โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีน 3 จ32202
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน 1. นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธุ์
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อ่านออกเสียง คา กลุ่มคา ประโยคสั้นๆที่เป็นสัทอักษรได้
พูดสนทนาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ญาติ และเพื่อนได้
ฟังประโยคข้อความแล้วปฏิบัติตามได้
ออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยค ข้อความ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอนข้อมูลสัทอักษร และภาพสัญลักษณ์
เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสารตามความหมายได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
สนทนาง่ายๆ เกี่ยวกับโรงเรียน ห้องเรียน ชื่อวิชา และแนะนาสถานที่ได้
พูด ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เทศกาลสาคัญ เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และของไทยได้
9. ฟังข้อความ นิทาน เพลง บทกวี แล้วสามารถ พูด เขียน ถ่ายโอนเป็นถ้อยคาของตนเองได้
10. พูดถ่ายทอดเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
รวม 10 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.อ่ า นออกเสี ย ง ค า กลุ่ ม ค า ไปห้องสมุดกันไหม
5
-สมุดคัดศัพท์
ประโยคสั้นๆที่เป็นสัทอักษรได้
你常去图书
2.พู ด สนทนาอย่ า งเป็ น ทางการ 馆吗？
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ญาติ
และเพื่อนได้
5.พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอน
ข้อมูลสัทอักษร และภาพ
สัญลักษณ์
2.พู ด สนทนาอย่ า งเป็ น ทางการ เขากาลังทาอะไรอยู่นะ
5
-สมุดคัดศัพท์
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ญาติ 他在做什么
-สอบท้ายบท
และเพื่อนได้
呢？
4.ออกเสี ย งคา กลุ่ มคา ประโยค
ข้อความ ได้ถูกต้องตามหลั กการ
ออกเสียง
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา
ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสารตาม
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
1.อ่ า นออกเสี ย ง ค า กลุ่ ม ค า ไปส่งของที่ไปรษณีย์
5
-สมุดคัดศัพท์
ประโยคสั้นๆที่เป็นสัทอักษรได้
-สอบท้ายบท
กันเถอะ 我去邮
3.ฟังประโยคข้อความแล้วปฏิบัติ
局寄包裹
ตามได้
5.พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอน
ข้อมูลสัทอักษร
และภาพ
สัญลักษณ์
2.พู ด สนทนาอย่ า งเป็ น ทางการ ลองหน่อยได้ไหม 可
10
-สมุดคัดศัพท์
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ญาติ
-สอบท้ายบท
以试试马？
และเพื่อนได้
4.ออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยค
ข้อความ ได้ถูกต้องตามหลั กการ
ออกเสียง
5.พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอน
ข้อมูลสัทอักษรและภาพ
สัญลักษณ์

สื่อการสอน
-ใบงาน
-Power Point

-ใบงาน
-Power Point

-ใบงาน
-Power Point

-ใบงาน
-Power Point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- ไปห้องสมุดกันไหม
20
นักเรียนทาแบบทดสอบปรนัย
1.อ่านออกเสียง คา กลุ่มคา - เขากาลังทาอะไรอยู่นะ
จานวน 40 ข้อ
ประโยคสั้นๆที่เป็นสัทอักษรได้
2.พูดสนทนาอย่างเป็นทางการ -ไปส่งของที่ไปรษณีย์กัน
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ญาติ เถอะ
-ลองหน่อยได้ไหม
และเพื่อนได้
3.ฟังประโยคข้อความแล้วปฏิบัติ
ตามได้
4.ออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยค
ข้อความ ได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง
5.พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอน
ข้อมูลสัทอักษรและภาสัญลักษณ์
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา
ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสาร
ตามความหมายได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
7.สนทนาง่ายๆ เกี่ยวกับโรงเรียน สุขสันต์วันเกิด 祝你
5
-สมุดคัดศัพท์
ห้ อ งเรี ย น ชื่ อ วิ ช า และแนะน า 生日快乐
-วาดรูปคาศัพท์
สถานที่ได้
-สอบสนทนา
8.พูด ขอ และให้ ข้อมูล เกี่ย วกับ
สภาพอากาศเทศกาลส าคั ญ
เหตุการณ์ปัจจุบันและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และของไทยได้
9.ฟังข้อความ นิทาน เพลง บทกวี
แล้วสามารถ พูด เขียน ถ่ายโอน
เป็นถ้อยคาของตนเองได้
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา พรุ่งนี้ออกเดินทางตอน
5
-สมุดคัดศัพท์
ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสารตาม 7.15 我们明天
-สอบสนทนา
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
七点一刻出
ไวยากรณ์
发。

สื่อการสอน
-ใบงาน
-Power Point

-ใบงาน
-Power Point

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
9.ฟังข้อความ นิทาน เพลง บทกวี พรุ่งนี้ออกเดินทางตอน
-สมุดคัดศัพท์
แล้วสามารถ พูด เขียน ถ่ายโอน 7.15 我们明天
-สอบสนทนา
เป็นถ้อยคาของตนเองได้
七点一刻出
发。
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา ฉันวางแผนจะไปดูงิ้ว
10
-สมุดคัดศัพท์
ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสารตาม 我打算请老
-สอบสนทนา
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
-สอบท่องศัพท์
师看京剧
ไวยากรณ์
-ทาใบงาน
8.พูด ขอ และให้ ข้อมูล เกี่ ย วกั บ
สภาพอากาศเทศกาลส าคั ญ
เหตุการณ์ปัจจุบันและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และของไทยได้
10.พูดถ่ายทอดเรื่องราวที่
เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา ข้างในมหาวิทยาลัยมี
5
-สมุดคัดศัพท์
ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสารตาม ไปรษณีย์ไหม
-สอบสนทนา
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
-สอบท่องศัพท์
ไวยากรณ์
7.สนทนาง่ายๆ เกี่ยวกับโรงเรียน
ห้องเรียน ชื่อวิชา และแนะนา
สถานที่ได้
10.พูดถ่ายทอดเรื่องราวที่
เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น

สื่อการสอน
-ใบงาน
-Power Point

-ใบงาน
-Power Point

-ใบงาน
-Power Point

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา - สุขสันต์วันเกิด 祝你
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสารตาม
จานวน 50 ข้อ
生日快乐
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
- พรุ่งนี้ออกเดินทางตอน
ไวยากรณ์
7.สนทนาง่ายๆ เกี่ยวกับโรงเรียน 7.15 我们明天
ห้องเรียน ชื่อวิชา และแนะนา 七点一刻出发
สถานที่ได้
。
8.พูด ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ
เทศกาลสาคัญ -ฉันวางแผนจะไปดูงิ้ว
เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรม 我打算请老师
ของเจ้าของภาษา และของไทยได้ 看京剧
9.ฟังข้อความ นิทาน เพลง บทกวี -ข้างในมหาวิทยาลัยมี
แล้วสามารถ พูด เขียน ถ่ายโอน ไปรษณีย์ไหม
เป็นถ้อยคาของตนเองได้
10.พูดถ่ายทอดเรื่องราวที่
เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น
4.6 ชิ้นงาน 12 นักษัตร (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ ผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
6.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา
ประโยค ข้อความ เพื่อสื่อสารตาม
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
7.สนทนาง่ายๆเกี่ยวกับโรงเรียน
ห้องเรียน ชื่อวิชา และแนะนา
สถานที่ได้
8.พูด ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ
เทศกาลสาคัญ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และของไทยได้
9.ฟังข้อความ นิทาน เพลง บทกวี
แล้วสามารถ พูด เขียน ถ่ายโอน
เป็นถ้อยคาของตนเองได้

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ
3. ประสิทธิภาพของ
หนังสือ
4. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามและ
ถูกต้องของการ

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 10 สิงหาคม
(ก่อนกลางภาค 2560
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

