โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ภาษาจีนฟัง-พูด รหัสวิชา จ20209
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นางสาวชิดชนา ไทรชมภู นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธ์
นางสาวศศิธร แสนสบาย
นางสาวรุ่งอรุณ ชั้นเล็ก นางสาวชนาภา ทะลา
นางสาวทิพาวรรณ จงประเสริฐ
Miss Wu Mengting
Miss Feng Lulu
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบสัทอักษรจีน อ่านออกเสียง เขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อ่าน และเขียน คา กลุ่มคา
ประโยคภาษาจีนตามระบบสัทอักษรจีน
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนเบื้องต้น เกี่ยวกับคา กลุ่มคา ประโยคเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจาวัน พูดแสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธพูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผล
ประกอบ โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การวิเคราะห์ การเรียนรู้จาก
กระบวนการทางานกลุ่ม
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อย่างมีคุณธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. การเรียนรู้ของรายวิชา
1. ฟังและพูดสัทอักษรพินอินตามระบบพินอินและประสมเสียงคาง่ายๆ
2. ฟังและพูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลประกอบ
3. ฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
4. ฟังและพูดแสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
5. ฟังและพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
รวม 5 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 (ชิ้นงาน STEM 10 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. ฟังและพูดสัทอักษรพินอินตาม
5
- การตรวจคาตอบจากสมุด
ระบบ สัทอักษร
พินอิน
ระบบพินอินและประสมเสียงคาง่ายๆ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เติมคาตอบจานวน 5 ข้อ
2. ฟังและพูดแสดงความรู้สึก ความ
10 - ทดสอบบทสนทนา
วันเวลา
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
พร้อมให้เหตุผลประกอบ
3. ฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร ครอบครัวของฉัน
10 - ทดสอบบทสนทนา
ประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว

สื่อการสอน
Power point
Clip เสียง
Power point

Power point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2. ฟังและพูดแสดงความรู้สึก ความ
ระบบ สัทอักษร
20 - แบบทดสอบอัตนัยแบบเติมคาตอบ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
พินอิน
จานวน 20 ข้อ
พร้อมให้เหตุผลประกอบ
วันเวลา
3. ฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร ครอบครัวของฉัน
ประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
3. ฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร ร้อนหรือหนาว
5 - การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
ประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
- ทดสอบสนทนา
4. ฟังและพูดแสดงความต้องการของ
ชีวิตประจาวันของ
10 - การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
ตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
เรา
- ชิ้นงาน 10 คะแนน
ปฏิเสธ
5. ฟังและพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ไปหรือไม่ไป
10 - การตรวจคาตอบจากสมุด Power point
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
- ทดสอบสนทนา

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ร้อนหรือหนาว
3. ฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
30 - แบบทดสอบอัตนัย แบบเติมคาตอบ
ชีวิตประจาวันของเรา
กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์
จานวน 30 ข้อ
ไปหรือไม่ไป
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
4. ฟังและพูดแสดงความต้องการของ
ตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ
5. ฟังและพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
เรื่องใกล้ตัว
4.6 ชิ้นงาน ไดอารี่ของฉัน (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
3. ฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจาวัน
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว

วิธีการเก็บคะแนน
1. คาศัพท์และประโยค
ถูกต้อง
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. ความสวยงามของชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

ชิ้นงาน

10 คะแนน

7 ก.ย. 2561

1 ชิ้น

