
ประมวลรายวิชาภาษาประมวลรายวิชาภาษาจีนจีน            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  22  
 

ชื่อรายวิชา      ภาษาจีน 3                              รหัสวิชา   จ22201 
จ านวน            5  คาบ/สัปดาห ์                    จ านวน      2.5      หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2/9 
ภาคเรียนที่     1                                                                ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน       ครูกันทิมา  พุทธิพลโสธร / ครูจีน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล  ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  จากการ
ฟังหรือการอ่าน น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย
การพูดและการเขียน  เช่น   พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน และเรื่องใกล้ตัว  เขียน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ เป็นต้น  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ 
และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก   ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  จากการ
ฟังหรือการอ่าน  
2. พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน และเรื่องใกล้ตัว  
3. พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน และเรื่องใกล้ตัว  
4. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ  
5. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ์หรือเรื่องใกล้ตัว  
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย  
7. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ  
    และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของไทย 
8. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้  
9. ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา  
10. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดหรือ
เขียน 
 

 



โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 
 

1. การถาม – ตอบ
เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย 
กีฬาที่ชอบ  ทิศทาง 
2. การบอกรายละเอียด
ต าแหน่งที่ตั้ง 
3. การบอกล าดับ 
4. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของอักษร
จีน 
5. รูปแบบประโยคการ
ใช้ 经常 
6. การเขียนบันทึก
ประจ าวัน 
7. การเขียนบรรยาย
กิจกรรมจากรูปภาพ 
และเขียนวางแผน
กิจกรรมในช่วงปิดเทอม  
8. รูปแบบประโยคและ
หลักการใช้ไวยากรณ์ 
 有点儿… 
会 + กริยา + 吗？ 
要是…，… 
ประธาน + 在… 
ประธาน + 去 + 
สถานที่ +กริยา 
สถานที่ + ต าแหน่ง +
有… 

การออก
ก าลังกาย

และสุขภาพ 

50 30 

กลางภาค 20 คะแนน 

2 ข้อ 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10 

1. การแนะน าตนเอง 
2. อธิบายการเดินทาง 
3. การแสดงความคิด
ของตนเอง  

เพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน 

8 15 



4. รูปประโยคการขอ
ความช่วยเหลือและยืม
สิ่งของจากผู้อ่ืน 
5. บรรยายสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
6. การเขียนจดหมาย
ตามรูปแบบที่ถูกต้อง 
7. การบอกต าแหน่งของ
สถานที่และสิ่งของ 在
……里 
8. ค าลักษณะนามต่างๆ 
เช่น 本,个,支 ,张 
เป็นต้น 
9. รูปแบบและหลักการ
ใช้ไวยากรณ์ 
     ประธาน + กริยา + 
กรรม + กริยา 
     想 + กรยิาวลี  
     能 + กริยาวลี 
10. เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาในประเทศจีน
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

ปลายภาค 20 คะแนน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมแบบฝึกใบงานใบความรู้ 

 - ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 - นักเรียนฟังเทปและอ่านตามเทป 

 - ตอบค าถามจากบทสนทนา 

 - เขียนบรรยายค าศัพท์อย่างง่ายๆจากรูปภาพ 

 - ตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

  1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค  80 : 20 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค - ทดสอบย่อย  

- ภาระงาน 
    - อ่านและเขียนบท

สนทนาใน      
      跟我学汉语 
- ชิ้นงาน  
    - ครูก าหนดชิ้นงานให้

นักเรียน   
      เลือกท า 

1 
 

10 
10 
 
 

10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1 20 
3 หลังกลางภาค - ทดสอบย่อย  

- ภาระงาน 
    - อ่านเรื่องที่
ก าหนดให้ 
- ชิ้นงาน 
    - ครูก าหนดชิ้นงานให้

นักเรียนเลือกท า 

2 
 
 

10 
 

10 
 

10 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 2 20 
 

   
  2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
2.3 มีวินัย 
2.4 ใฝ่เรียนรู้ 
2.5 อยู่อย่างพอเพียง 
2.6 มุ่งม่ันในการท างาน 
2.7 รักความเป็นไทย 
2.8 มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 



  
  3.  การประเมินการอ่าน    คิดวิเคราะห์    และเขียน 

 3.1 อ่านข้อมูล  บทความเข้าใจได้ 
 3.2 อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ  แล้วตอบค าถามได้ 
 3.3  คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นได ้
 3.4  เขียนข้อความ  หรือบรรยายสิ่งที่ก าหนดได้ 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0 – 49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50 – 59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60 – 79 2 ดี 
80 – 100 3 ดีเยี่ยม 

  

  4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ( ประเมินในภาพรวม ) 
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2 ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 -   ใบงาน/ใบความรู้ 
 -   เอกสารประกอบการเรียน 
 -   ห้องสมุด 
 -    อินเตอร์เน็ต 
 -   บัตรค า/บัตรภาพภาษาจีน 
รายช่ือแบบเรียน 

-  Learn Chinese With Me  <<跟我学汉语>> เล่ม 1 

-  Learn Chinese With Me  <<跟我学汉语>> เล่ม 2 

รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
-  Learn Chinese With Me work book <<跟我学汉语练习本>> เล่ม 1  
-  Learn Chinese With Me work book <<跟我学汉语练习本>> เล่ม 2 
-  นิตยสารภาษาจีน 

-  หนงัสือตามความสนใจของนกัเรียน 
 
 
 
 



แหล่งข้อมูล  Website 
    -  www.chinese2learn.com 
   -  thai.cri.cn/learnchinese/ 
  -  www.jiewfudao.com/ 
  -  www.lovechineseclub.com 
 
 
 

.......................................................... 
(นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร) 

ครูผู้สอน 
 
 

........................................................... 
(นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

........................................................... 
(นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.lovechineseclub.com/


ประมวลรายวิชาภาษาประมวลรายวิชาภาษาจีนจีน            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  22  
 

ชื่อรายวิชา      ภาษาจีน 3                              รหัสวิชา   จ22202 
จ านวน            5  คาบ/สัปดาห ์                    จ านวน      2.5      หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2/9 
ภาคเรียนที่     2                                                                ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน       ครูกันทิมา  พุทธิพลโสธร / ครูจีน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล  ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  จากการ
ฟังหรือการอ่าน น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย
การพูดและการเขียน  เช่น   พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน และเรื่องใกล้ตัว  เขียน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ เป็นต้น  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ 
และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก   ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  จากการ
ฟังหรือการอ่าน  
2. พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน และเรื่องใกล้ตัว  
3. พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน และเรื่องใกล้ตัว  
4. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ  
5. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ์หรือเรื่องใกล้ตัว  
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย  
7. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ  
    และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของไทย 
8. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้  
9. ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา  
10. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดหรือ
เขียน 
 

 



โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 
 

1. หลักการใช้ 了 เพ่ือ
บอกผลของเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง 
2. การใช้ภาษาเพ่ือ
แสดงความรู้สึกและ
แสดงความรู้สึกเสียดาย 
3. การสนทนาบอก
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
เกี่ยวกับงานอดิเรก เช่น 
กีฬา ภาพยนตร์และ
เพลง เป็นต้น 
4. รูปประโยคแสดง
ความดีโดยการใช้ 很 ,
非常 
5. ฝึกอ่านบทกวี
ภาษาจีน 
6. การเล่าเรื่องจากภาพ 
7. การใช้รูปประโยคการ
บอกเวลาไหน และ
สถานที่ใด โดยการใช้ 
就要….了 
8.รูปแบบและหลักการ
ใช้ไวยากรณ์ 
      太….了 
     已经…….了 
    从……..到…… 
    就要……了 
9. เขียนบันทึกประจ าวัน
ของตนเอง 
10.น าเสนอเพลงจีนที่ชื่น
ชอบ 

กิจกรรม
ยามว่าง 

50 30 



กลางภาค 20 คะแนน 

4 ข้อ 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10 

1.รูปประโยคภาษาใน
การขอค าปรึกษาและ
ค าแนะน าต่างๆ 
2. รูปประโยคการฝาก
ขอความเพ่ือ ขอความ
ช่วยเหลือ 
3.รูปประโยคค าอวยพร
ในเทศกาลต่างๆ 
4. พูดและน าเสนอ
เกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเอง 
5. การใช้ภาษาเพ่ือ
แสดงความหวัง, การขอ
ค าแนะน า, การกล่าวค า
ขอโทษและขออภัยใน
บริบทต่างๆ 
6. รูปแบบและหลักการ
ใช้ไวยากรณ์ 
在+ กริยาวลี  
要+กริยาวลี 
应该+กริยาวลี 
以前……现在 
 

ครอบครัว 50 30 

ปลายภาค 20 คะแนน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมแบบฝึกใบงานใบความรู้ 

 - ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 - นักเรียนฟังเทปและอ่านตามเทป 

 - ตอบค าถามจากบทสนทนา 

 - เขียนบรรยายค าศัพท์อย่างง่ายๆจากรูปภาพ 

 - ตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง 

 



 

 

การวัดและประเมินผล 

  1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค  80 : 20 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค - ทดสอบย่อย  

- ภาระงาน 
    - อ่านและเขียนบท

สนทนาใน      
      跟我学汉语 
- ชิ้นงาน  
    - ครูก าหนดชิ้นงานให้

นักเรียน   
      เลือกท า 

1 
 

10 
10 
 
 

10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1 20 
3 หลังกลางภาค - ทดสอบย่อย  

- ภาระงาน 
    - อ่านเรื่องที่
ก าหนดให้ 
- ชิ้นงาน 
    - ครูก าหนดชิ้นงานให้

นักเรียนเลือกท า 

2 
 
 

10 
 

10 
 

10 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 2 20 
 

   
  2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.9 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.10 ซื่อสัตย์สุจริต 
2.11 มีวินัย 
2.12 ใฝ่เรียนรู้ 
2.13 อยู่อย่างพอเพียง 
2.14 มุ่งม่ันในการท างาน 
2.15 รักความเป็นไทย 
2.16 มีจิตสาธารณะ 

 
 



 
 
 
  
  3.  การประเมินการอ่าน    คิดวิเคราะห์    และเขียน 

 3.1 อ่านข้อมูล  บทความเข้าใจได้ 
 3.2 อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ  แล้วตอบค าถามได้ 
 3.3  คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นได ้
 3.4  เขียนข้อความ  หรือบรรยายสิ่งที่ก าหนดได้ 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0 – 49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50 – 59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60 – 79 2 ดี 
80 – 100 3 ดีเยี่ยม 

  

  4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ( ประเมินในภาพรวม ) 
4.6 ความสามารถในการสื่อสาร 
4.7 ความสามารถในการคิด 
4.8 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.9 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

4.10 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 -   ใบงาน/ใบความรู้ 
 -   เอกสารประกอบการเรียน 
 -   ห้องสมุด 
 -    อินเตอร์เน็ต 
 -   บัตรค า/บัตรภาพภาษาจีน 
รายช่ือแบบเรียน 
    -  Learn Chinese With Me  <<跟我学汉语>> เล่ม 2 
รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
    -  Learn Chinese With Me work book <<跟我学汉语练习本>> เล่ม 2  
    -  นิตยสารภาษาจีน 
    -  หนังสือตามความสนใจของนักเรียน 
 
 
 
 



 
แหล่งข้อมูล  Website 
    -  www.chinese2learn.com 
   -  thai.cri.cn/learnchinese/ 
  -  www.jiewfudao.com/ 
  -  www.lovechineseclub.com 
 
 
 

.......................................................... 
(นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร) 

ครูผู้สอน 
 
 

........................................................... 
(นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

........................................................... 
(นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 

http://www.lovechineseclub.com/

