กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา

จ 33215

ชื่อวิชา

ภาษาจีน 5

จานวนหน่ วยการเรียน

3.0 หน่วยกิต

ระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/7 แผนภาษาจีน

ภาคการศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 1

ปี การศึกษา

2559

รายชื่อผู้สอน

Miss Yang Li

อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างภาคและปลายภาค 80:20
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงคาศัพท์ และประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน
2. อ่านและแปลความหมายประโยค และบทสนทนาได้
3. เลือกภาพได้ตรงตามคาศัพท์และความหมาย
4. พูด และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
5. พูด และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตวั
6. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
7. บอกวันสาคัญหรื อเทศกาล ความคิด ความเชื่อ และที่มาของประเพณี ของเจ้าของภาษา
8. ถาม-ตอบ และบอกเกี่ยวกับวันที่ และเวลาได้
9. จับใจความสาคัญ สรุ ปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาที่ได้อ่านหรื อฟัง
รวม 9 ผลการเรียนรู้

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ภาษาจีน 5 รหัสวิชา จ 32215
หน่ วยที่
สาระสาคัญ
1
- การใช้ภาษาในการถามทาง
- การบรรยายการเดินทาง
- การใช้รูปประโยค
。。。。怎么走？

คาสาคัญ

จานวนคาบ การวัดและประเมินผล
20
- การถามทาง
- การเขียนบรรยายการ
เดินทาง
5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงานเรื่ อง ถาม
ทางและการบรรยาย
ทาง
- คัดคาศัพท์บทที่1

。。。。怎么走？

2

- ภาษาที่ใช้ภาษาในการถามถึง
วิชาที่คุณชอบเรี ยน
- การพูดคุยเกี่ยวกับวิชาเรี ยน
- การใช้รูปประโยค 喜欢.
คาสาคัญ

20

- การอธิบายเหตุผลที่
ชอบเรี ยน
- การการอ่านออกเสียง
จากเนื้อหาบทเรี ยน
10 คะแนน

- ใบงานเรื่ อง คุณ
ชอบวิชาอะไร
- คัดคาศัพท์บทที่2
-การทาตารางเรี ยน

20

- การทาใบงาน
- การเขียนคาศัพท์
- การสอบ 听写 คาศัพท์
15 คะแนน

- ใบงานเรื่ อง คุณ
รู ้จกั เขาไหม
- คัดคาศัพท์บทที่3
- สอบ 听写 คาศัพท์
บท 1 - 3

20

- ใบงานเรื่ อง เสื้อผ้า
- ใบงาน เรื่ อง เสื้อผ้า
- การแต่งประโยคโดยใช้ - คัดคาศัพท์บทที่4
รู ปประโยค。。

门课

3

- การบรรยายลักษณะของ
บุคคล
- การถามและตอบเกี่ยวกับ
ความชอบ
- การใช้รูปประโยค 吗?
คาสาคัญ
认识。。。。吗？

4

- การถามความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
- การเน้นเวลา สถานที่ และ
วิธีการ
-การบรรยายเสื้อผ้าและการ
แต่งตัว
- การใช้รูปประโยค 。。
真。

คาสาคัญ

真。。

10 คะแนน

真好看！

5

- การพูดคุยเกี่ยวกับชีวติ ใน
ครอบครัว
- การบรรยายกิริยาท่าทางหรื อ
สภาพสิ่งของ
คาสาคัญ

20

- บันทึกประจาวัน
- บันทึกประจาวัน
- การบรรยายกิริยา
- คัดคาศัพท์บทที่5
ท่าทางหรื อสภาพสิ่งของ
5 คะแนน

18

- การสอบ 听写 คาศัพท์ - คัดคาศัพท์บทที่6
- การอ่านออกเสียงจาก - สอบ 听写 คาศัพท์
เนื้อหาบทเรี ยน
บท 6
10 คะแนน

地点

6

- การบรรยายอาการความรู ้สึก
ของร่ างกาย
- การห้ามปรามและแนะนา
-การยกขึ้นกล่าวเป็ นข้อๆ
คาสาคัญ
运动

คะแนนสอบกลางภาค (1 ชัว่ โมง)
คะแนนสอบปลายภาค (1 ชัว่ โมง)
รวมทั้งหมด (120 ชัว่ โมง)

20คะแนน
20คะแนน
100คะแนน

ลงชื่อ...................................................................
(............................................................)
ครู ผสู ้ อน
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(............................................................)
ความเห็นของวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(............................................................)

ความเห็นของผูอ้ านวยการ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...................................................................
(นายโพยม จันทร์นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

