
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ชื่อรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น  รหัสวิชา  จ30217 
จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางสาวพัชริดา  อ่อนสัมพันธุ์, นางสาวศศิธร  แสนสบาย, นางสาวรุ่งอรุณ  ช้ันเล็ก, นางสาวชนาภา  ทะลา 
   
2. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการอ่านออกเสียงอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง  
การใช้เครื ่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีน พูดโต้ตอบประโยคสั้น ๆ  
เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง ผู้อื่น แบบง่าย ๆ ฟังและอ่านจับใจความสำคัญ  
สรุปและตอบคำถาม 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการอภิปราย 
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาทางภาษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ จับใจความสำคัญ สรุปความ ตอบคำถาม 
ตระหนักถึงความเหมือน และความแตกต่างของภาษา สนทนาส่ือสารในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลอง 

 เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที ่ดีต่อภาษาจีน ใช้ภาษาจีนเพื่อสื ่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน 
ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงคำ วลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
2. ออกเสียงสัทอักษรจีนเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคอย่างง่าย  
3. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาไทยและภาษาจีน 
4. ฟังและจับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่าย ๆ  จากส่ือประเภทต่าง ๆ  
5. ตอบคำถามจากบทสนทนา หรือจากการดูภาพประกอบ  
6. พูดสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อส่ือสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจำวัน  
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้            
 
 
 

  



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565  自我介绍 

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

2 7พ.ย. – 11 พ.ย. 2565  自我介绍 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565  想在几点？ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565  你几点起床? 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  你几点起床? 
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565  你喝点儿什么？ 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัด  
ผ่านระบบออนไลน์Line, Google classroom) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565  你喝点儿什么？  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัด  
ผ่านระบบออนไลน์Line, Google classroom) 

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

你喝点儿什么？ 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัดตอบคำถาม 
ผ่านระบบออนไลน์Line, Google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566  今天天气怎么样？ 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัดผ่านระบบ
ออนไลน์Line, Google classroom) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566  今天天气怎么样？ 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566  今天天气怎么样？ 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายทำแบบฝึกหัดผ่านระบบ
ออนไลน์Line, Google classroom) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566  你是哪国人？ 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566  你是哪国人？ 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566  你会游泳吗？ 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566  你会游泳吗？ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 你会游泳吗？ 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น (จ30217) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น (จ30217) 

  



 
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 แนะนำตัว 5 - การตรวจคำตอบจากสมุด 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เติมคำตอบจำนวน 5 ข้อ  

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

ข้อ 5,6 เธอต่ืนนอนกี่โมง 10 - ทดสอบบทสนทนา  
- คัดคำศัพท์ 
- ช้ินงาน 5 คะแนน    
  (STEM) 

- Power point 
- สารสนเทศ internet  
- Google classroom 
- Line 

ข้อ 3,4 รับน้ำอะไรดีคะ 10 - ทดสอบบทสนทนา 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 1,2,3,4,5,6 - แนะนำตัว 

- เธอต่ืนนอนกี่โมง 
- รับน้ำอะไรดีคะ 

20 - แบบทดสอบอัตนัยแบบเติม
คำตอบ จำนวน  20 ข้อ  

 
  



 
5.4 ชิ้นงาน รับน้ำอะไรดีคะ (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 3,4 1. คำศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

        
ช้ินงาน 

 
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน 

 
2 ธ.ค. 2565 

 
5.5 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 4 วันนี้อากาศสดใส 5 - การตรวจคำตอบ 
จากสมุด 
- ทดสอบสนทนา 

- Power point 
- Line  
- Google 
classroom 

ข้อ 1,6 เขาเป็นคนท่ีไหน 
 

10 - การตรวจคำตอบ 
จากสมุด 
- ช้ินงาน 5 คะแนน    
  (STEM) 

- Power point 
- Line 
- Google 
classroom 

ข้อ 5,6 ว่ายน้ำเป็นไหม 
 

10 - การตรวจคำตอบ 
จากสมุด 
- ทดสอบสนทนา 

- 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 1,4,5,6 - วันนี้อากาศสดใส 

- เขาเป็นคนท่ีไหน 
- ว่ายน้ำเป็นไหม 

30 - แบบทดสอบอัตนัย  
แบบเติมคำตอบ จำนวน 30 ข้อ  

 
  



 
5.7 ชิ้นงาน เขาเป็นคนที่ไหน (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1,6 1. คำศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

        
ช้ินงาน 

 
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน 

 
5 ม.ค. 2566 

 
 

 

 


