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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัสวิชา จ 20๒๐4 รายวิชา ภาษาจีนเลือก 4  สาระ เพิ่มเติม 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ (๒IP) จำนวน ๑ หน่วยกิต  เวลาเรียน ๔๐ คาบ/ภาคเรียน  

ครูผู้สอน นางอรวรรณ   สังขะไชย ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆท้ังของไทยและจีน  คำอวยพร  การให้ข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับ
ลักษณะอากาศ ตำแหน่งท่ีต้ัง  เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์จีน เช่น  ช่ือมณฑล  กำแพงเมืองจี น  
พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น  สามารถใช้ประโยคการบรรยายอาชีพท่ีใฝ่ฝัน  ประโยคบอกความสามารถและ
ทักษะในเบ้ืองต้น 

 โดยใช้กระบวนการส่ือสารทักษะทางด้านภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ประโยค
สนทนา การบรรยาย การแสดงบทบาทสมมุติและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่อง เทศกาล  คำอวยพร และการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
จีนเบ้ืองต้น ทำให้เกิดการตระหนักและสร้างทัศนคติใหม่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของ ไทย-จีน  
ท้ังนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกถึงความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพ  บอกความสามารถและทักษะ  ทำให้เกิด
ทักษะในการพูดและสนทนา  ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาได้เหมาะสมตามกาลเทศะ  สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สนทนา 

 
ตัวชีวั้ด/ผลการเรียนรู้ 
1. บอกช่ือเทศกาลต่างๆและคำอวยพรเป็นภาษาจีนได้ 

2. อธิบายลักษณะภูมิศาสตร์จีน ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพอากาศในเบ้ืองต้นได้ 
3. สนทนาโต้ตอบและใช้ประโยคบรรยายอาชีพท่ีใฝ่ฝัน ประโยคบอกความสามารถและทักษะได้ 

4. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน 

 

รวมทั้งหมด .....4..... ผลการเรียนรู้  
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กำหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระทีส่อน 

ตัวชีวั้ด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

๑ หน่วยที่ ๑ 
๑.ความรู้เกี่ยวกับเทศกาล
และคำอวยพรในภาษาจีน 

๑.บอกช่ือเทศกาล
ต่างๆและคำอวยพร
เป็นภาษาจีนได้ 

๑ ๑.แบบทดสอบก่อนเรียน ๒๐ 
(ไม่นับเป็น
คะแนน
เกบ็ราย
หน่วย) 

๑ ๒. คำศัพท์และหลักการ
บอกวันท่ี เดือน ปี 

 

๑.บอกช่ือเทศกาล
ต่างๆและคำอวยพร
เป็นภาษาจีนได้ 

๑ ๒.แบบฝึกคัดตัวอักษรจีน 
คำศัพท์ในบทเรียน 

๑ 

๒ ๓.ประโยคถามตอบการ
บอกวันท่ี การบอกวันเกิด
ของตนเองและผู้อื่น 

๑.บอกช่ือเทศกาล
ต่างๆและคำอวยพร
เป็นภาษาจีนได้ 

๒ ๓.ทดสอบพูดจับคู่สนทนา
ถามตอบเรื่องวันเดือนปี 
 

๒ 

๓ ๔.เรียนรู้วัฒนธรรมเรือ่งวนั
สำคัญต่างๆในท้องถิ่นของ
ตน 

4. เข้าใจความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทย-จีน 

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

๕ 
 

๒ 

๔ หน่วยที่ ๒ 
๑.คำศัพท์เรื่องสภาพ
อากาศ หลักการเขียน
คำศัพท์ตามลำดับขีด 

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 

๑ ๑.แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่อง
สภาพอากาศ 

๑ 
 

๔ ๒.โครงสร้างประโยคการ
ถามตอบสภาพอากาศ 
 
 

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 

๑ - - 

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

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 
 

๒ ๒.แบบทดสอบอ่าน
คำศัพท์จากภาพและบัตร
คำ 
๓.แบบฝึกหัดการฟังและ
การเขียนเรื่องสภาพ
อากาศ 

๒ 
 
 
- 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระทีส่อน 

ตัวชีวั้ด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 
๖ ๔.การแต่งประโยคและฝึก

เขียนบทความส้ันๆ
บรรยายสภาพอากาศ 
๕.แบบทดสอบท้ายบท 

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 
 

๒ ๔.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องสภาพอากาศ 

๕ 

๗ หน่วยที่ ๓  
๑.คำศัพท์เรื่องทิศทางและ
ช่ือเรียกสถานท่ี 
 

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 

๒ ๑.แบบฝึกคัดตัวอักษรจีน
ตามลำดับขีดเรื่องทิศทาง
และสถานท่ี 
๒.แบบฝึกเกมส์สลับ
อักษร 

๑ 
 
 

๒ 

๘ ๒.โครงสร้างประโยค
สนทนาการบอกทิศทาง 
ไวยากรณ์การบอกทิศทาง 
A 在 B + ทิศทาง 

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 

๒ ๓.แบบฝึกหัดการฟังและ
การเขียนเรื่องทิศทาง 
๔.ช้ินงานแผนผังการบอก
ทิศทาง 
 

๒ 
 

๓ 

๙ ๓.การบรรยายทิศทางจาก
บทความส้ัน และการฝึก
ฟังบทบรรยายเรื่องทิศทาง
และสรุปจากท่ีได้ฟัง 

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 

 

๒ ๔.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องทิศทาง 

๕ 

๑๐ สัปดาห์ของการสอบกลางภาค 
 

๑๑ ๔.สถานท่ีสำคัญและมี
ช่ือเสียงในประเทศจีน 

2. อธิบายลักษณะ
ภูมิศาสตร์จีน 
ตำแหน่งท่ีต้ัง สภาพ
อากาศในเบ้ืองต้นได้ 

๒ ๕.ช้ินงานบัตรคำสถานท่ี
สำคัญในประเทศจีน 

๒ 

๑๒ หน่วยที่ ๔ 
๑.คำศัพท์เรื่องอาชีพ 
 

3. สนทนาโต้ตอบ
และใช้ประโยค
บรรยายอาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน ประโยคบอก
ความสามารถและ
ทักษะได้ 

 

๒ ๑.แบบฝึกคัดคำศัพท์
เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ 

๑ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวชีวั้ด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

๑๓ ๒.ประโยคการถามตอบ
เรื่องอาชีพท่ีอยากเป็นใน
อนาคต 

3. สนทนาโต้ตอบ
และใช้ประโยค
บรรยายอาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน ประโยคบอก
ความสามารถและ
ทักษะได้ 

๒ ๒.แบบฝึกพูดสนทนาถาม
ตอบจากภาพอาชีพ 

๒ 

๑๔ ๓.บทความบรรยาย
เกี่ยวกับอาชีพท่ีใฝ่ฝัน 

3. สนทนาโต้ตอบ
และใช้ประโยค
บรรยายอาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน ประโยคบอก
ความสามารถและ
ทักษะได้ 

๒ ๓.ช้ินงานเขียนบรรยาย
ความใฝ่ฝันเรื่องอาชีพ
ของนักเรียนต้ังแต่เด็กจน
โต พร้อมนำเสนอ 

๓ 

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

4. เข้าใจความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทย-จีน 

 

๓ ๔.ช้ินงานตาราง
เปรียบเทียบค่านิยมใน
การประกอบอาชีพของ
ชาวจีนและชาวไทย 

๒ 
 
 
 
 

๑๖ ๓.การทดสอบท้ายบท 
สรุปความคิดรวบยอด 
 

3. สนทนาโต้ตอบ
และใช้ประโยค
บรรยายอาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน ประโยคบอก
ความสามารถและ
ทักษะได้ 

 

๑ ๓.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องอาชีพ 

๒ 

๑๗ หน่วยที่ ๕ 
1.คำศัพท์เรื่องงานอดิเรก 
 

3. สนทนาโต้ตอบ
และใช้ประโยค
บรรยายอาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน ประโยคบอก
ความสามารถและ
ทักษะได้ 

๒ ๑.แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่อง
งานอดิเรก 

๑ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระทีส่อน 
ตัวชีวั้ด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

๑๘ 2.ประโยคการถาม
ความชอบเรื่องงานอดิเรก
และการสร้างบทสนทนา
เรื่องงานอดิเรก 

3. สนทนาโต้ตอบ
และใช้ประโยค
บรรยายอาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน ประโยคบอก
ความสามารถและ
ทักษะได้ 

๒ ๒.ช้ินงานสร้างบทสนทนา
เรื่องงานอดิเรก 
 

๒ 
 

๑๘ ๓. การทดสอบท้ายบท 
สรุปความคิดรวบยอด 

3. สนทนาโต้ตอบ
และใช้ประโยค
บรรยายอาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน ประโยคบอก
ความสามารถและ
ทักษะได้ 

๒ ๓.แบบทดสอบท้ายบท
เรื่องงานอดิเรก 
 
(ทดสอบหลังเรียน) 

๒ 
 

๒๐ 
(ไม่นับเป็น
คะแนน
เกบ็ราย
หน่วย) 

๒๐ สัปดาห์ของการสอบปลายภาค 
**จำนวนคาบท่ีเรียนจริง ๓๖ คาบ (๑๘ สัปดาห์) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

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

การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค = 70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย 
  1.1 ช้ินงาน             (๔) 

-ช้ินงานเรื่องการ์ดอวยพร(เทศกาลหรือวันเกิด) ๒ คะแนน 
-ช้ินงานแผนผังการบอกทิศทาง   ๒ คะแนน 

  1.2 แบบฝึกหัด             (๗) 
   -แบบฝึกคัดตัวอักษรจีนเรื่องวันสำคัญ  ๑ คะแนน 

-แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่องสภาพอากาศ  ๑ คะแนน 
-แบบฝึกคัดตัวอักษรจีนตามลำดับขีดเรื่องทิศทาง ๑ คะแนน 
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-แบบฝึกเกมส์เรื่องการสลับอักษร   ๒ 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              (๙) 
   -ช้ินงานบัตรคำสถานท่ีสำคัญในประเทศจีน  ๒ คะแนน 
   -ช้ินงานเขียนบรรยายความใฝ่ฝันเรื่องอาชีพ  ๓ คะแนน 
   -ช้ินงานตารางเปรียบเทียบค่านิยมอาชีพ  ๒ คะแนน 

-ช้ินงานสร้างบทสนทนาเรื่องงานอดิเรก  ๒ คะแนน 
  3.2 แบบฝึกหัด               (๔) 
   -แบบฝึกคัดคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ  ๑ คะแนน 

-แบบฝึกพูดสนทนาถามตอบจากภาพอาชีพ  ๒ คะแนน 
-แบบฝึกคัดคำศัพท์เรื่องงานอดิเรก   ๑ คะแนน 

  3.3 การสอบ               (๑๒) 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรียนเรื่องทิศทาง  ๕  คะแนน 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรื่องอาชีพ   ๕ คะแนน 
   -แบบทดสอบท้ายบทเรื่องงานอดิเรก  ๒ คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สื่อและแหล่งเรยีนรู้  

1. หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน 
2. หนังสือเรียน Go Chinese 
3. หนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน 
4. ส่ือ PPT 
5. ส่ือ Internet/youtube /website/facebook  
6. ส่ือเกมส์ออนไลน์ wordwall  quizizz เป็นต้น 
7. บัตรคำศัพท์ 
8. ใบความรู้/ใบงานแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 


