
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 1                                          รหัสวิชา จ11201            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 2/2557              ครูผู้สอน มิสชญาฎา  อำนาจธนากุล  !
หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

6.  สถานที่     

     6.1  拼⾳音                                                                           

     6.2  说⼀一说 

     6.3  笔画 

     6.4  ⽣生词  

     6.5  ภาพสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่  

            สำคัญต่างๆ ในท้องถิ่นหมู่บ้าน   

            อำเภอ (ท้องถิ่น) 

     6.6  นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ เช่น 

            ประวัติชุมชนในท้องถิ่นใกล้โรงเรียน  

            อำเภอ (ท้องถิ่น)  

      6.7  แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

1. ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน 

2. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก 

    การอ่าน 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยค 

    จากการฟังหรืออ่าน 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มี 

    ภาพประกอบ  

10. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ เรื่องใกล้ตัว 

11. เขียนอักษรจีนคำศัพท์ง่ายๆ

7.  จำนวนและตัวเลข  

     7.1  拼⾳音   

     7.2  说⼀一说 

     7.3  笔画 

     7.4  ⽣生词 

     7.5  แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยค 

    จากการฟังหรืออ่าน 

4. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มี 

    ภาพประกอบ

8.  สัตว์เลี้ยง  

     8.1  拼⾳音                                                                           

     8.2  说⼀一说 

     8.3  笔画 

     8.4  ⽣生词  

     8.5  แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

1. ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน 

2. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก 

    การอ่าน 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยค 

    จากการฟังหรืออ่าน 

5. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

6. ใช้คำส่ังและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง 

7. บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง 

8. พูดและขอข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 

9. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
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!
การวัดและประเมินผล 

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

9.  อาหารและเครื่องด่ืม 

     9.1  拼⾳音   

     9.2  说⼀一说 

     9.3  笔画 

     9.4  ⽣生词 

     9.5 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

2. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก 

    การอ่าน 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยค 

    จากการฟังหรืออ่าน 

5. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

8. พูดและขอข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

10.ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  

     10.1  拼⾳音                      

     10.2  说⼀一说 

     10.3  笔画 

     10.4  ⽣生词 

     10.5  แทรกคำศัพท์ (ASEAN)  

     10.6  บอกชื่อพรรณไม้ต่างๆ(พฤกษศาสตร์)

1. ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน  

5. พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

13.พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 

14.บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีน 

15.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมขอจีนที่เหมาะสมกับวัย

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบอ่านพินอิน 

2. แบบฝึกหัด 

3. ชิ้นงาน

1.  แบบบันทึกการอ่านศัพท์ 

2. แบบบันทึกแบบฝึกหัด 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 หน่วยที่ 6-7 

1-4, 10-11

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 6-7 

1-4, 11

3. หลังกลางภาค 1. สอบอ่านพินอิน 

2. แบบฝึกหัด 

3. ชิ้นงาน

1.  แบบบันทึกการอ่านศัพท์ 

2. แบบบันทึกแบบฝึกหัด 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 หน่วยที่ 8-10 

1-3, 5-9, 13-15

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 8-10 

1-3,14

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ
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!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้
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