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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 

รหัสวิชา ย ๒๐๒๐๘ รายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ๒ สาระ เพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗-๑๐  จำนวน ๑ หน่วยกิต  เวลาเรียน ๔๐ คาบ/ภาคเรยีน 

ครูผู้สอน นางสาวปิยวรรณ  ทองจันทร์  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
คำอธิบายรายวิชา 

การเรยีนรูภ้าษาเยอรมนัเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัและจ าเป็น เพื่อใช้ในด้านการสื่อสาร การศกึษา 

และการประกอบอาชพี ประเทศเยอรมนัเป็นประเทศทีเ่ตบิโตและพฒันาทางอุตสาหกรรม เศรษฐกจิ และ

เทคโนโลยใีหม่ๆ อย่างรวดเรว็   ท าให้ภาษาเยอรมนัเป็นที่นิยมและต้องการของตลาดอาชีพมากขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการเรยีนภาษาเยอรมนั 

โดยใชก้ระบวนการสื่อสารทางภาษา ฝึกปฏบิตักิารอ่านออกเสยีง การแสดงบทบาทสมมต ิการ

สนทนา การเขา้ร่วมกจิกรรม การน าเสนอ และร่วมอภปิรายความคดิเหน็ 

เพื่อให้นักเรยีนมทีกัษะและสามารถสื่อสารขัน้พื้นฐานอย่างมี ประสทิธภิาพตามในสถานการณ์

ต่างๆ ทัง้การฟัง พูด อ่าน เขยีน และแสดงออก สามารถใช้ภาษาในการ  แสวงหาความรู้ ศึกษาต่อ 

ประกอบอาชพี มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องราวและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เพื่อ  เขา้ถงึวถิชีวีติ วธิคีดิ

ของคนเยอรมนั สามารถเปรยีบเทยีบและถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยดว้ย ภาษาเยอรมนัอย่าง

สรา้งสรรค ์และมเีจตคตทิีด่ตี่อภาษาเยอรมนั 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อ่านออกเสยีงตวัอกัษร สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และขอ้ความงา่ยๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

๒. ปฏบิตัามค าสัง่ ค าขอรอ้ง และค าแนะน างา่ยๆ ทีฟั่งหรอือ่าน 

 ๓. เลอืกและระบุภาพ สญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมายตรงตามความหมายของค า  กลุ่มค า ประโยค และ

ขอ้ความสัน้ๆทีฟั่งหรอือ่าน 

๔. บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และขอ้ความสัน้ๆ 

๕. พูด/เขยีนโต้ตอบด้วยค าสัน้ๆ ง่ายๆในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลเกี่ยวกบัตนเอง เรื่องต่างๆใกลต้วั และ

สถานการณ์ในชวีติประจ าวนั 

๖. พดูและเขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น ครอบครวั และเรื่องใกลต้วั 
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๗. พดูและเขยีนแสดงความรูส้กึของตนเองเกีย่วกบัเรื่องต่างๆใกลต้วั กจิกรรมต่างๆ และประสบการณ์  

๘. บอกชื่อและค าศพัทง์า่ยๆเกีย่วกบัเทศกาล วนัส าคญั งานฉลองและชวีติความเป็นอยู่ของชาวเยอรมนั 

กำหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

๑  Name, Alter ,Herkunft, 
Sprache angeben. Eine 
Person interviewen und 
vorstellen 
 

ข้อที่  1 2 แบบฝึกหดั - 

๒ -Fragen; Woher . 
Ortsangeben; in aus 

ข้อที่ 1,2 2  
แบบฝึกหัด 

5 

๓ Unregelmäßige Verben.das 
Verb mogen. Verneinung 
mit nicht Wortbildung 

ข้อที่ 1 2 แบบฝึกหัด - 

๔ Meine Familie 
 

ข้อที่ 2,6 ๓ แบบฝึกหัด /  Pop 
up สมุดเล่มเล็ก 
 

5 

๕ -Personalpronomen ข้อที่ 2,4 ,5 ๒ แบบฝึกหัด /  ถาม
ตอบ 

5 

๖ Negativartikel kein keine  
Die Verben haben und 
brauchen 

ข้อที่ 3,4,7 2 แบบฝึกหัด 2 

๗ Nomen im Akkusativ 
Nomen im Plural 
 

ข้อที่ 1,4,7 2  พูดสนทนาโต้ตอบ/
แบบฝึกหัด 

3 

๘ Mein Haus   ข้อที่ 4 2 แบบฝึกหัด 2 
๙ Meine Stadt  Wie? Wo ? ข้อที่1,3 2 แบบฝึกหัด 3 
๑๐ Mitterm Test   ข้อสอบ 20 
๑๑ Mein Geburtstag ข้อที ่3,6 2 .ใบงาน 5 
๑๒ Fragen :Wann ….am  

-der/das/die  erste zweite.. 
ข้อที่ 5,6 2 แบบฝึกหัด /ใบงาน - 

๑๓ Trennbare Verben ข้อที่ 3 3 แบบฝึกหัด 5 
๑๔ -das Verb möchte+ Nomen ข้อที่ 1,3 2 แบบฝึกหัด - 
๑๕ Meine Zeit ข้อที่ 2,5,6 3 สัมภาษณ์/แนะนำ

ตัว 
5 

๑๖ Die Uhrzeit angeben ข้อที่ 4,6 2 แบบฝึกหัด - 
๑๗ Zeitangaben ;um vor nach ข้อที่ 1,3, 2 แบบฝึกหัด - 
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๑๘ Mein Jahr ข้อที่ 1,2,3,8 2 แบบฝึกหัด 5 
๑๙ Meine Lieblingstiere ข้อที่ 5,6,7 3 แบบฝึกหัด 5 
๒๐ Final Test   ข้อสอบ 30 
   40  100 

 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

1. การบรรยาย  

2. การอภปิรายกลุ่ม 

3. การสบืคน้ขอ้มูล 

4. กาสนทนาโต ้ตอบ 

5. การแสดงบทบาทสมมต ิ

6. การเล่นเกม 

7. การดหูนงั ฟังเพลง 

การวดัและประเมินผล 

 อตัราสว่นคะแนนทีใ่ชว้ดัผลและประเมนิผล  คะแนนเกบ็ระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค 

=70:30 คะแนนเกบ็ตลอดภาคเรยีน 100 คะแนน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 1. คะแนนวดัผลก่อนสอบกลางภาคเรยีน  25 คะแนน ประกอบดว้ย  

  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ระบุ)  5  คะแนน 

  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหดั (ระบุ)  10  คะแนน 

  1.3 การสอบ (ระบุ)   10  คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

3. คะแนนวดัผลหลงัสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบดว้ย 

  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ระบุ)  5  คะแนน 

  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหดั (ระบุ)  10  คะแนน 

  3.3 การสอบ (ระบุ)   10  คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

1. หนงัสอืเรยีน Die Deutschprofis A1 

2. เกม 

3. อนิเตอรเ์น็ต 

4. บตัรค า 

5. วดิโีอ 
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