
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาจีน 1                                                   รหัสวิชา จ21201               จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 1/2557                     ครูผูสอน  ม.ธีรวุฒิ , Mr.Luo 

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1. 问路
    1.1  生词! !

    1.2  说 一说
    1.3  阅读和成语! !

    1.4  课文!

    1.5  แผนพับประชาสัมพันธภาคตะวันออก

           (ทองถิ่น)

    1.6 จดหมายขาว (ทองถิ่น)

    1.7 การประชาสัมพันธภาคตะวันออก โดย

          ใชส่ือประสมมัลติมีเดีย (ทองถิ่น)

    1.8 แทรกคำศัพท (ASEAN)

1. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำวันประสบการณและ

    ส่ิงแวดลอมใกลตัว

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆที่อยูในความสนใจ

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ

เหตุการณพรอมใหเหตุผลประกอบ

2.  颜色
    2.1  生词! !

    2.2  说 一说
    2.3  阅读和成语! !

    2.4  课文
    2.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

 4. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง  และ คำแนะนำงายๆ ที่ฟงและอาน

 5. อานออกเสียง  ขอความ  ขาว โฆษณาและบทรอยกรองส้ันๆตามหลักการ

     อาน

 6. ระบุหรือเขียนส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและ

     ขอความที่ฟงหรืออาน

 7. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและตอบคำถามเกี่ยว

     กับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและ

     ยกตัวอยางประกอบ

3.  季节
    3.1  生词! !

    3.2  说 一说
    3.3  阅读和成语! !

    3.4  课文
    3.5  แทรกคำศัพท (ASEAN)

8. สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณตางๆ

9. ใชคำขอรอง คำแนะนำและคำชี้แจงในสถานการณตางๆ

10.พูดและเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือตอบรับปฏิเสธใน

     สถานการณตางๆ

11.พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบเรื่องที่ฟงหรือ

     อาน
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หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

4.  五官
    4.1  生词! !

    4.2  说 一说
    4.3  阅读和成语! !

    4.4  课文
    4.5  แทรกคำศัพท (ASEAN)

12. เลือใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม

      มารยาทสังคมละวัฒนธรรมของจีน

13. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน

14. เขารวมหรือจัดกิจกกรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ

5.  复习
    5.1  生词! !

    5.2  说 一说
    5.3  阅读和成语! !

    5.4  课文
    5.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

    5.6 บอกชื่อพรรณไมตางๆ  (พฤกษศาสตร)

15. พูดและเขียนแสดงความรูสึกความเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว

      กิจกรรมตางๆพรอมใหเหตุผลส้ันๆประกอบ

16. พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญกี่ยวกับเรื่องใกลตัว

 

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอานพินอิน

    1.2 ทองคำศัพท

    1.3 การบานและ ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกคะแนนการ

    ทองศัพท

3. แบบบันทึกคะแนนการบาน

5

10

10

1-7

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-4, 6-7

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอานพินอิน

    1.2 ทองคำศัพท

    1.3 การบานและ ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกคะแนนการ

    ทองศัพท

3. แบบบันทึกคะแนนการบาน

5

10

10

8-16

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1,011,131,516

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ผลงาน แบบประเมินผลงาน - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย! !                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต! ! !

3.   มีวินัย! ! ! ! ! ! 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ! ! ! ! ! 6.   มุงม่ันในการทำงาน! !

7.   รักความเปนไทย! ! ! ! ! 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข! ! ! ! 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร! ! ! ! 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา! ! ! ! 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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