
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 4                                          รหัสวิชา จ14201            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                  ครูผู้สอน ม.ธนเดช   ทิวไผ่งาม 

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

6. เรื่องส้ัน    

    6.1  拼⾳音K K

    6.2  说⼀一说
    6.3  笔画
    6.4  ⽣生词
    6.5  บุคคสำคัญในจังหวัดชลบุรี  (ท้องถิ่น)

    6.6  ภาพสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่

           สำคัญต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี  สัญลักษณ์

           ง่ายๆ และคำขวัญของจังหวัดชลบุรี 

           (ท้องถิ่น)

     6.7 นิทานง่ายๆ  ที่มีภาพประกอบ เช่น เรื่อง

           เล่าในจังหวัดชลบุรี    ประวัติเมืองชลบุรี

           อย่างย่อ  เมืองพระรถ  ตำนานเขาสาม

           มุข  ตำนานเกาะสีชัง  ตำนานเมือง

           บางละมุง  เจ้าแม่แหลมเทียน  พระนาง

           จอมเทียน  นิทานเมืองเศรษฐีพาโล  

           นิทานเรื่องตาอู่แพ นิทานเจ้าพ่อสาม

           เกลอ  ตำนานทัพพระยา  เป็นต้น

           (ท้องถิ่น)

     6.8 ส่ิงสำคัญที่เคารพนับถือของชาวชลบุรี  

           เช่นพระพุทธสิหิงส์  เจ้าแม่กวนอิม  

           หลวงพ่ออี๋  รอยพระพุทธบาท  ฯลฯ 

           (ท้องถิ่น)

     6.9 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

1.  ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้อง  และคำแนะนำ ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน

2.  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค  ข้อความง่ายๆ และบท

     พูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

3.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ

ประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ

7. คำ กลุ่ม คำ ประโยคซับซ้อน

    7.1  拼⾳音K K

    7.2  说⼀一说
    7.3  笔画
    7.4  ⽣生词
    7.5  บุคคสำคัญในจังหวัดชลบุรี  (ท้องถิ่น)

    7.6  ภาพสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่

           สำคัญต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี  สัญลักษณ์

           ง่ายๆ และคำขวัญของจังหวัดชลบุรี 

           (ท้องถิ่น)

16.  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความ

       ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

17.  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  ตาม

       วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

18.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ

       ประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน
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หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

     7.7 นิทานง่ายๆ  ที่มีภาพประกอบ เช่น เรื่อง           

           เล่าในจังหวัดชลบุรี    ประวัติเมืองชลบุรี

           อย่างย่อ  เมืองพระรถ  ตำนานเขาสาม

           มุข  ตำนานเกาะสีชัง  ตำนานเมือง

           บางละมุง  เจ้าแม่แหลมเทียน  พระนาง

           จอมเทียน  นิทานเมืองเศรษฐีพาโล  

           นิทานเรื่องตาอู่แพ นิทานเจ้าพ่อสาม

           เกลอ  ตำนานทัพพระยา  เป็นต้น

           (ท้องถิ่น)

     7.8 ส่ิงสำคัญที่เคารพนับถือของชาวชลบุรี  

           เช่นพระพุทธสิหิงส์  เจ้าแม่กวนอิม  

           หลวงพ่ออี๋  รอยพระพุทธบาท  ฯลฯ 

           (ท้องถิ่น)

     7.9 ประเพณีในท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีและ

           จังหวัดใกล้เคียง เช่น ประเพณีวิ่งควาย

           ประเพณีกองข้าวประเพณีวันไหล) 

     7.10  เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ผลิตภัณฑ์ใน

              ชุมชน  ผลิตภัณฑ์จากทะเล  สินค้า

              OTOP

     7.11 มารยาททางสังคม  การทักทาย  การ

             ขอโทษ(ท้องถิ่น)

     7.12 แทรกคำศัพท์ (ASEAN) 

8.  คำส่ังและโต้ตอบ

     8.1  拼⾳音K K

     8.2  说⼀一说
     8.3  笔画
     8.4  ⽣生词
     8.5  ภาพสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่

           สำคัญต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี  สัญลักษณ์

           ง่ายๆ และคำขวัญของจังหวัดชลบุรี 

           (ท้องถิ่น) 

     8.6 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และคำแนะนำ ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน

5. พูด / เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล

6. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ

7. พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือใน

    สถานการณ์ง่ายๆ

8. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

9. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ

    ตามแบบที่ฟัง

9.  เรียงความ

     9.1  拼⾳音K K

     9.2  说⼀一说
     9.3  笔画
     9.4  ⽣生词
     9.5 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

5. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

7. พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือใน

    สถานการณ์ง่ายๆ

8. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว
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หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

10. จดหมาย

     10.1  拼⾳音K K

     10.2  说⼀一说
     10.3  笔画
     10.4  ⽣生词
     10.5 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

     10.6 บอกชื่อไม้ต่างๆ (พฤกษศาสตร์)

5. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

7. พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือใน

    สถานการณ์ง่ายๆ

8. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอ่านพินอิน

    1.2 การบ้าน

    1.3 ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกคะแนนการบ้าน

3. แบบบันทึกการตรวจชิ้นงาน

25 หน่วยที่ 6-7

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 6-7

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอ่านพินอิน

    1.2 การบ้าน

    1.3 ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกคะแนนการบ้าน

3. แบบบันทึกการตรวจชิ้นงาน

25 หน่วยที่ 8-10

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 8-10

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยK์ K                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตK K K

3.   มีวินัยK K K K K K 4.   ใฝ่เรียนรู้
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5.   อยู่อย่างพอเพียง K K K K K 6.   มุ่งม่ันในการทำงานK K

7.   รักความเป็นไทยK K K K K 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขK K K K 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารK K K K 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาK K K K 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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