โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาจีนนารู 3 รหัสวิชา จ20203
จํานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง / สัปดาห20ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ภาคเรียนที่ 1
ผูสอน นางสาวทิพาวรรณ จงประเสริฐ

จํานวนหนวยกิต 0.5 หนวยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ปการศึกษา 2561

2. คําอธิบายรายวิชา
ทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาจีนเบื้องตนเกี่ยวกับคํา กลุมคํา ประโยคที่เปนอักษรจีน ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง และคํารองที่ใชในหองเรียน อาน และเขียนคํา กลุมคํา ประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน อาน และ
เขียนประโยคที่ใชในสถานการณตางๆ รูจักบทสนทนางายๆเกี่ยวกับการถามประเทศ และการถามสถานที่เกิด
โดยใชทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน การวิเคราะห การเรียนรูจาก
กระบวนการการทางานกลุม
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และเห็นคุณคาการเรียนรูภาษาจีน รูจักวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษามารยาททางสังคม กริยาทาทางสุภาพ และนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และรักความเปนไทย
3. การเรียนรูของรายวิชา
1. อาน และเขียนตัวอักษรจีนได
2. อานและเขียนคํา กลุมคําที่ใชในชีวิตประจําวันได
3. อาน เขียนประโยคคําสั่ง และประโยคขอรองที่ใชในหองเรียนไดถูกตอง
4. ฟงนิทานบทกวี เพลง แลวสามารถถายโอนคําพูด และแสดงทาทางประกอบไดถูกตอง
5. พูดออกคําสั่ง และคําขอรองงายๆได
6. พูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจําวันได
7. เขียนบันทึกสั้นๆหรือการดได
รวม 7 ผลการเรียนรู

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค
- คะแนนกอนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนกอนกลางภาค รวม 25 คะแนน
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ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค
ผลการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. อาน และเขียนตัวอักษรจีนได สัญชาติและสถานที่เกิด
15 -การคัดคําศัพทในบทเรียน
2. อานและเขียนคํา กลุมคําที่ใช
-ทองบทสนทนา
ในชีวิตประจําวันได
-ชิ้นงาน
4.ฟงนิทานบทกวี เพลง แลว
อายุและอาชีพ
10 -การคัดคําศัพทในบทเรียน
สามารถถายโอนคําพูด และ
-การสนทนาถามตอบพูด
แสดงทาทางประกอบไดถูกตอง
ออกคําสั่ง และคําขอรอง
5.พูดออกคําสั่ง และคําขอรอง
จากเนื้อหาในบทเรียน
งายๆได

สื่อการสอน
Power point

Power point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561)
ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
คะแนน
รูปแบบขอสอบ
1.อาน และเขียนตัวอักษรจีนได - สัญชาติและสถานที่เกิด
20
แบบทดสอบอัตนัยจํานวน 20 ขอ
2.อาน และเขียนคํา กลุมคําที่ใช - อายุและอาชีพ
ในชีวิตประจําวันได
4.ฟงนิทานบทกวี เพลง แลว
สามารถถายโอนคําพูด และแสดง
ทาทางประกอบไดถูกตอง
5.พูดออกคําสั่ง และคําขอรอง
งายๆได

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
คะแนน รูปแบบการประเมิน
2. อานและเขียนคํา กลุมคําที่ใช อาหารและเครื่องดื่ม
15 -คัดคําศัพทในบทเรียน
ในชีวิตประจําวันได
- ชิ้นงาน
5.พูดออกคําสั่ง และคําขอรอง
- การถามตอบ พูดออก
งายๆได
คําสั่ง คําขอรองงายๆที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาใน
บทเรียน
3.อาน เขียนประโยคคําสั่ง และ เวลา
10 -คัดคําศัพทในบทเรียน
ประโยคขอรองที่ใชในหองเรียน
- การตรวจคําตอบจาก
ไดถูกตอง
สมุดและใบงาน
7.เขียนบันทึกสั้นๆหรือการดได

สื่อการสอน
Power point

Power point

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 17 – 21 กันยายน 2561)
ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
คะแนน
รูปแบบขอสอบ
2. อานและเขียนคํา กลุมคําที่ใช อาหารและเครื่องดื่ม
15
- แบบทดสอบอัตนัย
ในชีวิตประจําวันได
5.พูดออกคําสั่ง และคําขอรอง
งายๆได
3.อาน เขียนประโยคคําสั่ง และ เวลา
15
- แบบทดสอบอัตนัย
ประโยคขอรองที่ใชในหองเรียน
ไดถูกตอง
7.เขียนบันทึกสั้นๆหรือการดได

4.6 ชิ้นงาน
4.6.1 ชิ้นงาน 你是哪人国人？คุณเปนคนประเทศใด? (STEM)
หนวยการเรียนรูหรือสาระ
การเรียนรู/ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู/บูรณาการ
1. อาน และเขียนตัวอักษร
จีนได
2. อานและเขียนคํา กลุมคํา
ที่ใชในชีวิตประจําวันได

วิธีการเก็บคะแนน
1. ความถูกตองของคําศัพท
และรูปประโยค
2. ความคิดสรางสรรค
3. ความสวยงามของชิ้นงาน
4.ความตรงตอเวลาในการ
สงงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จํานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กําหนดเวลา
สงงาน

ชิ้นงาน

5 คะแนน

29 มิ.ย. 2561

1 ชิ้น

