
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา ภาษาจีนอ่าน-เขียน   รหัสวิชา จ20210 
จ านวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางสาวศศิธร แสนสบาย, นางสาวทิพาวรรณ  จงประเสริฐ, นางสาวชนาภา ทะลา,  
         นางสาวรุ่งอรุณ ช้ันเล็ก และนางสาวสิรินุช กัณหรัตนชัย 
   
2. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการเขียนเส้นขีดพื้นฐานอักษรจีน ล าดับขีดอักษรจีน ตัวเลขและอักษรง่ายๆ  การอ่านออกเสียง  
ค า กลุ่มค า ประโยค บทความ บทร้อยกลอง ข้อความส้ันๆ เขียนจับใจความส าคัญ ตอบค าถามจับใจความส าคัญ 
แสดงความคิดเห็น จากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนา นิทานง่ายๆ 

โดยใช้ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการอภิปรายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหา
ทางภาษา ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความตระหนักถึงความเหมือน และความ แตกต่าง เพื่อส่ือสาร 
คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จ าลอง และสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สรุปความรู้  
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

     เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน ใช้ภาษาจีนเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนครบตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนค าศัพท์ง่ายๆ 
2. เขียนจับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
3. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจอง ตามหลักการอ่านออกเสียง 
4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
5. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 

นิทานง่าย ๆ ท้ังมีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้            
 
 



 
 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 汉字 

(สอนชดเชย วันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย  
ศึกษาวิวัฒนาการตัวอักษรจีน ผ่านระบบออนไลน ์google classroom , google 
meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ล าดับขีดน่ารู้ 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย.2565 ความรู้สึกของฉัน  生词 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ความรู้สึกของฉัน  生词，课文 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ความรู้สึกของฉัน  生词，课文，练习课 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ชีวิตในครอบครัว  生词(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมาย

ท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ ผ่านระบบออนไลน ์Line, Google Classroom) 
7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 ชีวิตในครอบครัว  生词，课文，练习课 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ ผ่านระบบออนไลน์ Line, Google Classroom) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
ชีวิตในครอบครัว  生词，课文，练习课 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

เพื่อนรักของฉัน 生词(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมาย
ท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ ผ่านระบบออนไลน ์Line, Google Classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 เพื่อนรักของฉัน 生词，课文 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายท าใบงานหาความหมาย
ของค าศัพท์ ผ่านระบบออนไลน์ Line, Google Classroom, Google Meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 เพื่อนรักของฉัน 生词，课文 ,练习课  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 อุปกรณ์การเรียนการสอน 生词  

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายท าใบงานหาความหมาย
ของค าศัพท์ ผ่านระบบออนไลน์ Line, Google Classroom, Google Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 อุปกรณ์การเรียนการสอน 生词,课文  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 อุปกรณ์การเรียนการสอน 生词,课文  
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ชุมชนเพื่อนบ้าน 生词 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ชุมชนเพื่อนบ้าน 生词，课文 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 ชุมชนเพื่อนบ้าน 生词，课文，练习课  



 
สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 

18  27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน (จ20210) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนอ่าน-เขียน (จ20210) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 ล าดับขีดน่ารู้ 5 - การตรวจค าตอบจากสมุด 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เติมค าตอบจ านวน 5 ข้อ  

- Power point 
- Clip เสียง 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ internet  
- Line 

ข้อ 3 ความรู้สึกของฉัน 10 - ทดสอบบทสนทนา  
- คัดค าศัพท์ 
- ช้ินงาน 5 คะแนน (STEM) 

- Power point 
- Google classroom 
- Line 

ข้อ 2 ชีวิตในครอบครัว 10 - ทดสอบบทสนทนา Power point 
- Line  
- Google classroom 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23 และ 26-29 ธ.ค. 2565)  

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1,3,5 - ล าดับขีดน่ารู้ 
- ความรู้สึกของฉัน 
- ชีวิตในครอบครัว 

20 - แบบทดสอบอัตนัยแบบเติม
ค าตอบ จ านวน  20 ข้อ  



 
5.4 ชิ้นงาน ความรู้สึกของฉัน (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

ก าหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 3 1. ค าศัพท์และประโยคถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

        
ช้ินงาน 

 
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน 

 
22 ธ.ค. 2565 

 
5.5 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 5 เพื่อนรักของฉัน 5 - การตรวจค าตอบ 
จากสมุด 
- ทดสอบสนทนา 

- Power point 
- Line  
 

ข้อ 2,4 อุปกรณ์การเรียนการสอน 10 - การตรวจค าตอบ 
จากสมุด 
- ช้ินงาน 5 คะแนน (STEM) 

- Power point 
- Line 
 

ข้อ 4,5 ชุมชนเพื่อนบ้าน 10 - การตรวจค าตอบ 
จากสมุด 
- ทดสอบสนทนา 

- Power point 
- Line   

 
5.6 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ. และ 1 – 3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 2,4,5 - เพื่อนรักของฉัน 
- อุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ชุมชนเพื่อนบ้าน 

30 - แบบทดสอบอัตนัย  
แบบเติมค าตอบ จ านวน 30 ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 



 
5.7 ชิ้นงาน ในกระเป๋าของฉันมี...... (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

ก าหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 2,4 1. ค าศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

        
ช้ินงาน 

 
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน 

 
13 ม.ค. 2566 

 
 

 

 


