
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 
รายวิชา...ภาษาจีน...รหัสวชิา...จ 33202 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/5 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  5 ชั่วโมง/สัปดาห 

รวม 100 ชั่วโมง   2.5  หนวยกิต 

 
 
 
 

นางสาวนันทกมล สุมะนา 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทมุธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 



แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายภาษาจีน  (จ33202) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2564 

 
สัปดาหที ่ วัน/เดือน/ป เน้ือหาที่เรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

ri chang 

sheng huo 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

15 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

ri chang 

sheng huo 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

ri chang 

sheng huo 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

ri chang 

sheng huo 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

🗹🗹 ondemand https://youtu.be/qVi9qpvP_Bk  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

ri chang 

sheng huo 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

Hui huo 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/qVi9qpvP_Bk


สัปดาหที ่ วัน/เดือน/ป เน้ือหาที่เรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

7 13 – 17 
ธ.ค. 64 

Hui huo 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

15 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

Hui huo 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

Hui huo 🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ 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  

สัปดาหการวัดและประเมิน
ผลกลางภาคเรียน 
สอบผาน google form 

20 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

Wo de li 

xiang 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/mgQxC9VTRkA 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

15 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

Wo de li 

xiang 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

Wo de li 

xiang 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

 
 

https://youtu.be/mgQxC9VTRkA


 
สัปดาหที ่ วัน/เดือน/ป เน้ือหาที่เรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

14 31 – 4 
ม.ค. - 
ก.พ.65 

Zhong guo 

wen hua 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

🗹🗹 ondemand  https://youtu.be/X6UOBPxpLcA  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

15 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

Zhong guo 

wen hua 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

Zhong guo 

wen hua 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

⬜ onsite  

🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

🗹🗹 ondemand https://youtu.be/3Tx_bgwVDtk  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google classroom 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

Zhong guo 

wen hua 

🗹🗹 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
🗹🗹 onhand หนังสือสัมผัสภาษาจีน เลม 4 

⬜ 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/X6UOBPxpLcA
https://youtu.be/3Tx_bgwVDtk

