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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 

รหัสวิชา จ20202 รายวิชา...ภาษาจีนเลือก 2....  สาระ  เพิ่มเติม 

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

ครูผูสอน......นางสาวพิมภา ชูชุม  ภาคเรียนท่ี...2 ปการศึกษา ...2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคำบรรยายลักษณะบุคคล ส่ิงของ  และแสดงความช่ืนชมในเบ้ืองตนได  ศึกษาการบอกตำแหนง
ของส่ิงของ  ทิศทาง โดยใชโครงสรางประโยคบอกตำแหนงของส่ิงของตางๆรอบตัวไดอยางงาย เรียนรูการ
กลาวคำขอโทษ  ตอบรับ และปฏิเสธ  ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชชีวิตของคนจีน  โดยการอานทำความ
เขาใจและการเขียนบรรยายไดอยางถูกตอง 
 โดยใชกระบวนการทักษะการส่ือสารทางภาษา การคิดวิเคราะห การแสดงความรูสึก การบรรยาย 
การสนทนาโตตอบ การแสดงบทบาทสมมุติ และการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค 
 เพื่อใหเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอส่ิงของและบุคคล  รวมถึงการบอก
ตำแหนง  การกลาวคำขอโทษ  ตอบรับ และปฏิเสธ  ไดอยางถูกตองตามกาลเทศะและสอดคลองกับ
วัฒนธรรมของจีน ทำใหเกิดความเขาใจและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมในการใชชีวิตของ ไทย-จีน  ใน
เบ้ืองตนได 

 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

1. ใชประโยคภาษาจีนเบ้ืองตนในการบรรยายลักษณะบุคคล ส่ิงของ  และแสดงความช่ืนชม 
2. บอกตำแหนงของส่ิงของ  ทิศทาง โดยใชโครงสรางประโยคไดอยางถูกตอง 
3. กลาวคำขอโทษ  ตอบรับ และปฏิเสธได 
4. เขาใจถึงความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ไทย-จีน 
 

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

สัปดาห 
ท่ี 

เนือ้หา / สาระท่ีสอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

1 - ทบทวนบทเรียน 
ช้ีแจงเนื้อหารายวิชา 

 2   

2 -คำศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 5  
เรื่อง ตาของฉันโตมาก 

-การเขียนตัวอักษรจีน 

1. ใชประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองตนใน
การบรรยาย
ลักษณะบุคคล 
ส่ิงของ  และแสดง
ความช่ืนชม 

2 - การเขียนตามคำ
บอก 

5 

3 -ประโยคและบทสนทนาเรื่อง          

ตาของฉันโตมาก 

1. ใชประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองตนใน
การบรรยาย
ลักษณะบุคคล 
ส่ิงของ  และแสดง
ความช่ืนชม 

2 - แบบฝกหัด เร่ือง

รางกาย 

 

5 

4 - คำศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 6  
  เรื่อง นี่คือคุณแมของฉัน 

1. ใชประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองตนใน
การบรรยาย
ลักษณะบุคคล 
ส่ิงของ  และแสดง
ความช่ืนชม 

2 - ช้ินงาน(mind 

mapping เร่ือง

ครอบครัว) 

 

5 

5-6 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง        
นี่คือคุณแมของฉัน 

1. ใชประโยค
ภาษาจีนเบ้ืองตนใน
การบรรยาย
ลักษณะบุคคล 
ส่ิงของ  และแสดง
ความช่ืนชม 

4 - ช้ินงาน(แผนพับ

คำศัพทและประโยค

แบบงาย) 

 

5 

7 - ไวยากรณการใช 这是，

那是 

 2   

8 -สรุปเนื้อหาท้ังหมด 
-ทดสอบทายบท 
 
 

 2 - แบบทดสอบ 5 

9 -ทบทวนบทเรียน หนวยท่ี 5-6 
 

 2   
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10 - สอบกลางภาค 
 

  ขอสอบกลางภาค 20 

11 - คำศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 7 
  เรื่อง ดูสิ คอมพิวเตอรของฉัน 

2. บอกตำแหนง
ของส่ิงของ  ทิศทาง 
โดยใชโครงสราง
ประโยคไดอยาง
ถูกตอง 

2 - การเขียนตามคำ
บอก 

5 

12 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง         
ดูสิ คอมพิวเตอรของฉัน 

2. บอกตำแหนง
ของส่ิงของ  ทิศทาง 
โดยใชโครงสราง
ประโยคไดอยาง
ถูกตอง 

2 - แบบฝกหัดเร่ือง
สิ่งของ 

 

13 - ไวยากรณการใช 在 และ
ทิศทาง 

2. บอกตำแหนง
ของส่ิงของ  ทิศทาง 
โดยใชโครงสราง
ประโยคไดอยาง
ถูกตอง 

2 -แบบทดสอบเรื่อง
ทิศทาง 

5 

14 - คำศัพทหนวยการเรียนรูท่ี 8 
เรื่อง นี่ไมใชกระเปาหนังสือ
ของเธอ 

3. กลาวคำขอโทษ  
ตอบรับ และปฏิเสธ
ได 

2 - ใบงาน 5 

15-16 -ประโยคและบทสนทนา เรื่อง 
นี่ไมใชกระเปาหนังสือของเธอ 
- ทดสอบทายบท   

3. กลาวคำขอโทษ  
ตอบรับ และปฏิเสธ
ได 

4 - ทดสอบทายบท 

 

5 

17-18 - อาหารและเครื่องด่ืม 4. เขาใจถึงความ
เหมือนและความ
แตกตางระหวาง
วัฒนธรรม ไทย-จีน 

4 - ช้ินงาน(บัตรคำ

เรื่องอาหารใน

ทองถ่ิน) 

 

5 

19 ทบทวนบทเรียน หนวยท่ี 7-8  2   

20 -สอบปลายภาค   ขอสอบปลายภาค 30 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุม 

3. การนำเสนอ 

4. การเลนเกม 
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5. การแสดงละคร จากบทสนทนา  

 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราสวนคะแนนท่ีใชวัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหวางภาคตอคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้

 1. คะแนนวัดผลกอนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบดวย  

  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน(แผนพับ/ mind mapping 

 เร่ืองครอบครัว)             10           คะแนน 

  1.2 ใบงาน/แบบฝกหัด (การเขียนตามคำบอก/แบบทดสอบ 

    เร่ืองรางกาย)                10  คะแนน 

  1.3 การสอบ (แบบทดสอบทายหนวย)         5  คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบดวย 

  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (บัตรคำ)                 5  คะแนน 

3.2 ใบงาน/แบบฝกหัด         10  คะแนน 

  3.3 การสอบ(การเขียนตามคำบอก/แบบทดสอบทายหนวย)     10       คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 

สื่อและแหลงเรียนรู  

1. Power point 

2. หนังสือสัมผัสภาษาจีน ม.ตน เลม 1  

3. ใบงาน 

4. แบบทดสอบ 


