
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 4                                          รหัสวิชา จ14201            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                  ครูผูสอน ม.ธนเดช   ทิวไผงาม 

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1.  สัทธอักษร คำ กลุมคำ

     1.1  韵母M M

     1.2  笔画
     1.3 บุคคสำคัญในจังหวัดชลบุรี  (ทองถิ่น)

     1.4 ภาพสถานที่ทองเที่ยว หรือสถานที่

           สำคัญตางๆ ในจังหวัดชลบุรี  สัญลักษณ

           งายๆ และคำขวัญของจังหวัดชลบุรี 

           (ทองถิ่น)

     1.5 นิทานงายๆ  ที่มีภาพประกอบ เชน เรื่อง

           เลาในจังหวัดชลบุรี    ประวัติเมืองชลบุรี

           อยางยอ  เมืองพระรถ  ตำนานเขาสาม

           มุข  ตำนานเกาะสีชัง  ตำนานเมือง

           บางละมุง  เจาแมแหลมเทียน  พระนาง

           จอมเทียน  นิทานเมืองเศรษฐีพาโล  

           นิทานเรื่องตาอูแพ นิทานเจาพอสาม

           เกลอ  ตำนานทัพพระยา  เปนตน

           (ทองถิ่น)

     1.6 ส่ิงสำคัญที่เคารพนับถือของชาวชลบุรี  

           เชนพระพุทธสิหิงส  เจาแมกวนอิม  

           หลวงพออี๋  รอยพระพุทธบาท  ฯลฯ 

           (ทองถิ่น)

     1.7 แทรกคำศัพท (ASEAN)

1.  ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอรอง  และคำแนะนำ งายๆ ที่ฟงหรืออาน

2.  อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค  ขอความงายๆ และบท

     พูดเขาจังหวะถูกตองตามหลักการอาน

3.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ

ประโยคและขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

4. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค  บทสนทนา และนิทานงายๆ

2.  ประโยคพื้นฐาน  

     2.1  声调M M

     2.2  拼音
     2.3  生词M

     2.4  笔画
     2.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

2.  อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค  ขอความงายๆ และบท

     พูดเขาจังหวะถูกตองตามหลักการอาน

5.  พูด / เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล 

6.  ใชคำส่ัง คำขอรอง และคำขออนุญาตงายๆ

7.  พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือใน

     สถานการณงายๆ

8.  พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว 

9.  พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

     ตามแบบที่ฟง
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หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

3.  การแนะนำตนเอง  และผูอื่น

     3.1  拼音M M

     3.2  说一说
     3.3  笔画M

     3.4  生词
     3.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

5.  พูด / เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล

8.  พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว 

4.  ขอความส้ัน ๆ

4.1  拼音M M

4.2  说一说
4.3  笔画M M

4.4  生词
4.4  แทรกคำศัพท (ASEAN)

1.  ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอรอง  และคำแนะนำ งายๆ ที่ฟงหรืออาน

3.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ

ประโยคและขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

5.  ขอความส้ัน ๆ

5.1  拼音M M

5.2  说一说
5.3  笔画M M

5.4  生词
5.5  แทรกคำศัพท (ASEAN)

5.6  บอกพรรณไมตางๆ (พฤกษศาสตร)

5.  พูด / เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล

6.  ใชคำส่ัง คำขอรอง และคำขออนุญาตงายๆ

7. พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือใน

     สถานการณงายๆ

8.  พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว 

9.  พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

     ตามแบบที่ฟง

10.พูดหรือเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว

11.พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธของส่ิงตางๆที่ฟงหรืออาน

12.พูดแสดงความคิดเห็นงายๆเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. สอบอานพินอิน

2. แบบฝกหัด

3. ชิ้นงาน

1.  แบบบันทึกการอานศัพท

2. แบบบันทึกแบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 หนวยที่ 1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 1-2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

3. หลังกลางภาค 1. สอบอานพินอิน

2. แบบฝกหัด

3. ชิ้นงาน

1.  แบบบันทึกการอานศัพท

2. แบบบันทึกแบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 หนวยที่ 3-4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 4-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยM M                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตM M M

3.   มีวินัยM M M M M M 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง M M M M M 6.   มุงม่ันในการทำงานM M

7.   รักความเปนไทยM M M M M 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขM M M M 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารM M M M 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาM M M M 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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