โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาจีนฟัง-พูด 1 รหัสวิชา จ30209
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน Miss Xie Linfei

จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียง คา วลี ประโยค ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บทละคร เรื่องขบขัน ข่าว ประกาศ
โฆษณา คาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายจากข้อมูลทางสื่อต่าง ๆ ประโยคหรือข้อความที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม การคมนาคม การซื้อ-ขาย การศึกษา และอาชีพ
การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสนทนาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถโต้ตอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้
โดยใช้ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการอภิปรายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เนื้ อหาทางภาษา ความเชื่อ และวัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา ความตระหนั กถึงความเหมื อน และความ
แตกต่าง เพื่อสื่อสาร คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จาลอง และสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม
วิเคราะห์ สรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เพื่ อ ให้ เกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษาจี น ใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ างๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีวินัย และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย
3. การเรียนรู้ของรายวิชา
1. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา
3. พูดประโยคคาถามสั้น ๆ ได้
4. พูดคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายจากข้อมูลทางสื่อต่าง ๆ
5. จับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังได้
6. ฟังบทสนทนาแล้วระบุใจความสาคัญ และรายละเอียดได้
7. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสารเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์และเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของผู้เรียน
8. พูดและฟังการแสดงความต้องการ ข้อเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆได้

9. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของจีน
10. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและสถานที่ตามมารยาทของสังคม
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 10 คะแนน)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
1.อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อย อาหารแสนอร่อย
10 - การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
กรอง
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
2.อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ
เติมคาตอบจานวน 10 ข้อ
โฆษณา
3. พูดประโยคคาถามสั้น ๆ ได้
4. พูดคาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง
คาอธิบาย และคาบรรยายจากข้อมูลทาง
สื่อต่าง ๆ
สัตว์โลกน่ารัก
5.จับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังได้
15 - การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
9.อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
- ชิ้นงาน STEM
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของจีน
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
5.จับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังได้ อาหารแสนอร่อย
20
- แบบทดสอบอัตนัยแบบเติมคาตอบจานวน
6.ฟังบทสนทนาแล้วระบุใจความ สัตว์โลกน่ารัก
20 ข้อ
สาคัญ และรายละเอียดได้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
7. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน วิบวับ แวววาว
10
- การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
โต้ตอบข้อมูล ข่าวสารเรื่องใกล้ตัว
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
ประสบการณ์และเรื่องที่อยู่ใน
เติมคาตอบจานวน 10 ข้อ
ความสนใจของผู้เรียน
10.เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล
และสถานที่ตามมารยาทของสังคม
ลองฟัง ฟังดู
8. พูดและฟังการแสดงความ
15
- การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
ต้องการ ข้อเสนอให้ความ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
ช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ ใน
เติมคาตอบจานวน 10 ข้อ
สถานการณ์ต่างๆได้

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
6.ฟังบทสนทนาแล้วระบุใจความสาคัญ วิบวับ แวววาว
30
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติมคาตอบ
และรายละเอียดได้
ลองฟัง ฟังดู
จานวน 30 ข้อ
8. พูดและฟังการแสดงความต้องการ
ข้อเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆได้
4.6 ชิ้นงาน สัตว์เลี้ยงของฉัน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
9.อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ
และที่มาของขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจีน

วิธีการเก็บคะแนน
1. คาศัพท์และประโยค
ถูกต้อง
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. ความสวยงามของ
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

ชิ้นงาน

10 คะแนน

22 ธ.ค. 2560

1 ชิ้น

