
กาํหนดการสอนและการวดัประเมินผล 

รหัสวชิา  จ 30201 รายวิชา ภาษาจีน ชั�นมัธยมศึกษาปีที$ 4 ห้อง 4 

ครูผู้สอน นายซุนไค่,นางสาวชนกภัทร์  องัอัจฉะริยะ 

สัปดาห์
ที
 

ช่วงเวลา 
วนั/เดือน/ปี 

เนื�อหา/สาระที
สอน จาํน
วน 
คาบ 

คะแนน เครื
องมือ หมาย
เหตุ 

1 14-17 
 พ.ค.56 

ปฐมนิเทศ 
สัทอกัษรจีน(พินอิน) 

พยญัชนะ,สระ(เดี
ยว,ประสม)และ
วรรณยกุต ์

กฎการวางตาํแหน่งวรรณยกุต ์

2 - PPTแนะนาํประเทศ
จีนและภาษาจีน 

ใบความรู้สัทอกัษรจีน
บตัรคาํและโปสเตอร์:
พยญัชนะและสระ 
VCDเพลงพยญัชนะ
สระและวรรณยกุต ์

 

2 20-24  
พ.ค.56 

สัทอกัษรจีน:การประสมคาํและ 
การผนัเสียง 

กฎต่างๆ：กฎการใชi้ u ü 

กฎการเปลี
ยนเสียง一 yi,不 bu 

กฎการเปลี
ยนเสียงสาม 

2 5 PPTสอนสัทอกัษร 
บตัรคาํประสมพินอิน 
โปรแกรมการผนัเสียง
สอบเขียนสัทอกัษร

และกฎต่างๆ 

 

3 27-31  
พ.ค.56 

โครงสร้างอกัษรจีน: 
ชื
อและสัญลกัษณ์เส้นขีด 
หลกัการเขียนอกัษรจีน 

2 - ใบความรู้โครงสร้าง
อกัษรจีนและววิฒันา

อกัษรจีน 
PPTวิวฒันาอกัษรจีน 

 

4 3-7  
มิ.ย.56 

โครงสร้างอกัษรจีน(สอบยอ่ย) 
ตวัเลขจีน:ตวัอกัษรจีนและพินอิน           
ตาํนานตวัเลขจีนและสัญลกัษณ์มือ 

 
 

2 5 ขอ้สอบโครงสร้าง
อกัษรจีน 

ใบความรู้ตวัเลขจีน 
บตัรคาํและโปสเตอร์

ตวัเลข 

 



5 10-14 
มิ.ย.56 

ทบทวนและสอบตวัเลขจีน 
บทที
1การทกัทาย 
1.คาํศพัท ์รูปประโยค ลาํดบัขีด 

2.เสริมคาํศพัท：์การทกัทาย 
ตามช่วงเวลาและการทกัทายบุคคล  
3.การฟังและแบบฝึกหัด 

2 5 โปรแกรมสอนตวัเลข 
ขอ้สอบตวัเลขจีน 
หนงัสือเรียน 
ซีดี ,แบบฝึกหัด 

 

6 17-21 
มิ.ย.56 

บทที
1การทกัทาย 
1.เขียนตามคาํบอก  
2.สถานการณ์จริง-การ์ตูน 
3.ทาํและเฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบท 

2 - โปรแกรม PPT 
แบบฝึกหัดทา้ยบท 
แบบฝึกคดัลาํดบัขีด 

 
 
 

 
 

7 24-28  
มิ.ย.56 

บทที
1การทกัทาย(สอบยอ่ย) 
บทที
2ชื
อ ตั�งชื
อจีนให้นกัเรียน 
1.คาํศพัท ์รูปประโยค ลาํดบัขีด 

2.เสริมคาํศพัท：์การถามชื
อ-สกุลจีน 

3.การฟังและแบบฝึกหัด 

2 5 ขอ้สอบยอ่ย 
โปรแกรมชื
อคนจีน 

หนงัสือเรียน 
ซีดี ,แบบฝึกหัด 

 
 
 
 

8 1-5 
 ก.ค.56 

บทที
2ชื
อ 
1.เขียนตามคาํบอก  
2.สถานการณ์จริง-การ์ตูน 
3.ทาํและเฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบท     

บทที
2ชื
อ(สอบยอ่ย) 

2 5 โปรแกรม PPT 
แบบฝึกหัดทา้ยบท 
แบบฝึกคดัลาํดบัขีด 

ขอ้สอบยอ่ย 
 

 

9 8-12 ก.ค.56 สอบกลางภาค - 20 ขอ้สอบกลางภาค  
10 15-19 

ก.ค.56 
อธิบายขอ้สอบกลางภาค 
(แจง้คะแนน) สอบแกก้ลางภาค 
บทที
4เครื
องเขียน 
1.คาํศพัท ์รูปประโยค ลาํดบัขีด 

2.เสริมคาํศพัท：์เครื
องเขียนต่างๆ 
3.การฟังและแบบฝึกหัด 

2 - ขอ้สอบกลางภาค 
หนงัสือแบบเรียน  
บตัรคาํเคริ
องเขียน 
ซีดี ,แบบฝึกหัด 

 



11 22-26 
ก.ค.56 

บทที
4เครื
องเขียน 
1.เขียนตามคาํบอก  
2.สถานการณ์จริง-การ์ตูน 
3.ทาํและเฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบท 

2 - โปรแกรม PPT 
แบบฝึกหัดทา้ยบท 
แบบฝึกคดัลาํดบัขีด 

 

 

12 29 ก.ค.- 
2 ส.ค.56 

บทที
4เครื
องเขียน(สอบยอ่ย) 
เสริม:เกมฝึกการฟังและพูด(ยกของ
ตามที
บอกและบอกชื
อของตามที
ยก) 

2 5 ขอ้สอบยอ่ย 
อุปกรณ์เครื
องเขียน 

 

13 5-9  
ส.ค.56 

บทที
5ครอบครัว 
1.คาํศพัท ์รูปประโยค ลาํดบัขีด 

2.เสริมคาํศพัท：์สมาชิกในครอบครัว 
3.การฟังและแบบฝึกหัด 

2 - หนงัสือแบบเรียน  
บตัรคาํและโปสเตอร์
สมาชิกในครอบครัว 
ซีดี ,แบบฝึกหัด 

 

14 12-16 
 ส.ค.56 

บทที
5ครอบครัว 
1.เขียนตามคาํบอก  
2.สถานการณ์จริง-การ์ตูน 
3.ทาํและเฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบท 

2 - โปรแกรม PPT 
แบบฝึกหัดทา้ยบท 
แบบฝึกคดัลาํดบัขีด 

 

 

15 19-23  
ส.ค.56 

บทที
5ครอบครัว 
เสริม:เพลงครอบครัว และ 
         เพลงฉนัรักครอบครัวของฉนั 
         แผนผงัครอบครัว 
แบบฝึกหัดเสริม 

2 - ใบความรู้เรื
อง
ครอบครัว แผนผงัและ

เนื�อเพลง 

 

16 26-30  
ส.ค.56  

บทที
5ครอบครัว 
เสริมไวยกรณ์: 
การถามสมาชิกในครอบครัว 
การถามอาย(ุเด็กและ ผูใ้หญ่) 

เสริมคาํศพัท：์อาชีพต่างๆ 
เสริมไวยกรณ์:การถามอาชีพ 

2 - ใบความรู้  

17 2-6  
ก.ย.56 

บทที
5ครอบครัว(สอบยอ่ย) 
สอบพูดสมาชิกในครอบครัว 

2 5 
10 

ขอ้สอบยอ่ย 
งานเดี
ยว:แผนผงั

สมาชิกในครอบครัว 

 



18 9-13  
ก.ย.56 

ทบทวนบทที
1-5 
แบบทดสอบก่อนปลายภาค 

2 5 แบบทดสอบ  

19 16-20  
ก.ย.56 

สอบปลายภาค - 30 ขอ้สอบปลายภาค  

  รวม 34 100   
 


