
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ23102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1,4,5,7  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

 

นายสมพงษ์ วันบัวแดง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี 

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1,4,5,7  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 25 - 28 
ต.ค. 65 

Unit 5 Listen 
about what they 

want to eat 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

2 30 ต.ค 65  
– 4 พ.ย. 65 

Quantifiers 
Too + Adjective 

onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

Adjective + 
enough / not + 

adjective + 
enough 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

Vocabulary in 
recipe 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 21 – 25  
พ.ย. 65 

Reading about 
Main course 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

6 28 พ.ย 65 
– 2 ธ.ค. 65 

Writing about 
food from your 

country 

  
 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 
 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

7 6 – 9 
ธ.ค. 65 

Unit 6 Read the 
safety tips. 
Ask for and 
respond to 
requests for 
permission 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

8 12 - 16  
ธ.ค. 65 

Rules and 
Consequences 

First Conditional 
Zero Conditional 

 onsite  
   onhand  
 ondemand 
https://youtu.be/_W0qEAg4Yes  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

9 19 – 23 

ธ.ค. 65 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 

20 

10 26 – 28 

ธ.ค. 65 

Asking for 
permission 

must and must 
not 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 

2.แบบฝึกหัด 

  -ที่โรงเรียน 

  -google classroom  

5 

11 3 – 6 
ม.ค. 66 

Talk about 
shopping 

Compare items 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 

2.แบบฝึกหัด 

  -ที่โรงเรียน 

  -google classroom 
 

5 

12 9 – 13 
ม.ค. 66 

Comparatives 
Intensifiers 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 

2.แบบฝึกหัด 

3.แบบทดสอบการอ่าน 

  -ที่โรงเรียน 

  -google classroom 

 

5 

13 17 - 20 

ม.ค. 66 

Read about 
traditional 
markets 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 

  -google classroom 
 

https://youtu.be/_W0qEAg4Yes


สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

14 23 - 27 
ม.ค. 66 

Asking for and 
give shopping 

advice 
Verb infinitive 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 

5 

15 30 - 31  
ม.ค. 66 
1 - 3 

ก.พ. 66 

Listen about 
extracurricular 

activities 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 

5 

16 6 - 10 
ก.พ. 66 

Read about 
Fridays for 

future 
 

 onsite  
   onhand  
   ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 

  -google classroom 

5 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

Reported speech  onsite  
   onhand  
 ondemand 
https://youtu.be/Bn_vlrXycPY  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

 

 
 

17 - 18 

15 – 17
ก.พ. 66  

20 – 21
ก.พ. 66 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

20 

 

คะแนนรวม 100 

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

https://youtu.be/Bn_vlrXycPY

