กาหนดการสอน
รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน รหัสวิชา จ20201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นายกิตติชัย ชัยยุทธ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คาอธิบายรายวิชาภาษาจีน
จ 20201 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คาอธิบายรายวิชา

เวลา 20 ชัว่ โมง

ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในชีวิตประจาวัน ปฏิบัติตาม คาสั่งคาขอร้อง คาแนะนาและคาชี้แจงง่ายๆที่
ฟังและอ่าน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลาดับคาตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวันประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับ
และปฏิเสธให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาน้าเสียง และกิริยาเหมาะสมตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลองวันสาคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
โดยการฟัง อ่านออกเสียง แปล สนทนาโต้ตอบ การค้นคว้า วิเคราะห์เปรียบเทียบ รวบรวมสรุป
และแสดงจาลองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ สามารถนาเสนอในสิ่งที่ตนเรียนรู้ได้ เกิดความสนใจ ความ
ตั้งใจ ความรู้สึกรักการอ่าน มีความกล้าแสดงออก ทั้งยังเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและ วัฒนธรรม
ในท้องถิ่น มีมารยาททางภาษา และมีความสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว
เพือ่ ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในสัทอักษรจีน และการสื่อสารในชีวิตประจาวันด้วยประโยคง่ายๆ
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ
2. ระบุสัทอักษาตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคาง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ตอบ
คาถามง่ายๆจากการฟัง
3. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆเพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล
4. ใช้คาสั่งง่ายๆ คาขอร้อง คาขออนุญาต และคาแนะนา
5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
6. พูดเพื่อให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งใกล้ตัว
7. เขียนสัทอักษรจีนตามหลักการเขียนคาศัพท์ง่ายๆ
8. พูดเพื่อแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน
9. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เหมาะสมกับวัย
10. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
รวม 10 ผลการเรียนรู้

รายวิชา ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน1 ชั่วโมง/สัปดาห์

โครงสร้างเวลาเรียน
รหัสวิชา จ20201

ชื่อหน่วยการ
ผลการเรียนรู้
เรียน
1 เยือนถิ่นมังกร 1.ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ
9.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมจีนที่เหมาะสม
กับวัย
10.ฟังหรือพูดในสถานการณ์
ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ที่

2 拼音
พินอิน

1.ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ
2.ระบุสัทอักษาตามระบบพิน
อินอ่านออกเสียง และประสม
เสียงคาง่ายๆ ตามหลักการออก
เสียง ตอบคาถามง่ายๆจากการ
ฟัง
3.พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล
4.ใช้คาสั่งง่ายๆ คาขอร้อง คา
ขออนุญาต และคาแนะนา
5.พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
6.พูดเพื่อให้ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน และสิ่งใกล้ตัว

สาระการเรียนรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยว
ประเทศจีนและ
ภาษาจีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ชิ้นงาน/
เวลา
ภาระงาน (ชั่วโมง)
บอร์ด
3
นาเสนอ
ชิ้นงาน
(แบ่งกลุ่มให้
นักเรียนจัด
บอร์ด และ
ออกมาให้
ความรู้เพื่อน
ร่วมชั้น
เรียน)

สัทอักษรภาษาจีน - แบบฝึกหัด
พยัญชนะ
สระ และการ
ผสมสัทอักษรจีน แบบทดสอบ
ประโยคสั้นๆง่ายๆ
ที่พบเจอในชีวิต
ประวัน โดยยึดจาก
บทเรียนในหนังสือ
บทที่ 1 ถึงบทที่ 15

12

คะแนน
K P A
5 5 2

15

10

3

ที่

ชื่อหน่วยการ
เรียน

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ชิ้นงาน/
ภาระงาน

เวลา
(ชั่วโมง)

-คัดชื่อ
ภาษาจีน
แบบทดสอบ
-สอบพูด

5

คะแนน
K P A

7.เขียนสัทอักษรจีนตาม
หลักการเขียนคาศัพท์ง่ายๆ

3 你叫什
么名字?
คุณชื่ออะไร

3.พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล
4.ใช้คาสั่งง่ายๆ คาขอร้อง คา
ขออนุญาต และคาแนะนา
5.พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
6.พูดเพื่อให้ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน และสิ่งใกล้ตัว

- คาศัพท์ และการ
แนะนาตนเอง
- การใช้ประโยค
คาถาม
- บทสนทนา “คุณ
ชื่ออะไร”
- ความแตกต่างชื่อ
ของคนไทยและคน
จีน

รวม

คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค
สอบกลางภาค
คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ชิ้นงาน /ภาระงาน
รวม

100

คะแนน

=
=
=
=
=

15 คะแนน
20คะแนน
15คะแนน
30คะแนน
20คะแนน

5

2
-

20

อัตราส่วนคะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค= 70 : 30
K : P : A = 25 : 20 : 7
รวม
100 คะแนน

5

25

20

7

ข้อตกลงในการวัดและประเมินผล รายวิชา จ20201 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
1.
รายละเอียดในการวัด-ประเมินผล
อัตราส่วน คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
อัตราส่วน
คะแนน K :
P
: A = 50 : 45 : 5
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด/
ชนิดของเครื่องมือ
เวลาที่ใช้
การประเมิน
คะแนน
วิธีวัด
ผลการเรียนรู้ข้อ
วัด
(นาที/ครั้ง)
ที่
ก่อนกลางภาค
15 - แบบฝึกหัด
- แบบประเมิน
20
1,9,10
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
กลางภาค
20 - แบบทดสอบ
- ข้อสอบ
1,2,3,4,5,6,7
60
หลังกลางภาค
15 - แบบฝึกหัด
- แบบประเมิน
20
1,2,3,4,5,6,7
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
ปลายภาค
30 - แบบทดสอบ
- ข้อสอบ
3,4,5,6
60
ตลอดภาคเรียน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
20 -แบบประเมิน
1-10
รวม
100 คะแนน
2.

กาหนดภาระงาน

ในการเรียนรายวิชา จ20201 ได้กาหนดให้นักเรียนทากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ชิ้นงาน) 3 ชิ้น ดังนี้
ประเภทงาน
ตัวชี้วัด/ผลการ
กาหนดส่ง
ที่
ชื่องาน
เรียนรู้ข้อที่
วัน/เดือน/ปี
กลุ่ม
เดี่ยว
1
บอร์ดหรือการนาเสนอผลงาน

1,9,10
โดยใช้power point
2
สอบท่องบทสนทนา(10ครั้ง)
1,2,3,4,5,6,7

หมายเหตุ หากนักเรียนขาดส่งงาน 2 ชิ้น จะได้รับผลการเรียน “ร” ในรายวิชานี้
ลงชื่อ........................................ครูประจาวิชา
กลุ่มสาระฯ
(.........................................)
ลงชื่อ........................................รอง / ฝ่ายวิช าการ
( นางแก้วอุษา ลีนานนท์ )

ลงชื่อ......................................หัวหน้า
(......................................)
ลงชื่อ ..................................... ผู้อานวยการ
( นายมนตรี พรผล )

