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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 

รหัสวิชา จ20202 รายวิชา...ภาษาจีนเลือก 2....  สาระ  เพ่ิมเติม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ..2.  จํานวน ..1...หนวยกิต  เวลาเรียน....40...คาบ/ภาคเรยีน 

ครูผูสอน......นางสาวพิมภา ชูชุม/นางสาวกรรณิกา  คงทอง  ภาคเรียนท่ี...2 ปการศึกษา ...2564. 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคําบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของ  และแสดงความชื่นชม เชน  漂亮、棒    ในเบื้องตน

ได  ศึกษาการบอกตําแหนงของสิ่งของ  ทิศทาง โดยใชโครงสราง 在  บอกตําแหนงของสิ่งของตางๆรอบตัว

ไดอยางงาย เรียนรูการกลาวคําขอโทษ  ตอบรับ และปฏิเสธ  ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชชีวิตของคนจีน  

โดยการอานทําความเขาใจและการเขียนบรรยายไดอยางถูกตอง 

 เพ่ือใหเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอสิ่งของและบุคคล  รวมถึงการบอก

ตําแหนง  การกลาวคําขอโทษ  ตอบรับ และปฏิเสธ  ไดอยางถูกตองตามกาลเทศะและสอดคลองกับ

วัฒนธรรมของจีน ทําใหเกิดความเขาใจและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมในการใชชีวิตของ ไทย-จีน  ใน

เบื้องตนได 

 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

1. สามารถใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของ  และแสดงความชื่นชม 

2. สามารถบอกตําแหนงของสิ่งของ  ทิศทาง โดยใชโครงสราง 在 

 3. สามารถกลาวคําขอโทษ  ตอบรับ และปฏิเสธได 

4. สามารถเขาใจถึงความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ไทย-จีน 

รวมท้ังหมด .....4...... ผลการเรียนรู 
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กําหนดการสอน 
 

สัปดาห 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู 

จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

1 - ทบทวนบทเรียน 
ชี้แจงเนื้อหารายวิชา 

 2   

2 -คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 5  
เรื่อง ตาของฉันโตมาก 

-การเขียนตัวอักษรจีน 

1. สามารถใช

ประโยคภาษาจีน

เบื้องตนในการ

บรรยายลักษณะ

บุคคล สิ่งของ  และ

แสดงความชื่นชม 

2 - การเขียนตามคํา
บอก 

5 

3 -ประโยคและบทสนทนาเรื่อง          

ตาของฉันโตมาก 

1. สามารถใช

ประโยคภาษาจีน

เบื้องตนในการ

บรรยายลักษณะ

บุคคล สิ่งของ  และ

แสดงความชื่นชม 

2 - แบบฝกหัด เรื่อง

รางกาย 

 

5 

4 - คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 6  
  เรื่อง นี่คือคุณแมของฉัน 

1. สามารถใช

ประโยคภาษาจีน

เบื้องตนในการ

บรรยายลักษณะ

บุคคล สิ่งของ  และ

แสดงความชื่นชม 

2 - ช้ินงาน(mind 

mapping เรื่อง

ครอบครัว) 
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5-6 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง        
นี่คือคุณแมของฉัน 

1. สามารถใช

ประโยคภาษาจีน

เบื้องตนในการ

บรรยายลักษณะ

บุคคล สิ่งของ  และ

4 - ช้ินงาน(แผนพับ) 
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แสดงความชื่นชม 

7 - ไวยากรณการใช 这是，

那是 

 2   

8 -สรุปเนื้อหาท้ังหมด 
-ทดสอบทายบท 

 2 - แบบทดสอบ 5 

9 -ทบทวนบทเรียน หนวยท่ี 5-6 
 

 2   

10 - สอบกลางภาค 
 
 

  ขอสอบกลางภาค 20 

11 - คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 7 
  เรื่อง ดูสิ คอมพิวเตอรของฉัน 

2. สามารถบอก

ตําแหนงของสิ่งของ  

ทิศทาง โดยใช

โครงสราง 在 

2 - การเขียนตามคํา

บอก 

5 

12 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง         
ดูสิ คอมพิวเตอรของฉัน 

2. สามารถบอก

ตําแหนงของสิ่งของ  

ทิศทาง โดยใช

โครงสราง 在 

2 - แบบฝกหัด  5 

13 - ไวยากรณการใช 在 และ
ทิศทาง 

2. สามารถบอก

ตําแหนงของสิ่งของ  

ทิศทาง โดยใช

โครงสราง 在 

2   

14 - คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 8 
เรื่อง นี่ไมใชกระเปาหนังสือ
ของเธอ 

3. สามารถกลาวคํา

ขอโทษ  ตอบรับ 

และปฏิเสธได 

2 - ใบงาน 5 

15-16 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง 
นี่ไมใชกระเปาหนังสือของเธอ 
- ทดสอบทายบท   

3. สามารถกลาวคํา

ขอโทษ  ตอบรับ 

และปฏิเสธได 

4 - ทดสอบทายบท 
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17-18 - อาหารและเครื่องดื่ม 4. สามารถเขาใจ 4 - ช้ินงาน(บัตรคํา) 5 
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ถึงความเหมือนและ

ความแตกตาง

ระหวางวัฒนธรรม 

ไทย-จีน 

 

19 ทบทวนบทเรียน หนวยท่ี 7-8  2   

20 -สอบปลายภาค   ขอสอบปลายภาค 30 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุม 

3. การนําเสนอ 

4. การเลนเกม 

5. การแสดงละคร จากบทสนทนา  

การวัดและประเมินผล 

 อัตราสวนคะแนนท่ีใชวัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหวางภาคตอคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คะแนนวัดผลกอนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบดวย  

  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน(แผนพับ/ mind mapping 

    เรื่องครอบครัว)             10           คะแนน 

  1.2 ใบงาน/แบบฝกหัด (การเขียนตามคําบอก/แบบฝกหัด  

    เรื่องรางกาย)                10  คะแนน 

  1.3 การสอบ (แบบทดสอบทายหนวย)         5  คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบดวย 

  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (บัตรคํา)                 5  คะแนน 

3.2 ใบงาน/แบบฝกหัด         10  คะแนน 

  3.3 การสอบ(การเขียนตามคําบอก/แบบทดสอบทายหนวย)     10       คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
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ส่ือและแหลงเรียนรู  

1. Power point 

2. หนังสือสัมผัสภาษาจีน ม.ตน เลม 1  

3. ใบงาน 

4. แบบทดสอบ 

 


