โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาจีน 6 รหัสวิชา จ33204
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์
120 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวชิดชนา ไทรชมภู
2. คำอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียง คำ วลี ประโยคข้อความ พูดสนทนาโต้ตอบ พูดและเขียนอธิบาย บรรยายขอ และให้
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ฟังและอ่านข้อความ บทความ คำประพันธ์ พูด บรรยายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สภาพอากาศ เรื่องราวที่เป็นที่สนใจของสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจ้าของภาษาและของไทย ถ่ายโอนข้อมูล สัทอักษร ภาพ สัญลักษณ์จาก
การฟังและการอ่านโดยการเขียน และการพูดด้วยถ้อยคำของตนเอง
โดยใช้ความรู้ หลักการออกเสียงระดับคำ ประโยค และข้อความ น้ำเสียง กริยาท่าทาง ความรู้ด้าน
คำศัพท์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สำนวนภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีน ทักษะการใช้ภาษากระบวนการ
อภิปราย และกรบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และเพื่อการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การ
พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ผลการเรียนรู้
1. ออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
2. พูดสนทนาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน สภาพอากาศ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน
และเหตุการณ์ปัจจุบันได้
3. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสารเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์และเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของสังคม
4. พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอนข้อมูล สัทอักษรและภาพสัญลักษณ์ได้
5. เขียนอักษรจีน กลุ่มคำ ประโยคข้อความ เพื่อสื่อสารความหมายได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
6. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ได้
7. ฟังข้อความ นิทาน เพลง บทกวี บทความ แล้วสามารถพูด เขียนเป็นถ้อยคำของตนเองได้
8. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
เหตุการณ์ พร้อมเหตุผล
รวม 8 ผลการเรียนรู้

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
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
我是跟旅游团一
3. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือ
10
- การตรวจคำตอบจาก
起来的
เขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสารเรื่อง
สมุดและใบงาน
ใกล้ตัว ประสบการณ์และเรื่องที่
- การสอบอ่านบทสนทนา
อยู่ในความสนใจของสังคม
หรือบทความสั้น ๆ
4. พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอน
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
ข้อมูล สัทอักษรและภาพ
สัญลักษณ์ได้
2. พูดสนทนาอย่างเป็นทางการ 我的护照你找到
10
- การตรวจคำตอบจาก
了没有
เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน สภาพ
สมุดและใบงาน
อากาศ ครอบครัว โรงเรียน
- การสอบท่องบทสนทนา
เพื่อนและเหตุการณ์ปัจจุบันได้
หรือบทความสั้น ๆ
7. ฟังข้อความ นิทาน เพลง บท
กวี บทความ แล้วสามารถพูด
เขียนเป็นถ้อยคำของตนเองได้
1. ออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค 我的眼镜摔坏了
5
- การตรวจคำตอบจาก
ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
สมุดและใบงาน
8. พูดและเขียนบรรยายแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นของ
ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
กิจกรรมเหตุการณ์ พร้อมเหตุผล

สื่อการสอน
- PPT
- VDO

- PPT
- VDO

- PPT

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
5. เขียนอักษรจีน กลุ่มคำ
-我是跟旅游团一起
20
- แบบทดสอบปรนัยแบบเติมคำตอบ
来的
ประโยคข้อความ เพื่อสื่อสาร
-我的护照你找到了
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
没有
ไวยากรณ์
-我的眼镜摔坏了
6. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจง และคำอธิบายสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
8. พูดและเขียนบรรยายแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นของ
ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
กิจกรรมเหตุการณ์ พร้อมเหตุผล
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
4. พูดอธิบาย บรรยาย ถ่ายโอน 钥匙忘拔下来
10
- การตรวจคำตอบจาก
ข้อมูล สัทอักษรและภาพ
สมุดและใบงาน
สัญลักษณ์ได้
- การสอบท่องบทสนทนา
7. ฟังข้อความ นิทาน เพลง บท
หรือบทความสั้น ๆ
กวี บทความ แล้วสามารถพูด
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
เขียนเป็นถ้อยคำของตนเองได้
2. พูดสนทนาอย่างเป็นทางการ 会议厅的门开着
10
- การตรวจคำตอบจาก
呢
เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน สภาพ
สมุดและใบงาน
อากาศ ครอบครัว โรงเรียน
- การสอบท่องบทสนทนา
เพื่อนและเหตุการณ์ปัจจุบันได้
หรือบทความสั้น ๆ
3. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือ
เขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสารเรื่อง
ใกล้ตัว ประสบการณ์และเรื่องที่
อยู่ในความสนใจของสังคม
1. ออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค HSK / PAT 7.4
5
- การตรวจคำตอบจาก
ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
สมุดและใบงาน
5. เขียนอักษรจีน กลุ่มคำ
ประโยคข้อความ เพื่อสื่อสาร
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์

สื่อการสอน
- PPT
- VDO

- PPT
- VDO

- PPT
- ตัวอย่างข้อสอบ
เก่า

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1. ออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค -钥匙忘拔下来
30
- แบบทดสอบปรนัยแบบเติมคำตอบ
ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง -会议厅的门开着呢
5. เขียนอักษรจีน กลุ่มคำ
- HSK / PAT 7.4
ประโยคข้อความ เพื่อสื่อสาร
ความหมายได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
6. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจง และคำอธิบายสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
8. พูดและเขียนบรรยายแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นของ
ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
กิจกรรมเหตุการณ์ พร้อมเหตุผล
4.6 ชิ้นงาน
4.6.1 ชิ้นงานตารางกำหนดการท่องเที่ยว
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
3. สนทนาอย่างต่อเนื่อง
หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล
ข่าวสารเรื่องใกล้ตัว
ประสบการณ์และเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของสังคม
5. เขียนอักษรจีน กลุ่มคำ
ประโยคข้อความ เพื่อ
สื่อสารความหมายได้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์

วิธีการเก็บคะแนน
1. ภาษาที่ใช้ถูกต้อง
2. แนวคิดและความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ
ชิ้นงาน
3. ความสวยงามของ
ตารางกำหนดการ

ชิ้นงาน
ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กำหนดเวลา
ส่งงาน

ชิ้นงาน

5 คะแนน

25 พ.ย. 2560

1 ชิ้น

4.6.2 คลิปการสัมภาษณ์ภาษาจีน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
2. พูดสนทนาอย่างเป็น
ทางการเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน สภาพอากาศ
ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน
และเหตุการณ์ปัจจุบันได้
8. พูดและเขียนบรรยาย
แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรม
เหตุการณ์ พร้อมเหตุผล

วิธีการเก็บคะแนน
1. เนื้อหาชัดเจน เข้าใจ
ง่าย
2. ภาษาที่ใช้ถูกต้อง
เหมาะสม
3. ความคิดสร้างสรรค์

ชิ้นงาน
ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กำหนดเวลา
ส่งงาน

ชิ้นงาน

5 คะแนน

31 ม.ค. 2561

1 ชิ้น

