
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 5                                          รหัสวิชา จ15201            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                  ครูผู้สอน ม.ธนเดช   ทิวไผ่งาม 

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

6. ศิลปวัฒนธรรม   

    6.1  拼⾳音M M

    6.2  说⼀一说
    6.3  笔画
    6.4  ⽣生词
    6.5 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

13. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาททางสังคมและ

      วัฒนธรรมจีน

14. ตอบคำถามหรือบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและ

      ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน

15. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสม

7. เขียนประโยคซับซ้อน

    7.1  拼⾳音M M

    7.2  说⼀一说
    7.3  笔画  

    7.4  ⽣生词
    7.5 ประเพณีในท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีและ

          จังหวัดใกล้เคียง (ท้องถิ่น) 

    7.6 เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

          ผลิตภัณฑ์จากทะเล  สินค้า OTOP 

          (ท้องถิ่น)

    7.7 มารยาททางสังคม  การทักทาย  การ

          ขอโทษ (ASEAN)

    7.8 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตาความหมายของ

    ประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

16. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ  กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความ

      ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

17. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง  ตาม

      วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

8. แสดงความคิดเห็นต่อส่ิงรอบตัว

    8.1  拼⾳音M M

    8.2  说⼀一说
    8.3  笔画
    8.4  ⽣生词
    8.5แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

5. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล

6. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

7. พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้

    ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

8. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่อง

    ใกล้ตัว

9. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรม

    ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ

9. เขียนบรรยาย

9.1  拼⾳音M M

9.2  说⼀一说
9.3  笔画

5. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล

6. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

7. พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้

    ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
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หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

9. (ต่อ)

9.4  ⽣生词
9.5 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

8. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่อง

    ใกล้ตัว

9. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรม

    ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ

10. อธิบายส่ิงของและคน

10.1  拼⾳音M M

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

10.6 บอกชื่อพรรณไม้ต่างๆ  (พฤกษศาสตร์) 

5. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล

6. ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

7. พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้

    ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

8. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่อง

    ใกล้ตัว

9. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรม

    ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ

การวัดและประเมินผล

M 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. แบบบันทึกคะแนนการบ้าน

2. แบบบันทึกคะแนนการอ่าน

    คำศัพท์

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

การอ่านหนังสือ แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยM์ M                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตM M M

3.   มีวินัยM M M M M M 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง M M M M M 6.   มุ่งม่ันในการทำงานM M

7.   รักความเป็นไทยM M M M M 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขM M M M 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารM M M M 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาM M M M 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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