โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาจีนน่ารู้ 4 รหัสวิชา จ20204
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์20ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน นางสาวธนัญญา ปริยทิฆัมพร

จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคา กลุ่มคา ประโยคที่เป็นอักษรจีน ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง และคาร้องที่ใช้ในห้องเรียน อ่าน และเขียนคา กลุ่มคา ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน อ่าน และเขียน
ประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ บอกเวลา วัน เดือน ปี เป็นภาษาจีน และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การวิเคราะห์ การเรียนรู้จาก
กระบวนการการทางานกลุ่ม
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาจีน รู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษามารยาททางสังคม กริยาท่าทางสุภาพ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย
3. การเรียนรู้ของรายวิชา
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
2. อ่านและเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. อ่าน เขียนประโยคคาสั่ง และประโยคขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้อง
4. ฟังนิทานบทกวี เพลง แล้วสามารถถ่ายโอนคาพูด และแสดงท่าทางประกอบได้ถูกต้อง
5. พูดออกคาสั่ง และคาขอร้องง่ายๆได้
6. พูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจาวันได้
7. เขียนบันทึกสั้นๆหรือการ์ดได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
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ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. อ่าน และเขียนตัวอักษร - เวลา
15 -การคัดคาศัพท์ในบทเรียน
จีนได้
-ท่องบทสนทนา
2. อ่านและเขียนคา กลุ่มคา
-ชิ้นงาน
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
6. พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันได้
1. อ่าน และเขียนตัวอักษร - วัน/เดือน/ปี
จีนได้
2. อ่านและเขียนคา กลุ่มคา
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. อ่าน เขียนประโยคคาสั่ง
และประโยคขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียนได้ถูกต้อง
6. พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันได้
7. เขียนบันทึกสั้นๆหรือ
การ์ดได้

10

-การคัดคาศัพท์ในบทเรียน
-การถามตอบเนื้อหาใน
บทเรียน

สื่อการสอน
Power point

Power point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้ -เวลา
20
แบบทดสอบอัตนัยจานวน 20 ข้อ
2.อ่าน และเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้ -วัน/เดือน/ปี
ในชีวิตประจาวันได้
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีน - กิจกรรมประจาวัน
10 -คัดคาศัพท์ในบทเรียน
ได้
- การตรวจคาตอบจาก
2.อ่านและเขียนคา กลุ่มคาที่
สมุดและใบงาน
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.อ่าน เขียนประโยคคาสั่ง
และประโยคขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียนได้ถูกต้อง
4.ฟังนิทานบทกวี เพลง แล้ว
สามารถถ่ายโอนคาพูด และ
แสดงท่าทางประกอบได้
ถูกต้อง
5.พูดออกคาสั่ง และคา
ขอร้องง่ายๆได้
6.พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันได้
1.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีน -ชั่วโมงเรียนและสัปดาห์
15 -คัดคาศัพท์ในบทเรียน
ได้
- การตรวจคาตอบจาก
2.อ่านและเขียนคา กลุ่มคาที่
สมุดและใบงาน
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
-ชิ้นงาน

สื่อการสอน
Power point

Power point

3.อ่าน เขียนประโยคคาสั่ง
และประโยคขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียนได้ถูกต้อง
4.ฟังนิทานบทกวี เพลง แล้ว
สามารถถ่ายโอนคาพูด และ
แสดงท่าทางประกอบได้
ถูกต้อง
5.พูดออกคาสั่ง และคา
ขอร้องง่ายๆได้
6.พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันได้
4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 25 – 29 กุมพาพันธ์ 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
- กิจกรรมประจาวัน
30
- แบบทดสอบอัตนัย
2.อ่าน และเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้ - ชั่วโมงเรียนและสัปดาห์
ในชีวิตประจาวันได้
3.อ่าน-เขียนประโยคคาสั่ง และ
ประโยคขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
ได้ถูกต้อง
6.พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันได้
4.6 ชิ้นงาน 现在几点了(STEM)
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ จานวน
การเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
2.อ่านและเขียนคา กลุ่มคา 1. เขียนคาศัพท์ถูกต้อง
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ความคิดสร้างสรรค์
ชิน้ งาน
1 ชิ้น
6.พูดสนทนาเกี่ยวกับ
3. ความสวยงามของชิ้นงาน
ชีวิตประจาวันได้

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน

22 ธ.ค. 2560

