โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชาภาษาจีนน่ารู้ 6 รหัสวิชา จ20206
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 20ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน Miss Xie Linfei

จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียง คา วลี ประโยค บทกวี ข้อความที่ซับซ้อน สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง ฟัง
อ่าน คาอธิบ าย บทสนทนา บทความ อ่านออกเสี ยงสั ท อักษร คา กลุ่ มคา ประโยค พู ดให้ และขอข้อมู ล
เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ สนทนาเกี่ยวกับบุคคล และสิ่งต่ างๆรอบตัว เล่าเรื่องเกี่ยวกับบุคคล หรือเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวันที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนตัวอักษรจีนที่เป็นคา และกลุ่มคาที่ซับซ้อน เขียนอธิบาย
บรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย
โดยใช้ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการอภิปรายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เนื้ อหาทางภาษา ความเชื่อ และวัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา ความตระหนั กถึงความเหมื อน และความ
แตกต่าง เพื่อสื่อสาร คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จาลอง และสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม
วิเคราะห์ สรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีวินัย และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย
3. การเรียนรู้ของรายวิชา
1. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
2. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
3. จับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและอ่านได้
4. ฟังบทสนทนาแล้วระบุใจความสาคัญ และรายละเอียดได้
5. อ่านและฟัง คาอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆแล้วปฏิบัติตามได้
6. สนทนาเกี่ยวกับบุคคล และสิ่งต่างๆรอบตัวได้
7. พูดขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้
8. เล่าเรื่องสั้นเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันที่อยู่ในความสนใจได้
9. เขียน อธิบาย บรรยาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้
รวม 9 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 (ชิ้นงาน STEM 10 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
เสื้อคลุมสีเหลืองหนึ่ง
1.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
15
- การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่เป็น ตัว
และใบงาน
คา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
- การอ่านบทสนทนาหรือ
4. ฟังบทสนทนาแล้วระบุใจความ
บทความสั้นๆ
สาคัญ และรายละเอียดได้
5.อ่านและฟัง คาอธิบายตาม
ฉันอยากเป็นจิตรกร
10
- การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
สถานการณ์ต่างๆแล้วปฏิบัติตามได้
และใบงาน
6. สนทนาเกี่ยวกับบุคคล และสิ่ง
- การท่องบทสนทนาหรือ
ต่างๆรอบตัวได้
บทความสั้นๆ
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่ - เสื้อคลุมสีเหลืองหนึ่ง
20
- แบบทดสอบอัตนัยแบบเติมคาตอบจานวน
ตัว
เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
20 ข้อ
3.จับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟัง - ฉันอยากเป็นจิตรกร
และอ่านได้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
เธอเล่นสเก็ตบอร์ดเป็น
7.พูดขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
15
- การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
ไหม
อาชีพต่างๆได้
- แบบทดสอบอัตนัย
- ชิ้นงาน 10 คะแนน
8. เล่าเรื่องสั้นเกี่ยวกับบุคคลหรือ ประวัติส่วนตัว
10
- การตรวจใบงาน
Power point
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวันที่อยู่ และแฟ้มสะสมผลงาน
- แฟ้มสะสมผลงาน
ในความสนใจได้
4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2.อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนที่ เธอเล่นสเก็ตบอร์ดเป็น
30
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติมคาตอบ
ไหม
เป็นคา กลุ่มคา ที่ซับซ้อนได้
จานวน 30 ข้อ
3.จับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟัง
และอ่านได้
4.6 ชิ้นงาน กีฬาเพลิน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ
1.อ่าน และเขียนตัวอักษร
จีนได้
2.อ่าน และเขียนตัวอักษร
จีนที่เป็นคา กลุ่มคา ที่
ซับซ้อนได้
5.อ่านและฟัง คาอธิบาย
ตามสถานการณ์ต่างๆแล้ว
ปฏิบัติตามได้

วิธีการเก็บคะแนน
1. คาศัพท์ถูกต้อง
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

ชิ้นงาน

10 คะแนน

22 ก.พ. 2561

1 ชิ้น

