โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีนรอบรู้ 5 รหัสวิชา จ30205
จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวชิดชนา ไทรชมภู นางสาวศศิธร แสนสบาย นางสาวฐิติพร พรอรุณชัย
2. คำอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียง คำ วลี ประโยค บทกวี ข้อความที่ซับซ้อน สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง ฟัง
อ่าน คำอธิบายบทสนทนา บทความ อ่านออกเสียงสัทอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค พูดให้ และขอข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ สนทนาเกี่ยวกับบุคคล และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่าเรื่องเกี่ยวกับบุคคล หรือเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนตัวอักษรจีนที่เป็นคำ และกลุ่มคำที่ซับซ้อน เขียนอธิบาย
บรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย
โดยใช้ความรู้ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการอภิปรายให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหาทางภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความตระหนักถึงความเหมือนและความ
แตกต่าง เพื่อสื่อสาร คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลอง และสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม
วิเคราะห์ สรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีวินัย และค่านิยมอันพึงประสงค์ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมันในการทำงาน มีจิตสารธารณะ และรักความเป็นไทย
3. ผลการเรียนรู้
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
2. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่เป็นคำ กลุ่มคำ ที่ซับซ้อนได้
3. จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่านได้
4. สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง กีฬา สุขภาพ ตำแหน่งที่ตั้งได้
5. พูดขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กีฬา สุขภาพ ตำแหน่งที่ตั้งได้
6. เขียน อธิบาย บรรยาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
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
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
运动与爱好
3. จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
15
- การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน
และอ่านได้
- การสอบอ่านบทสนทนา
4. อ่านและฟัง คำอธิบายตาม
หรือบทความสั้น ๆ
สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วปฏิบัติตามได้
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
5. สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง กีฬา
สุขภาพ และ ตำแหน่งที่ตั้งได้
京剧
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
10
- การนำเสนอ
- ชิ้นงาน
2. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่เป็น
คำ กลุ่มคำ ที่ซับซ้อนได้

สื่อการสอน
- Power Point

- Power Point
- VDO

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
- 运动
20
- แบบทดสอบปรนัยแบบเติมคำตอบ
2. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่เป็น - 爱好
คำ กลุ่มคำ ที่ซับซ้อนได้
6. เขียน อธิบาย บรรยาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
健康
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
10
- การตรวจคำตอบจาก
- Power Point
สมุดและใบงาน
2. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่เป็น
- การสอบท่องบทสนทนา
คำ กลุ่มคำ ที่ซับซ้อนได้
หรือบทความสั้น ๆ
6. เขียน อธิบาย บรรยาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
位置
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
15
- การตรวจคำตอบจาก
- Power Point
สมุดและใบงาน
3. จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
- การสอบท่องบทสนทนา
และอ่านได้
หรือบทความสั้น ๆ
4. อ่านและฟัง คำอธิบายตาม
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วปฏิบัติตามได้
(STEM)
5. สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง กีฬา สุขภาพ
และ ตำแหน่งที่ตั้งได้
4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่ - 健康
30
- แบบทดสอบปรนัยแบบเติมคำตอบ
เป็นคำ กลุ่มคำ ที่ซับซ้อนได้
- 位置
3. จับใจความสำคัญของเรื่องที่
ฟังและอ่านได้
6. เขียน อธิบาย บรรยาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
4.6 ชิ้นงาน
4.6.1 ชิ้นงานกีฬา
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
2. อ่าน และเขียนตัวอักษร 1. ภาษาที่ใช้ถูกต้อง
2. ความคิดสร้างสรรค์ใน
จีนที่เป็นคำ กลุ่มคำ ที่
การออกแบบชิ้นงาน
ซับซ้อนได้
3. ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กำหนดเวลา
ส่งงาน

ชิ้นงาน

5 คะแนน

16 มิ.ย. 2560

1 ชิ้น

4.6.2 ชิ้นงานหน้ากากงิ้ว
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1. อ่าน และเขียนตัวอักษร 1. เนื้อหาถูกต้อง
2. มีความสร้างสรรค์ใน
จีนได้
การออกแบบชิ้นงาน
3. ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ
5 คะแนน

กำหนดเวลา
ส่งงาน
14 ก.ค. 2560

4.6.3 ชิ้นงานสถานที่ (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
6. เขียน อธิบาย บรรยาย 1. เนื้อหาถูกต้อง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว 2. ภาษาที่ใช้ถูกต้อง
ได้
3. ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ
5 คะแนน

กำหนดเวลา
ส่งงาน
8 ก.ย. 2560

