โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีนรอบรู้ 4 จ30204
จานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธุ์ นางสาวศศิธร แสนสบาย
2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียง คา วลี ประโยค ข้อความ ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง ฟังบทสนทนา นิทาน บทกวี
เพลง ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ถ้อยคาของตนเอง และแสดงท่าทางประกอบ พูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน พูด
ออกคาสั่ง และคาขอร้อง เขียนตัวอักษรจีน คา กลุ่มคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สามารถพูดและแสดงอกถึงความ
ต้องการหรือปฏิบัติได้ อภิปรายความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย
โดยใช้ความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการอภิปราย และทักษะการใช้
ภาษาเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี เห็นคุณค่า และประโยชน์ของภาษา เข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรมของให้เหมาะ
กับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาททางสังคมของประเทศจีน

ผลการเรียนรู้
๑. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้
๒. อ่าน และเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. พูดและเขียนความต้องการ ข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆได้
๔. พูดออกคาสั่ง และคาขอร้องง่ายๆได้
๕. พูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจาวันได้
๖. ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงได้
รวม ๖ 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
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
๑. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้ 日期
10
-สมุดคัดศัพท์
๒. อ่าน และเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้
-ท่องบทสนทนา
ในชีวิตประจาวันได้
๒. อ่าน และเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้ 日常生活
ในชีวิตประจาวันได้
๓. พูดและเขียนความต้องการ
ข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆได้

15

สื่อการสอน
-ใบงาน
-Power Point

- การตรวจคาตอบจาก
-ใบงาน
สมุดและใบงาน
-Power Point
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
๑. อ่าน และเขียนตัวอักษรจีนได้ -日期
20
- แบบทดสอบอัตนัย 23 ข้อ
๒. อ่าน และเขียนคา กลุ่มคาที่ใช้ -日常生活
ในชีวิตประจาวันได้
๓. พูดและเขียนความต้องการ
ข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆได้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
๔. พูดออกคาสั่ง และคาขอร้อง 日常生活
10
-สมุดคัดศัพท์
ง่ายๆได้
-สอบสนทนา
๕. พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันได้
๕. พูดสนทนาเกี่ยวกับ
15
-สมุดคัดศัพท์
周末
ชีวิตประจาวันได้
-วาดรูปคาศัพท์
๖. ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง
-สอบสนทนา
ได้

สื่อการสอน
-ใบงาน
-Power Point
-ใบงาน
-Power Point

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
๔. พูดออกคาสั่ง และคาขอร้อง 日常生活
30
- แบบทดสอบอัตนัย 40 ข้อ
ง่ายๆได้
周末
๕. พูดสนทนาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันได้
๖. ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง
ได้
4.6 ชิ้นงานกิจวัตรประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
๕. พูดสนทนาเกี่ยวกับ
1. รูปแบบการวางโครง
ชีวิตประจาวันได้
เรือ่ ง
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ภาษาถูกต้อง
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามความ
ประณีตของงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน

10 ก.พ. 2560

