
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาญี่ปุนรอบรู  1                                    รหัสวิชา ญ33201                จำนวน  6  คาบ / สัปดาห  3.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9                                      ภาคเรียนที่ 1/2557                ครูผูสอน  Mr. Ken

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1. 図書館で 本を 借りる と
き、カードが いりま
す。
ถามตอบวิธีการยืม คืน หนังสือ

1. สนทนาและเขียนโตตอบกับผูอื่นเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน

ไดS S

2. さとうさんは 私に を ク
リスマス  カード  をくれま
した。  สํานวนการให ไดรับ

2. เขียนเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว ประสบการณ เหตุการณ และ 

ประเด็นที่อยูในความสนใจ

3. 雨が 降ったら でかけ ま
せん。

3. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง 

ความคดิ เห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยาง     

เหมาะสม

4. 私は 日本が すこしは
なせます。
สนทนาถาม ตอบ ประโยคความสามารถใน 

การทํากิจกรรม

4. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น 

จากการฟงโดยใชถอยคําของตนเอง

5. おんがくをききながら  
しょくじします。 

5. เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม

6. あしたから りょこうな ん
です。 สํานวนแบบสุภาพ แบบกันเอง

6.  ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับ บุคคล และ 

วัฒนธรรมของเจาของภาษา

7. あしたから りょこう  な
んでえす。

7. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

กับของไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาและนําไปใชอยางเหมาะสม
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย 2. ภาระงาน 1 อา

นออกเสียง

คําศัพท 3. ชิ้นงาน 1 “แตง 

dialogues

or conversation สถานการณ

ตางๆ ” 4. เอกสารประกอบการ

เรียน

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการอาน

3. แบบประเมินการเขียน

4. เอกสารประกอบการเรียน

10

5

10

1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-3

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย 

2. ภาระงาน 1 พูดสนทนาถาม

ตอบความสามารถ ของ

บุคคล 

3. แบบฝกหัด ทายบทที่ 4-5

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการพูดสนทนา

3.  แบบทดสอบบทที ่3 

10

10

5

3-5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 5-7

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

- -

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยS S                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตS S S

3.   มีวินัยS S S S S S 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง S S S S S 6.   มุงม่ันในการทำงานS S

7.   รักความเปนไทยS S S S S 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขS S S S 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารS S S S 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาS S S S 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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