จ20203 เรียนรู้วัฒนธรรมจีน
รายวิชา เรียนรู้วัฒนธรรมจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาวัฒนธรรมจีน ความเป็นมาของประเทศจีน ประเพณีวัฒนธรรมที่ถือ ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ
ความโดดเด่น มีเอกลั กษณ์เฉพาะตัว เรี ยนรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ ความเชื่อ เทศกาลต่างๆ รวมไปถึงการผสมผสานแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน เป็น
ต้น อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เช่น การตัดกระดาษจีน การวาดหน้ากากจีน การวาดจานลาย
คราม เรียนรู้ศิลปะแบบจีน และสถานที่สาคัญต่างๆของประเทศจีน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระการคิดแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน รวม
ไปถึงการได้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยการลงมือปฏิบัติของนักเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนโดยสามารถบอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรม มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม พูดและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเจ้าของภาษากับของไทย ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการเรียนรู้
1. บอกชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม สถานที่สาคัญ เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา
2. บอกความเชื่อต่างๆ ประวัติความเป็นมาของสถานที่สาคัญในประเทศจีนได้
3. อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียม ประเพณีได้
4. ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
5. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทยได้
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้
สาระสาคัญ
ภาษาจีนถือเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่มีผู้เลือกเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ความเชื่อ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเข้าใจความเหมือนและแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและของไทย และใช้ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด รวมไป
ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาโดยสามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาได้ถูกต้อง

โครงสร้างรายวิชา
จ20203 เรียนรู้วัฒนธรรมจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชั่วโมงที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ประเทศจีน
（中国）

1-6

วัฒนธรรมจีนคืออะไร
（中国文化）
7-11

เทศกาลต่างๆ
（节日）
12-19

20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
- การแนะนาตนเอง
- ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์จีน
- ลักษณะภูมิประเทศ
- ภูมิอากาศ
- มณฑลต่างๆ
- จานวนประชากร
- ความหมายวัฒนธรรมจีน
- ความเป็นมาของประเทศจีน
- ขนบธรรมเนียมประเทศจีน
- ความเชื่อของประเทศจีน
- กาเนิดมังกรจีน
- วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
จีน
- เทศกาลวันตรุษจีน
- เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง
- เทศกาลไหว้พระจันทร์
- เทศกาลไหว้เชงเม้ง
- เทศกาลกินบัวลอย
- เทศกาลสารทจีน
- เทศกาลวันแห่งความรัก
- เทศกาลชาติจีน
สอบกลางภาค

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน
100

ข้อ
1,2,3,5

6

10

ข้อ
1,2,3,4,5

5

10

ข้อ
1,2,3,4,5

8

10

1

20

ผลการ
เรียนรู้

21-26
27-32

ศิลปะการตัดกระดาษแบบ
จีน （剪纸）

- ประวัติศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน

ศิลปะการวาดหน้ากากจีน
（脸谱）

- ประวัติศิลปะการวาดหน้าการจีน
- ชมการแสดงหน้ากากจีน
- งิ้วปักกิ่ง
- เรียนรู้สีและนิสัยของตัวละคร

ชั่วโมง
ที่

ข้อ
1,3,4,5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

40

ผลการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ

- ศิลปะการวาดจานลายคราม
ในสมัยราชวงศ์ชิง (青花盘)
- โบราณสถานของจีน
33-39
(名胜古迹)

ข้อ
1,3,4,5

- ประวัติราชวงศ์ชิง
- ประวัติลวดลายจานลายคราม
- ประวัติกาแพงเมืองจีน
- ประวัติพระราชวังต้องห้าม
- ประวัติเทียนอันเหมิน
- ประวัติหอฟ้าเทียนฐาน
สอบปลายภาค

ข้อ
1,2,3,4,5

6

10

6

10

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
100

7

10

1

20

ภาระงานที่ใช้ตัดสินผลการเรียน (ร)
- ไม่มี เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
อัตราส่วนคะแนน 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 50 คะแนน
คะแนนเก็บสะสม
คะแนนสอบกลางภาค
30

20

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน)
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 3. มีวินัย
 5. อยู่อย่างพอเพียง

คะแนนหลังกลางภาค 50 คะแนน
คะแนนเก็บสะสม
คะแนนสอบปลายภาค
30

 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 4. ใฝ่เรียนรู้
 6. มุ่งมั่นในการทางาน

20

 7. รักความเป็นไทย

 8. มีจิตสาธารณะ

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน)
 1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
 2. สามารถจับประเด็นสาคัญ ลาดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อทีม่ ีความซับซ้อน
 3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
 4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
 5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล

ผู้ออกแบบรายวิชา
นางสาวกรรณิการ์ นาเวศรัตนากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

