
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 
รายวิชา การสนทนาภาษาจนีเพื่อธุรกิจทองเที่ยว รหัสวิชา จ 30226 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/5 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนันทกมล สุมะนา 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทมุธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวิชาการสนทนาภาษจีนเพื่อธุรกิจ ทองเท่ียว (จ30226) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/5  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2564 

 
สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

การวางแผน
การทองเท่ียว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/VAGFS-AC-p8  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

10 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

การวางแผน
การทองเท่ียว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

การวางแผน
การทองเท่ียว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

การวางแผน
การทองเท่ียว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

10 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

สถานท่ี
ทองเท่ียว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/aMzO0hvUg1o 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

สถานท่ี
ทองเท่ียว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

https://youtu.be/VAGFS-AC-p8
https://youtu.be/aMzO0hvUg1o


 
สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

7 13 – 17 
ธ.ค. 64 

สถานท่ี
ทองเท่ียว 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

วัฒนธรรม 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/fbdoNFnujwA  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

10 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

วัฒนธรรม 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

10 4 – 7 
ม.ค. 65 สอบกลาง

ภาคเรียนท่ี 
2/2564 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite 
 onhand  
 ondemand  

สัปดาหการวัดและป
ระเมินผลกลางภาคเ
รียน 
สอบผาน google 
form 

20 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

การเดินทาง 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/AXVBwn3WqoQ  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

15 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

การเดินทาง 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

 
 
 

https://youtu.be/fbdoNFnujwA
https://youtu.be/AXVBwn3WqoQ


สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

การเดินทาง 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

13 

14 31 – 4 
ม.ค. - 
ก.พ.65 

ประวัติศาสตร 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/bbAPz_l4BoU  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

15 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

ประวัติศาสตร 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

ประวัติศาสตร 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/YsVnY2eDjWk  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

ประวัติศาสตร 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 

🗹🗹 onhand หนังสือภาษาจีนเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

18 23 - 25 
ก.พ. 65 

 
 

สัปดาหการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 

20 19 28 - 2 
ก.พ.-มี.ค. 

65 

คะแนนรวม 100 

 

https://youtu.be/bbAPz_l4BoU
https://youtu.be/YsVnY2eDjWk

