โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชาภาษาจีนรอบรู้ 1 รหัสวิชา จ30201
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวน
หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรูภ
้ าษาต่างประเทศ

ระดับชั้นชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน MissTan Renting
2. คาอธิบายรายวิชา
ทักษะฟังพูด พูด อ่าน เขียนภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคา กลุ่มคา
ประโยคที่เป็นอักษรจีน ปฏิบัติตามคาสั่ง และคาร้องที่ใช้ในห้องเรียน
อ่าน และเขียนคา กลุ่มคา ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน อ่าน และเขียน
ประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รู้จักบทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการพูด
ทักทาย และการถามชื่อ
โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การ
วิเคราะห์ การเรียนรู้จากกระบวนการการทางานกลุ่ม
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน และเห็นคุณค่าการเรียนรู้
ภาษาจีน รู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามารยาททางสังคม กริยา
ท่าทางสุภาพ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิต
สาธารณะ และรักความเป็นไทย

3. ผลการเรียนรู้
1.เขียนตัวอักษรจีนตามคาบอกได้
2.อ่านออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยค บทสนทนาได้ถูกต้อง
3.เติมสัทอักษรจีนลงไปในประโยคหรือเนื้อความสั้นๆได้

4.ฟังคาสั่ง คาขอร้อง และประโยคเงื่อนไขง่ายๆ และปฏิบัติตามได้

5.พูดถ่ายโอนภาพลักษณ์ ที่เป็นอักษรจีน เป็นคา กลุ่มคา และประโยค
ได้
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา ประโยค ข้อความอย่างง่าย เพื่อสื่อ
ความหมายได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
รวม 6 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค

25

คะแนน

- คะแนนสอบกลางภาค

20

คะแนน

- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

25
30

คะแนน

คะแนน

100 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะแนน รูปแบบการ
สื่อการ
เรียนรู้
ประเมิน
สอน
1.เขียนตัวอักษรจีน การทักทาย
10
-การคัดคาศัพท์
-Power
ตามคาบอกได้
ในบทเรียน

2.อ่านออกเสียงคา
กลุ่มคา ประโยค บท
สนทนาได้ถูกต้อง
3.เติมสัทอักษรจีนลง
ไปในประโยคหรือ
เนื้อความสั้นๆได้
4.ฟังคาสั่ง คาขอร้อง
และประโยคเงื่อนไข
ง่ายๆ และปฏิบัติตามได้

5.พูดถ่ายโอน
ภาพลักษณ์ ที่เป็น
อักษรจีน เป็นคา
กลุ่มคา และประโยค
ได้

การถามชื่อ

15

-อ่านบทสนทนา

point

-การคัดคาศัพท์
ในบทเรียน

-Power
point

-การตรวจคาตอบ
จากสมุด
-อ่านบทสนทนา

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน(วันที่ 17 - 20
กรกฎาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เรียนรู้
- การทักทาย
แบบทดสอบอัตนัย
1อ่านออกเสียง คา
20
กลุ่มคา ประโยคสั้นๆ - การถามชื่อ
จานวน 20 ข้อ
ที่เป็นสัทอักษรได้
2พูดทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ และขอโทษ
ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
4.ฟังคาสั่ง คาขอร้อง
และประโยคเงื่อนไข
ง่ายๆ และปฏิบัติตาม
ได้
ประโยคได้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะแนน รูปแบบการ
สื่อการสอน
เรียนรู้
ประเมิน
1.เขียนตัวอักษรจีน บ้านของฉัน
10
-คัดคาศัพท์ใน
-Power
ตามคาบอกได้
บทเรียน
point
2.อ่านออกเสียงคา
- อ่านบทสนทนา
กลุ่มคา ประโยค บท
สนทนาได้ถูกต้อง
6.เขียนอักษรจีน คา
กลุ่มคา ประโยค
ข้อความอย่างง่าย
เพื่อสื่อความหมายได้
ถูกต้องตามหลักไว
ยกรณ์
2.อ่านออกเสียงคา
ของใช้ส่วนตัว
15
-คัดคาศัพท์ใน
-Power
กลุ่มคา ประโยค บท
บทเรียน
point
สนทนาได้ถูกต้อง
4.ฟังคาสั่ง คาขอร้อง
- การตรวจ
-บัตร
และประโยคเงื่อนไข
คาตอบจากสมุด คาศัพท์
ง่ายๆ และปฏิบัติตามได้
และใบงาน
5.พูดถ่ายโอน
-บัตรคาศัพท์
ภาพลักษณ์ ที่เป็น
(STEM)
อักษรจีน เป็นคา
กลุ่มคา และประโยค
ได้
1.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 - 15
กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ

1.เขียนตัวอักษรจีน
ตามคาบอกได้
2.อ่านออกเสียงคา
กลุ่มคา ประโยค บท
สนทนาได้ถูกต้อง

เรียนรู้
-บ้านของฉัน
-ของใช้ส่วนตัว

30

- อัตนัย 30 ข้อ

4.6 ชิ้นงานที่1 บัตรคาศัพท์(STEM)
หน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
หรือสาระการ
วิธีการเก็บ ลักษณะ จานวน
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ประเภท ชิ้นงาน
คะแนน
หรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
4.ฟังคาสั่ง คา
ชิ้นงาน 1 ชิ้น
1.คาศัพท์
ขอร้อง และประโยค
เงื่อนไขง่ายๆ และ
ปฏิบัติตามได้

ถูกต้อง
2.ความคิด
สร้างสรรค์
5.พูดถ่ายโอน
ภาพลักษณ์ ที่เป็น 3.ความ
อักษรจีน เป็นคา สวยงาม
ของชิ้นงาน
กลุ่มคา และ
ประโยคได้

หมาย
เหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

5
1 ก.ย 2560
คะแนน

