 

Used to and Would 
Conjunctions and linkers 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

10 11 – 15  
ก.ค. 65 

Present Perfect VS Past 
Simple 
Review  
Quiz 
Test 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
ondemand 
https://youtu.be/FyCKCG580BA 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
3.แบบทดสอบ 

5 

11 18 – 22 
ก.ค. 65 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 

20 

12 25 – 29  
ก.ค. 65 

Listen to people talk about 
their tastes in music 

Talk about favorite movies 
and TV shows 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

13 1 – 5  
ส.ค. 65 

Read and respond to a 
blog post about video 

games 
Read the reviews. “THREE 
new games This week!” 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 

https://youtu.be/ull96NrkZ9A
https://youtu.be/FyCKCG580BA


  
14 8 – 12 

ส.ค. 65 
Describe a movie or TV 

show 
So and Such 

-ed and -ing adjectives 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

15 15 – 19 
ส.ค. 65 

Future Simple 
Future Continuous 

Prediction 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

16 22 – 26 
ส.ค. 65 

Learn about important 
inventions 

Read the article. 
“Technology Past, Present, 

and Future” 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

17 29 ส.ค. 65 
- 

2 ก.ย. 65 

Understand job 
descriptions of people in 

the tech industry 
Make predictions about the 

future 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 
 

18 5 – 9  
ก.ย. 65 

Write about new and 
changing technology 

Future Continuous for 
Predictions 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/FSdhfS82PVQ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

19 12 – 16 
ก.ย. 65 

Future Simple VS 
Future Continuous 

Review 
Quiz 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
 onsite  
⬜ onhand  
ondemand 
https://youtu.be/nxmv_e7cuZ0 

 5 

20 19 – 23  
ก.ย. 65 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 

20 

รวม 100 

 
 

https://youtu.be/FSdhfS82PVQ
https://youtu.be/nxmv_e7cuZ0

