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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 

รหัสวิชา จ20206 รายวิชา...ภาษาจีนเลือก 6....  สาระ  เพ่ิมเติม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3IP..  จํานวน ..1...หนวยกิต  เวลาเรียน....40...คาบ/ภาคเรียน 

ครูผูสอน......นางสาวพิมภา ชูชุม/นางอรวรรณ  สังขะไชย  ภาคเรียนท่ี...2 ปการศึกษา ...2564 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใชประโยคเปรียบเทียบระหวางสิ่งของและบุคคล  คําขยายคําคุณศัพทเพ่ือบงบอกระดับข้ัน 

很、非常、……极了  การแสดงความคิดเห็นและใหเหตุผลเก่ียวกับหัวขอสนทนาตางๆท่ีหยิบยกข้ึนมา

สนทนา  เรียนรูเก่ียวกับหนวยเงินตราของจีน วิธีการบอกราคาและคิดเปรียบเทียบระหวางเงินไทยกับเงินจีน 

ฝกอานสัญลักษณและปายตางๆอยางงายท่ีพบบอยในชีวิตประจําวัน เชน  ปายจราจร  คําเตือนในสถานท่ี

ตางๆเปนตน  โดยวิธีการฝกเขียนบทความสั้นๆ  ตั้งประเด็น  สรุปขอมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวขอ

ท่ีสนทนาและหัวขอท่ีกําหนดอาน   

 เพ่ือใหเกิดการคิดวิเคราะหและใหขอมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคลหรือ

สิ่งของ  สามารถเลือกท่ีจะบงบอกระดับข้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

1. สามารถใชประโยคเปรียบเทียบในข้ันตนได 

2. สามารถใชคําขยายคําคุณศัพทเพ่ือบงบอกระดับข้ัน 很、非常、……极了 ไดอยางถูกตอง 

 3. สามารถบอกระบบเงินตราของจีน บอกราคาและคิดเปรียบเทียบกับเงินไทยได 

4.สามารถอานสัญลักษณและปายตางๆท่ีพบในชีวิตประจําวันได 

5.สามารถเขียนบทความสั้นได 

6.สามารถตั้งประเด็นหรือหัวขอสนทนาท่ีไดรับความสนใจจากสื่อตางๆ สรุปขอมูลและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับหัวขอท่ีสนทนาได   
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7.สามารถอานบทความท่ีมีความยาวเหมาะสมตามระดับชั้น สรุปขอมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวขอท่ี

อานได   

รวมท้ังหมด .....7...... ผลการเรียนรู 
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กําหนดการสอน 

 

สัปดาห 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู 

จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

1 - ทบทวนบทเรียน 
ชี้แจงเนื้อหารายวิชา 

 

 

 

-การเขียนตัวอักษรจีน 

3. สามารถบอก

ระบบเงินตรา

ของจีน บอก

ราคาและคิด

เปรียบเทียบกับ

เงินไทยได 

1 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- ใบงาน(คัดจีน) 
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2 -คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 5  

เรื่อง 现在慢慢习惯了 
 

2. สามารถใช

คําขยาย

คําคุณศัพทเพ่ือ

บงบอกระดับข้ัน 

很、非常

、……极了 

ไดอยางถูกตอง 

2 - การเขียนตามคํา
บอก 

5 

3 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง          

现在慢慢习惯了 

4.สามารถอาน

สัญลักษณและ

ปายตางๆท่ีพบ

ใน

ชีวิตประจําวัน

ได 

2 - แบบฝกหัด เรื่อง

现在慢慢习

惯了 
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4 - คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 6  

  เรื่อง 我忘带借书证了 

 2 - ช้ินงาน(แผนพับ) 
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5-6 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง        

我忘带借书证了 

7.สามารถอาน

บทความท่ีมี

ความยาว

4   
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เหมาะสมตาม

ระดับชั้น สรุป

ขอมูลและแสดง

ความคิดเห็น

เก่ียวกับหัวขอท่ี

อานได   

7 - ไวยากรณ และการเรียงประโยค  2   

8 -สรุปเนื้อหาท้ังหมด 
-ทดสอบทายบท 

 2 - แบบทดสอบ 5 

9 -ทบทวนบทเรียน หนวยท่ี 5-6 
 

 2   

10 - สอบกลางภาค 
 
 

  ขอสอบกลางภาค 20 

11 - คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 7 

  เรื่อง 我要单人间 

1. สามารถใช

ประโยค

เปรียบเทียบใน

ข้ันตนได 

2   

12 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง         

我要单人间 
 

7.สามารถอาน

บทความท่ีมี

ความยาว

เหมาะสมตาม

ระดับชั้น สรุป

ขอมูลและแสดง

ความคิดเห็น

เก่ียวกับหัวขอท่ี

อานได   

2 - แบบฝกหัด  5 

13 - ไวยากรณการใช 要  2   

14 - คําศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 8 

เรื่อง 请帮我们照张相 

 2 - ช้ินงาน(บัตรคํา) 

 

5 
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15 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง

请帮我们照张相 
- ทดสอบทายบท   

7.สามารถอาน

บทความท่ีมี

ความยาว

เหมาะสมตาม

ระดับชั้น สรุป

ขอมูลและแสดง

ความคิดเห็น

เก่ียวกับหัวขอท่ี

อานได   

2 - ทดสอบทายบท 
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16 - การเขียนเรียงความหรือ
บทความ 

5.สามารถเขียน

บทความสั้นได 

2 ใบงาน(เขียน

เรียงความ) 

5 

17-18 การพูดบรรยายความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกในเรื่องท่ีตัวเองสนใจ 

6.สามารถตั้ง

ประเด็นหรือ

หัวขอสนทนาท่ี

ไดรับความ

สนใจจากสื่อ

ตางๆ สรุป

ขอมูลและแสดง

ความคิดเห็น

เก่ียวกับหัวขอท่ี

สนทนาได   

4 พูดบรรยาย 5 

19 ทบทวนบทเรียน หนวยท่ี 7-8  2   

20 -สอบปลายภาค   ขอสอบปลายภาค 30 
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กระบวนการจัดการเรียนรู  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุม 

3. การนําเสนอ 

4. การเลนเกม 

5. การพูดในหัวขอท่ีกําหนดให 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราสวนคะแนนท่ีใชวัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหวางภาคตอคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คะแนนวัดผลกอนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบดวย  

  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน(แผนพับ)             5  คะแนน 

  1.2 ใบงาน/แบบฝกหัด (คัดจีน/แบบฝกหัด)                          10  คะแนน 

  1.3 การสอบ (การเขียนตามคําบอก/แบบทดสอบทายหนวย)     10  คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบดวย 

  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (เขียนเรียงความ/บัตรคํา)      10 คะแนน 

3.2 ใบงาน/แบบฝกหัด (แบบฝกหัด)                         5 คะแนน 

  3.3 การสอบ(ทดสอบพูดบรรยาย/แบบทดสอบทายหนวย)   5 คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

ส่ือและแหลงเรียนรู  

1. Power point 

2. หนังสือภาษาจีน Chinese Way ม.ตน เลม 3  

3. ใบงาน 

4. แบบทดสอบ 


