
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา ภาษาจีน 4 จ32204 
จำนวนชั่วโมง 6 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 120 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 3.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธุ์  
   
2. คำอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่านในสถานการณ์
ใกล้ตัว อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณาตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่
ความเรียง รวมท้ังเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือความที่ฟังหรืออ่านหรือสัญลักษณ์เป็น
ประโยคหรือข้อความส้ันๆ พูดโต้ตอบระหว่างบุคคล พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่นและส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวโดยใช้ท่าทาง ภาพ คำและข้อความส้ันๆ บอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน ด้วยน้ำเสียง กริยาท่าทางและการใช้ถ้อยคำ
สำนวนง่ายๆ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างเหมาะสม เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ง่ายๆ      
ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นและรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพของบุคคลใกล้ตัว 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษา
ฝรั่งเศสเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมฝรั่งเศส นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ มีศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะคุณธรรม มีค่านิยมอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงและเขียนข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน 
2. พูดอธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง 

ๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. อ่าน ฟัง และเขียนจับใจความสำคัญ ตอบคำถาม สรุปและให้ความเห็น พร้อมให้เหตุผลประกอบจากประโยค

บทสนทนา นิทาน และบทความจากส่ือต่าง ๆท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลอธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ท่ีฟังและอ่าน 



 
5. พูดแสดงความคิดเห็นและอ่านเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆที่อยู่ในความสนใจ 

พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
6. ฟังและพูดให้เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
7. พูดและเขียนอธิบายความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือและประเพณีของจีน 
8. พูดและฟังในการใช้ภาษาจีนสื ่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้  

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565  学校里有邮局吗？ 

(สอนชดเชย วันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย  
เตรียมคำศัพท์ในบทเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Line , google  classroom , 
google meet) 

2 7พ.ย. – 11 พ.ย. 2565  学校里有邮局吗？ 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565  คำศัพฺท์ 我想学太极拳 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565  บทสนทนาและแบบฝึกหัด 我想学太极拳 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  คำศัพท์ 她学得很好 
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565  บทสนทนาและแบบฝึกหัด 她学得很好 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
ไวยากรณ์จีน ผ่านระบบออนไลน์ google meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565  คำศัพท์ 田芳去哪儿了 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ 
ผ่านระบบออนไลน์Line, Google classroom) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565  
23 ธ.ค. 2565 

คำศัพท์และบทสนทนา 田芳去哪儿了 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565  
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
บทสนทนาและแบบฝึกหัด 田芳去哪儿了(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 
ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom , google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566  คำศัพท์ 玛丽哭了 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายทำใบงานหาความหมาย
ของคำศัพท์ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566  คำศัพท์  บทสนทน และ แบบฝึกหัด 玛丽哭了 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566  คำศัพท์ 我吃了早饭就来了 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายทำใบงานหาความหมาย
ของคำศัพท์ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet)  

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566  คำศัพท์และบทสนทนา 我吃了早饭就来了  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566  คำศัพท์ บทสนทนา และ แบบฝึกหัด 我吃了早饭就来了 



 
สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566  คำศัพท์ 我都做对了 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566  คำศัพท์ บทสนทนา 我都做对了 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 คำศัพท์ บทสนทนา และ แบบฝึกหัด 我都做对了  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน 4 (จ32204) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน 4 (จ32204) 

 
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 1,2 - 学校里有邮

局吗？ 

- 我想学太极

拳 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุด 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เติมคำตอบจำนวน 5 ข้อ 
- อ่านคำศัพท์  

- Power point 
- Clip เสียง 
- ใบงาน 
- Google classroom 
- Line 

ข้อ 3 她学得很好 
 

10 - ทดสอบบทสนทนา  
- คัดคำศัพท์ 
- ช้ินงาน 5 คะแนน 
(STEM) 

- Power point 
- สารสนเทศ internet  
- Google classroom 
- Line 

ข้อ 4 田芳去哪儿了 
 

5 - ทดสอบบทสนทนา 
-สอบคำศัพท์ตามคำบอก 

Power point 
- สารสนเทศ  Line  
- Google classroom 

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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
ข้อ 1,2,3,4 - 学校里有邮局吗？ 

- 我想学太极拳 
- 她学得很好 
- 田芳去哪儿了 

20 - แบบทดสอบอัตนัยแบบเติม
คำตอบ จำนวน  20 ข้อ  



 
5.4 ชิ้นงาน 田芳去哪儿了 เถียนฟางไปไหนแล้ว (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 3 1. คำศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

        
ช้ินงาน 

 
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน 

 
14 ธ.ค. 2565 

 
5.5 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 5,6 - 田芳去哪儿了 
- 玛丽哭了 

 

10 - การตรวจคำตอบ 
จากสมุด 
- ทดสอบสนทนา 
-แต่งประโยค 

- Power point 
- Line  
- Google 
classroom 

ข้อ 7 我吃了早饭就来了 
 

10 - การตรวจคำตอบ 
จากสมุด 
- ช้ินงาน 5 คะแนน 
-สอบคำศัพท์ และสนทนา 
(STEM) 

- Power point 
- Line 
- Google 
classroom 

ข้อ 8 我都做对了 
 

5 - การตรวจคำตอบ 
จากสมุด 
- ทดสอบสนทนา 
-ทดสอบคำศัพท์และบท
สนทนา 

- Power point 
- Line  
Google 
classroom 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
ข้อ 5,6,7,8 - 田芳去哪儿了 

- 玛丽哭了 
- 我吃了早饭就来了 
- 我都做对了 

30 - แบบทดสอบอัตนัย  
แบบเติมคำตอบ จำนวน 30 ข้อ  

 

  



 
5.7 ชิ้นงาน 我吃了早饭就来了(STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 7 1. ใช้คำศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

        
ช้ินงาน 

 
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน 

 
6 ม.ค. 2566 

 


