โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีนรอบรู้ 3 จ30203
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน 1. นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธุ์
2. นางสาวศศิธร แสนสบาย
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียง คา วลี ประโยค ข้อความ ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง ฟังบทสนทนา นิทาน บทกวี
เพลง ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ถ้อยคาของตนเอง และแสดงท่าทางประกอบ พูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน พูด
ออกคาสั่ง และคาขอร้อง เขียนตัวอักษรจีน คา กลุ่มคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน บันทึกสั้นๆหรือการ์ด อภิปราย
ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
โดยใช้ความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการอภิปราย และทักษะการใช้
ภาษาเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี เห็นคุณค่า และประโยชน์ของภาษา เข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และแสวงหาความรู้ ค่านิยมอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
2. อ่าน และเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. อ่านและเขียนประโยคคาสั่ง และประโยคขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนได้
4. พูดออกคาสั่ง และคาขอร้องง่ายๆได้
5. พูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจาวันได้
6. เขียนบันทึกสั้นๆหรือการ์ดได้
รวม 6 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน STEM 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้ ผลไม้
10
-สมุดคัดศัพท์
-ใบงานวาดรูป
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่
เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่ อาหาร
15
-สมุดคัดศัพท์
เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
-สมุดเมนูอาหาร 食品
3.อ่านและฟัง คาอธิบายตาม
ชิ้นงาน STEM ถักเชือก
สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วปฏิบัติ
ทุ่นแรง
ตามได้

สื่อการสอน
-ใบงาน
-Power Point
-ใบงาน
-Power Point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้ - ผลไม้
20
นักเรียนทาแบบทดสอบปรนัย
จานวน 18 ข้อ
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่ - อาหาร
เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
3.อ่านและฟัง คาอธิบายตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วปฏิบัติ
ตามได้
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่ เสื้อผ้า
10
-สมุดคัดศัพท์
-วาดรูปคาศัพท์
เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
-สอบสนทนา
6.เขียน อธิบาย บรรยาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
4.สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง กีฬา
เวลา
15
-สมุดคัดศัพท์
-สอบสนทนา
สุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยวได้
-ชิ้นงาน STEM นาฬิกา
5.พูดขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทวนลม
กีฬา สุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยวได้

สื่อการสอน
-ใบงาน
-Power Point
-ใบงาน
-Power Point

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่ เสื้อผ้า
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
เวลา
จานวน30 ข้อ
เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
4.สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง กีฬา
สุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยวได้
5.พูดขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กีฬา สุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยวได้
6.เขียน อธิบาย บรรยาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
4.6 ชิ้นงานเมนูอาหารของข้าพเจ้า (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
2.อ่าน และเขียนตัวอักษร
จีนที่เป็นคา กลุ่มคา ที่
ซับซ้อนได้
5.พูดขอ และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ กีฬา สุขภาพ
สถานที่ท่องเที่ยวได้
6.เขียน อธิบาย บรรยาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ได้.สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
กีฬา สุขภาพ สถานที่
ท่องเที่ยวได้

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ประสิทธิภาพของ
หนังสือ
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามและ
ถูกต้องของการ

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

2 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 17 กรกฏาคม
(ก่อนกลางภาค 2560
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

