โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีน 2 รหัสวิชา จ31204
จานวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ 120 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน นางสาวศศิธร แสนสบาย

จานวนหน่วยกิต 3.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียง คา วลี ประโยค ข้อความ พูดสนทนา อธิบาย บรรยาย ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลในครอบครัว สถานที่ เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา ถ่ายโอน ข้อมูล สัทอักษร ภาพสัญลักษณ์ ฟัง
และอ่านประโยค ข้อความ บทเพลง บทกวีแล้วปฏิบัติตาม เล่าเรื่องเป็นถ้อยคาของตนเอง เขียนอักษรจีน คา
กลุ่มคา ประโยคและข้อความ เกี่ยวกับ ห้องเรียน ชื่อวิชา เขียนเล่าเรื่ องแนะนาสถานที่ และจับใจความสาคัญ
แสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้
โดยใช้ความรู้ หลักการออกเสียงระดับคา ประโยคและข้อความ น้าเสียงกริยาท่าทาง ความรู้ด้าน
คาศัพท์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สานวนภาษาโครงสร้างไวยากรณ์ ภาษาจีน ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการ
อภิปราย และกระบวนการปฏิบัติลงมือทาจริง
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ
ทางสังคม ทาให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน และสามารถแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆได้
3. การเรียนรู้ของรายวิชา
1. อ่านออกเสียง คา กลุ่มคา ประโยคสั้นๆที่เป็นสัทอักษรได้
2. ออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยคสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
3. พูดสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ญาติและเพื่อนได้
4. ฟังประโยค ข้อความ แล้วปฏิบัติตามได้
5. พูดบรรยาย อธิบาย ถ่ายโอนข้อมูลสัทอักษร และภาพสัญลักษณ์
6. เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา ประโยค ข้อความเหมาะสมกับหัวข้อ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
7. สนทนาง่ายๆเกี่ยวกับโรงเรียน ห้องเรียน ชื่อวิชา และแนะนาสถานที่ได้
8. พูด ขอ และให้ข้อมูล เกี่ยวกับสัญชาติ เชื้อชาติ สถานที่ เทศกาลสาคัญ ผักผลไม้ สัตว์ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้

9. จับใจความสาคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลสั้นๆจากการฟังหรืออ่านประโยคบท
สนทนาหรือนิทานทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ
10.พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ
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
ฉันอาศัยอยู่ที่
1. อ่านออกเสียง คา กลุ่มคา ประโยค
10 - การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
นครปฐม
สั้นๆที่เป็นสัทอักษรได้
และใบงาน
7.สนทนาง่ายๆเกี่ยวกับโรงเรียน
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
ห้องเรียน ชื่อวิชา และแนะนาสถานที่ได้
เติมคาตอบจานวน 10 ข้อ
2. ออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยคสั้นๆได้ เธอเป็นใคร เรียนที่
15 - การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
ไหน
ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
และใบงาน
3. พูดสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
ครอบครัว ญาติและเพื่อนได้
เติมคาตอบจานวน 15 ข้อ
8. พูด ขอ และให้ข้อมูล เกี่ยวกับสัญชาติ
เชื้อชาติ สถานที่ เทศกาลสาคัญ ผักผลไม้
สัตว์ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ฉันอาศัยอยู่ที่นครปฐม
9. จับใจความสาคัญ สรุปและ
20
- แบบทดสอบอัตนัยแบบเติมคาตอบจานวน
เธอเป็นใคร เรียนที่ไหน
แสดงความคิดเห็น พร้อมให้
20 ข้อ
เหตุผลสั้นๆจากการฟังหรืออ่าน
ประโยคบทสนทนาหรือนิทานทั้ง
ที่มีและไม่มีภาพประกอบ
10.พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการขอและเสนอให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
2. ออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยค เธอรู้จักยาจีนหรือไม่
10
- การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
สั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการออก
และใบงาน
เสียง
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
4. ฟังประโยค ข้อความ แล้ว
เติมคาตอบจานวน 10 ข้อ
ปฏิบัติตามได้
5. พูดบรรยาย อธิบาย ถ่ายโอน รถของเธอเก่าหรือใหม่
15
- การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
ข้อมูลสัทอักษร และภาพ
- ชิ้นงาน 10 คะแนน
สัญลักษณ์
6. เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา
ประโยค ข้อความเหมาะสมกับ
หัวข้อ และถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
เธอรู้จักยาจีนหรือไม่
5.เขียนอักษรจีน คา กลุ่มคา
30
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติมคาตอบ
ประโยค ข้อความเหมาะสมกับ รถของเธอเก่าหรือใหม่
จานวน 30 ข้อ
หัวข้อ และถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
9. จับใจความสาคัญ สรุปและ
แสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผลสั้นๆจากการฟังหรืออ่าน
ประโยคบทสนทนาหรือนิทานทั้ง
ที่มีและไม่มีภาพประกอบ

4.6 ชิ้นงาน สวัสดีนครปฐม (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ
5.เขียนอักษรจีน คา
กลุ่มคา ประโยค ข้อความ
เหมาะสมกับหัวข้อ และ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

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

