
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาจีน 6                                                   รหัสวิชา จ23202               จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                 ครูผู้สอน  ม.ธีรวุฒิ  หงส์งามเจริญ

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

6.  อาชีพที่แตกต่างของจีนและไทย

     6.1  ⽣生词O O

     6.2  说⼀一说
     6.3  阅读和成语O O

     6.4  课⽂文
     6.5 สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ

           ของภาคตะวันออก เช่นพัทยา บางแสน 

           เกาะเสม็ด เกาะสีชัง ฯลฯ (ท้องถิ่น)

     6.6 เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็น

           อยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาค 

           ตะวันออก (ท้องถิ่น)

     6.7 ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญใน

           อดีตของภาคตะวันออก เช่น สุนทรภู่  

           หลวงพ่ออี๋ หลวงพ่อโสธร ฯลฯ

           (ท้องถิ่น)

     6.8 คำศัพท์ (ASEAN)

1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม

มารยาทสังคมละวัฒนธรรมของจีน

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกกรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

4. ระบุหรือเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ

ข้อความที่ฟังหรืออ่าน

5. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและตอบคำถามเกี่ยว

กับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยก

ตัวอย่างประกอบ

7.  เพื่อนชาวจีนของฉัน

     7.1  ⽣生词O O

     7.2  说 ⼀一说
     7.3  阅读和成语O O

     7.4  课⽂文
     7.5 สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ

           ของภาคตะวันออก เช่นพัทยา บางแสน 

           เกาะเสม็ด เกาะสีชัง ฯลฯ (ท้องถิ่น)

     7.6 เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็น

           อยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาค 

           ตะวันออก (ท้องถิ่น)

     7.7 ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญใน

           อดีตของภาคตะวันออก เช่น สุนทรภู่  

           หลวงพ่ออี๋ หลวงพ่อโสธร ฯลฯ

           (ท้องถิ่น)

     7.8 คำศัพท์ (ASEAN)

4. ระบุหรือเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ

    ข้อความที่ฟังหรืออ่าน
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หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

8.  จดหมายธุรกิจ

     8.1  ⽣生词O O

     8.2  说 ⼀一说
     8.3  阅读和成语O O

     8.4  课⽂文
     8.5  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก 

            (ท้องถิ่น)

     8.6 จดหมายข่าว(ท้องถิ่น)

     8.7 การประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก โดย

           ใช้ส่ือประสมมัลติมีเดีย(ท้องถิ่น)

     8.8 คำศัพท์ (ASEAN)

6. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำวันประสบการณ์และ

    ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว

7. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในความสนใจ

8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และ

     เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ

9.  แหล่งท่องเที่ยวของจีน

     9.1  ⽣生词O O

     9.2  说 ⼀一说
     9.3  阅读和成语O O

     9.4  课⽂文
     9.5  คำศัพท์ (ASEAN)

9. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

    ห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน

10. ชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทย

     10.1  ⽣生词O O

     10.2  说 ⼀一说
     10.3  阅读和成语O O

     10.4  课⽂文
     10.5  คำศัพท์ (ASEAN)

     10.6  บอกชื่อพรรณไม้ชนิดต่างๆ 

              (พฤกษศาสตร์)

9. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

    ห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน

การวัดและประเมินผล

O คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอ่านพินอิน

    1.2 ท่องคำศัพท์

    1.3 การบ้านและ ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกคะแนนการ

    ท่องศัพท์

3. แบบบันทึกคะแนนการบ้าน

5

10

10

1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-5
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอ่านพินอิน

    1.2 ท่องคำศัพท์

    1.3 การบ้านและ ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกคะแนนการ

    ท่องศัพท์

3. แบบบันทึกคะแนนการบ้าน

5

10

10

6-8

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 6-9

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

การสังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ทดสอบ แบบทดสอบการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยO์ O                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตO O O

3.   มีวินัยO O O O O O 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง O O O O O 6.   มุ่งม่ันในการทำงานO O

7.   รักความเป็นไทยO O O O O 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขO O O O 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารO O O O 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาO O O O 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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