กาหนดการสอน ( Course Outline )
รหัสวิชา

ญ31217

ชื่อวิชา

ภาษาญี่ปุ่น 1

จานวนหน่วยการเรียน

3 หน่วยกิต

ระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา

2559

รายชื่อผู้สอน

นางสาวเบญญาภา ยอยรู้รอบ

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสียง และ เขียนสระ พยัญชนะ คา กลุ่มคา ประโยค และข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
2. บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและการอ่านบทสนทนาหรือเรื่องสั้น
3. พูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
4. พูดและเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพตาม
มารยาท
5. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
6. บอกความหมายและความแตกต่างเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ คาประโยคชนิดต่างๆระหว่าง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และสามารถนาไปใช้อย่างเหมาะสม
7. ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูดหรือเขียน
8. ฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและนอกสถานที่

ตารางการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ญ31201
หน่วยที่

เนื้อหา / สาระ /คาสาคัญ

1
การเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะ
もじ ตัวอักษร และคะตะคะนะ และ
นอกจากนี้ยังเรียนรู้สานวนใน
ชีวิตประจา
คาสาคัญ
1. ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. สานวนใน
ชีวิตประจาวัน

2

การแนะนาตนเองและผู้อื่น
しょうかい การบอกอาชีพ โดยการใช้รูป
ประโยค
การแนะนา
Ｎです。
Ｎは
Ｓか。
การถามตอบอย่างง่ายโดยใช้
รูปประโยค
Ｎも
ＮのＮ
そうですか
ชื่อประเทศ + 人
ชื่อประทศ + ご
วิธีอ่านเขียนอักษรคันจิ

จานวน
คาบ
40
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การวัดและประเมินผล

ภาระงาน / ชิ้นงาน

 การเขียนอักษรฮิระงะ
นะและตัวอักษรคะตะ
คะนะ
 การอ่านออกเสียง
ตัวอักษรฮิรางานะและ
ตัวอักษรคะตะคะนะ
 การพูดสานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
 การตอบคาถาม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 แบบทดสอบในแต่ละ
หน่วยย่อย

 แบบคัดตัวอักษร
あーん
4 คะแนน
 แบบฝึกหัดตัวอักษร
2 คะแนน
 แบบฝึกหัดการอ่าน
ตัวอักษร
2 คะแนน
 การ์ดตัวอักษร
ภาษาญี่ปุ่น
2 คะแนน
 แบบทดสอบท้ายบท
5 คะแนน โดยมี
เกณฑ์ นักเรียนต้อง
ผ่านอย่างน้อย 50
เปอร์เซนต์

 การเขียนและการพูด
แนะนาตนเอง
 การเขียนประโยคสน
นาการแนะนาตนเอง
และผู้อื่น
 การตอบคาถามบท
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
ตนเอง
 การเขียนตัวอักษรคันจิ
อ่านออกเสียง และการ
พูดบอกความหมาย
 ทดสอบท้ายบท

 แบบทดสอบคาศัพท์
หน่วย 2
2 คะแนน
 แบบฝึกหัดไวยากรณ์
2 คะแนน
 การพูดบทสนทนา
แนะนาตนเองและ
ผู้อื่น
4 คะแนน
 แบบทดสอบคันจิ
หน่วยที่ 2
2 คะแนน
 แบบทดสอบท้าย
หน่วยที่ 2
5 คะแนน โดยมี

日
父

本
友

人

เกณฑ์ นักเรียนต้อง
ผ่านอย่างน้อย 50
เปอร์เซนต์

母

คาสาคัญ
しょうかい
3

การแนะนาสถานที่ในโรงเรียน
がっこうあ Ｎが います /
んない
あります。
พาชมโรงเรียน สถานที่ に います/
あります。
คานามบอกตาแน่ง
Ｎは สถานที่ に
います / あり
ます。
Ｎはどこです
か。
Ｓか。
ＮとＮ
ＮやＮ
การนับเลข 0-1000
การตั้งคาถาม なん な
に
การถามตอบอย่างง่าย
การฟัง และตอบคาถาม
เกี่ยวกับบทสนทนา
เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของญี่ปุ่น
วิธีอ่านเขียนอักษรคันจิ
คาสาคัญ
1. การนับเลข
2. คาบอกตาแหน่งที่ตั้ง
ในภาษาญี่ปุ่น
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 การเขียน และการพูด
แนะนาสถานที่ใน
โรงเรียน
 การอ่านออกเสียง และ
การเขียนตัวเลข
 การฟัง และเขียน ตอบ
คาถามเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่อง
 การเขียน และพูดตอบ
คาถามเกี่ยวกับ
ตาแหน่งบอกสถานที่
 การเขียนตัวอักษรคันจิ
อ่านออกเสียง และการ
เขียนบอกความหมาย
 แบบทดสอบท้ายบท

 แบบทดสอบคาศัพท์
หน่วยที่ 3
2 คะแนน
 แบบฝึกหัดไวยากรณ์
หน่วยที่ 3
แบบฝึกหัดเรื่อง
โรงเรียนมัธยมปลาย
ของญี่ปุ่น
2 คะแนน
 วาดรูปและบรรยาย
โรงเรียนของฉัน
2 คะแนน
 การเขียนเรียงความ
ห้องนอนของฉัน
2 คะแนน
 ถ่ายวีดิโอเรื่อง
โรงเรียนของฉัน
5 คะแนน
 ใบงานและ
แบบทดสอบคันจิ
2 คะแนน
 แบบทดสอบ
ไวยากรณ์ท้ายบท
5 คะแนน โดยมี
เกณฑ์ นักเรียนต้อง
ผ่านอย่างน้อย 50
เปอร์เซ็นต์

4

สานวนบอกความชอบ
がっこうの การบอกเวลาโดยใช้รูป
１日
ประโยค
กิจกรรมใน
จุดเริ่มต้น から
โรงเรียน
จุดสิ้นสุด まで
Ｎがすきです
จุดของเวลา に+ｖ
これ、それ、あ
れ、どれ
การฟังและ การถามตอบ
อย่างง่าย เกี่ยวกับเรื่อง การ
สอบเข้าแข่งขันเรียนต่อ
วิธีอ่านเขียนอักษรคันจิ
月 火 水 金
土 好
คาสาคัญ
時 เวลา

20

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน
คะแนนสอปลายภาค
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง

 การเขียน และการพูด
บอกความชอบของ
ตนเอง
 การพูดกิจวัตร
ประจาวัน
 การพูดและเขียน ตอบ
คาถามเกี่ยวกับ เวลา
 การพูดและเขียน ตอบ
คาถามเกี่ยวกับ
บทความเรื่อง การ
สอบแข่งขันเรียนต่อ
 การเขียนตัวอักษรคันจิ
อ่านออกเสียง และการ
พูดบอกความหมาย
ตัวอักษรคันจิ
 การทาแบบทดสอบ
ท้ายบท

 แบบทดสอบคาศัพท์
หน่วยที่ 4
1 คะแนน
 แบบฝึกหัดการเขียน
รูปประโยคบอกสิ่งที่
ชอบ
1 คะแนน
 การเขียนบันทึก
ประจาวัน
1 คะแนน
 แบบฝึกหัดการเขียน
ตอบคาถามเรื่อง การ
สอบแข่งขันเรียนต่อ
1 คะแนน
 แบบทดสอบคันจิ
1 คะแนน
 แบบทดสอบ
ไวยากรณ์ท้ายบท
5 คะแนน โดยมี
เกณฑ์ นักเรียนต้อง
ผ่านอย่างน้อย 50
เปอร์เซ็นต์
80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ...............................................................................................................................................
( นางสาว เบญญาภา ยอยรู้รอบ )
ครูผู้สอน

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ.......................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................
( นางนงนุช จงถาวรสถิต )

ความคิดเห็นของวิชาการ...............................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(..........................................................................)

ความคิดเห็นของผู้อานวยการ 0 เห็นชอบ 0 ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.............................................
( นายโพยม จันทร์น้อย )
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

