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โรงเรยีนสตรภีเูกต็ 

โครงการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รหสัวชิา จ 20๒๐4 รายวิชา ภาษาจนีเลอืก 4  สาระ เพิม่เตมิ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ ๓ (๒IP) จำนวน ๑ หนว่ยกติ  เวลาเรยีน ๔๐ คาบ/ภาคเรยีน  

ครผููส้อน นางอรวรรณ   สงัขะไชย ภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

 
คำอธบิายรายวชิา 

ศึกษาคำส่ัง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัท
อักษร คำกลุ่มคำ ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง หลักการอ่าน
ออกเสียงคำ กลุ่มคำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน ข้อมูลกิจวัตร
ประจำวัน กิจกรรมทางภาษา ความแตกต่างระหว่าง ภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ คำ 
วลีประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมาย
ของคำและกลุ่มคำท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ เข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และนำเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

 
ตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรู ้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้  
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน  
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง พูดอ่านเขียนได้  
4. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยจีน  
5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
 

รวมทั้งหมด .....5...... ผลการเรียนรู้  
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กำหนดการสอน 
 

สปัดาห ์
ที ่ เนือ้หา / สาระทีส่อน 

ตวัชีว้ดั/ 
ผลการเรยีนรู ้

จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

๑ หนว่ยที่ ๑ 
๑.ระบบสัทอักษรจีน 
ความหมายของคำศัพท์
และประโยคตามหลัก
โครงสร้างประโยค 

1. นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
3. ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 

๑ ๑.แบบทดสอบก่อนเรียน ๒๐ 
(ไม่นับเป็น
คะแนน
เกบ็ราย
หน่วย) 

๑ ๒. คำศัพท์และหลักการ
บอกวันท่ี เดือน ปี 

 
 

1. นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
3. ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 

๑ ๒.แบบฝึกคัดตัวอักษรจีน 
คำศัพท์ในบทเรียน 

๑ 

๒ ๓.ประโยคถามตอบการ
บอกวันท่ี การบอกวันเกิด
ของตนเองและผู้อื่น 

3. ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 

๒ ๓.ทดสอบพูดจับคู่สนทนา
ถามตอบเรื่องวันเดือนปี 
 

๒ 

๓ ๔.เรียนรู้วัฒนธรรมเรือ่งวนั
สำคัญต่างๆในท้องถิ่นของ
ตน 

4. เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่าง
และเหมือน
วัฒนธรรมไทยจีน 

๒ ๔.แบบทดสอบท้ายบท
เรือ่งการบอกวันเดือนปี  
๕.ช้ินงานเรื่องการ์ดอวย
พร(เทศกาลหรือวันเกิด) 

๕ 
 

๒ 

๔ หนว่ยที่ ๒ 
๑.คำศัพท์เรื่องสภาพ
อากาศ หลักการเขียน
คำศัพท์ตามลำดับขีด 
 

 

2. เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 

 

๑ ๑.แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่อง
สภาพอากาศ 

๑ 
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สปัดาห ์
ที ่ เนือ้หา / สาระทีส่อน 

ตวัชีว้ดั/ 
ผลการเรยีนรู ้

จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 

ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 
๔ ๒.โครงสร้างประโยคการ

ถามตอบสภาพอากาศ 
5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา 
เป็นภาษาพูดและ
เขียนได้ 

๑ - - 

๕ ๓.ไวยากรณ์เรื่อง  
有点儿 
太…….了 
只有 
การอ่านบทความส้ัน
ภาษาจีนเรื่องบรรยาย
อากาศ 

5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา 
เป็นภาษาพูดและ
เขียนได้ 

๒ ๒.แบบทดสอบอ่าน
คำศัพท์จากภาพและบัตร
คำ 
๓.แบบฝึกหัดการฟังและ
การเขียนเรื่องสภาพ
อากาศ 

๒ 
 

๒ 

๖ ๔.การแต่งประโยคและฝึก
เขียนบทความส้ันๆ
บรรยายสภาพอากาศ 
๕.แบบทดสอบท้ายบท 

2. เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 
5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา 
เป็นภาษาพูดและ
เขียนได้ 

๒ ๔.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องสภาพอากาศ 

๕ 

๗ หนว่ยที่ ๓  
๑.คำศัพท์เรื่องทิศทางและ
ช่ือเรียกสถานท่ี 
 

1. นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 

๒ ๑.แบบฝึกคัดตัวอักษรจีน
ตามลำดับขีดเรื่องทิศทาง
และสถานท่ี 

๑ 

๘ ๒.โครงสร้างประโยค
สนทนาการบอกทิศทาง 
ไวยากรณ์การบอกทิศทาง 
A 在 B  +  ทิศทาง 

๒.ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 

๒ ๒.แบบฝึกหัดการฟังและ
การเขียนเรื่องทิศทาง 
๓.ช้ินงานแผนผังการบอก
ทิศทาง 
 

๒ 
 

๒ 

๙ สัปดาห์ของการสอบกลางภาค 
๑๐ ๓.การบรรยายทิศทางจาก

บทความส้ัน และการฝึก
ฟังบทบรรยายเรื่องทิศทาง
และสรุปจากท่ีได้ฟัง 

๒.ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 

๒ ๔.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องทิศทาง 

๕ 
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สปัดาห ์
ที ่ เนือ้หา / สาระทีส่อน 

ตวัชีว้ดั/ 
ผลการเรยีนรู ้

จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

๑๑ หนว่ยที่ ๔ 
๑.คำศัพท์เรื่องสีและ
ส่ิงของ(เครื่องแต่งกาย) 

2. เขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 

๒ ๑.แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่อง
สีส่ิงของ 

๑ 

๑๒ ๒.โครงสร้างประโยคการ
บรรยายสีของส่ิงของใน
ภาษาจีน 

3. ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 
 

๒ ๒.แบบฝึกการฟังและการ
เขียนเรื่องบรรยายสี 
๓.แบบทดสอบพูด
บรรยายสีจากภาพท่ีครู
กำหนดให้ 

๒ 
 
 

๒ 

๑๓ 3.บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์ในเรื่องของ
การบรรยายสีของดอกไม้ 

5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา 
เป็นภาษาพูดและ
เขียนได้ 

๒ ๔.ช้ินงานบูรณาการ
บรรยายสีของดอกไม้หรือ
ต้นไม ้
๕.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องการบรรยายสี 

๒ 
 
 

๓ 

๑๔ หนว่ยที่ ๕ 
๑.คำศัพท์เรื่องอาชีพ 
 

5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา 
เป็นภาษาพูดและ
เขียนได้ 

๒ ๑.แบบฝึกคัดคำศัพท์
เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ 

๑ 

๑๕-๑๖ ๒.ความเช่ือค่านิยมของ
ชาวจีนและชาวไทยท่ี
เหมือนและแตกต่างกันใน
เรื่องอาชีพ(บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

4. เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่าง
และเหมือน
วัฒนธรรมไทยจีน 
5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา 
เป็นภาษาพูดและ
เขียนได้ 

๓ ๒.ช้ินงานเขียนบรรยาย
ความใฝ่ฝันเรื่องอาชีพ
ของนักเรียนต้ังแต่เด็กจน
โต พร้อมนำเสนอ 

๒ 
 
 
 
 

๑๖ ๓.การทดสอบท้ายบท 
สรุปความคิดรวบยอด 
 

5. สามารถถ่ายทอด
กิจกรรมทางภาษา 
เป็นภาษาพูดและ
เขียนได้ 

๑ ๓.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องอาชีพ 

๒ 
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สปัดาห ์
ที ่ เนือ้หา / สาระทีส่อน 

ตวัชีว้ดั/ 
ผลการเรยีนรู ้

จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

๑๗ หนว่ยที่ ๖ 
1.คำศัพท์เรื่องงานอดิเรก 
2.ประโยคการถาม
ความชอบเรื่องงานอดิเรก 
 

1. นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
3. ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 

๓ ๑.แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่อง
งานอดิเรก 

๑ 
 
 

๑๘ ๓.การสร้างบทสนทนา
เรื่องงานอดิเรก 

1. นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียนและออก
เสียงสัทอักษรได้ 
3. ใช้ประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองต้นใน
การฟัง พูดอ่าน
เขียนได้ 

๓ ๒.ช้ินงานสร้างบทสนทนา
เรื่องงานอดิเรก 
๓.แบบทดสอบท้ายบท 
 
(ทดสอบหลังเรียน) 

๒ 
 

๒ 
 

๒๐ 
(ไม่นับเป็น
คะแนน
เกบ็ราย
หน่วย) 

๑๙ สัปดาห์ของการสอบปลายภาค 
 
**จำนวนคาบท่ีเรียนจริง ๓๔ คาบ (๑๗ สัปดาห์) 
 
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
2. การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
3. การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติ 
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ 
5. การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
การวดัและประเมนิผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค = 70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย 
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  1.1 ช้ินงาน              (๔) 
-ช้ินงานเรื่องการ์ดอวยพร(เทศกาลหรือวันเกิด) ๒ คะแนน 
-ช้ินงานแผนผังการบอกทิศทาง   ๒ คะแนน 

  1.2 แบบฝึกหัด              (๗) 
   -แบบฝึกคัดตัวอักษรจีนเรื่องวันสำคัญ  ๑ คะแนน 

-แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่องสภาพอากาศ  ๑ คะแนน 
-แบบฝึกหัดการฟังและการเขียนเรื่องสภาพอากาศ ๒ คะแนน 
-แบบฝึกคัดตัวอักษรจีนตามลำดับขีดเรื่องทิศทาง ๑ คะแนน 
-แบบฝึกหัดการฟังและการเขียนเรื่องทิศทาง ๒ คะแนน 

  1.3 การสอบ (ระบุ)             (๑๔) 
   -แบบทดสอบพูดจับคู่สนทนาเรื่องวันเดือนป ี ๒ คะแนน 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรื่องการบอกวันเดือนปี ๕ คะแนน 
   -แบบทดสอบอ่านคำศัพท์สภาพอากาศจากภาพ ๒ คะแนน 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรื่องสภาพอากาศ  ๕ คะแนน   
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน              (๖) 
   -ช้ินงานบูรณาการบรรยายสีของดอกไม้หรือต้นไม ้ ๒ คะแนน 
   -ช้ินงานเขียนบรรยายความใฝ่ฝันเรื่องอาชีพ  ๒ คะแนน 

-ช้ินงานสร้างบทสนทนาเรื่องงานอดิเรก  ๒ คะแนน 
  3.2 แบบฝึกหัด               (๕) 
   -แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่องสีส่ิงของ   ๑ คะแนน 
   -แบบฝึกการฟังและการเขียนเรื่องบรรยายสี  ๒ คะแนน 
   -แบบฝึกคัดคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ  ๑ คะแนน 

-แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่องงานอดิเรก   ๑ คะแนน 
  3.3 การสอบ               (๑๔) 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรียนเรื่องทิศทาง  ๕  คะแนน 
   -แบบทดสอบพูดบรรยายสีจากภาพท่ีครูกำหนดให้ ๒ คะแนน 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรื่องการบรรยายสี  ๓ คะแนน  
   -แบบทดสอบท้ายบทเรื่องอาชีพ   ๒ คะแนน 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรื่องงานอดิเรก  ๒ คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
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สือ่และแหลง่เรยีนรู ้ 
1. หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน 
2. หนังสือเรียน Go Chinese 
3. หนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน 
4. ส่ือ PPT 
5. ส่ือเกมส์ออนไลน์ wordwall  quizizz เป็นต้น 
6. ส่ือ Internet/youtube /website/facebook 
7. บัตรคำศัพท์ 
8. ใบความรู้/ใบงานแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 

 
 
 


