
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาจีนพื้นฐาน 5                                          รหัสวิชา จ15201            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                  ครูผูสอน ม.ธนเดช   ทิวไผงาม 

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1.   โครงสรางประโยค

      1.1  韵母L L

      1.2  笔画
      1.3 บุคคสำคัญในจังหวัดชลบุรี  (ทองถิ่น)

      1.4 สถานที่ทองเที่ยว หรือสถานที่สำคัญ

            ตางๆ ในจังหวัดชลบุรี  สัญลักษณงายๆ 

            และคำขวัญของจังหวัดชลบุรี (ทองถิ่น)

      1.5 นิทานงายๆ  ที่มีภาพประกอบ เชน 

            เรื่องเลาในจังหวัดชลบุรี ประวัติเมือง

            ชลบุรีอยางยอ  เมืองพระรถ  ตำนานเขา

            สามมุข  ตำนานเกาะสีชัง  ตำนานเมือง

            บางละมุง  เจาแมแหลมเทียน  พระนาง

            จอมเทียน  นิทานเมืองเศรษฐีพาโล 

            นิทานเรื่องตาอูแพนิทานเจาพอสาม

            เกลอ  ตำนานทัพพระยา  เปนตน

            (ทองถิ่น)

      1.6 ส่ิงสำคัญที่เคารพนับถือของชาวชลบุรี  

            เชน พระพุทธสิหิงส  เจาแมกวนอิม  

            หลวงพออี๋  รอยพระพุทธบาท  ฯลฯ 

            (ทองถิ่น)

     1.7  แทรกคำศัพท (ASEAN)

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง  และ คำแนะนำงายๆ ที่ฟงและอาน

2. อานออกเสียงประโยค ขอความ  และบทกลอนส้ันๆ ถูกตองตามหลัก

    การอาน

3. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค

    และขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

4. บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา และ

    นิทานงายๆ หรือ    เรื่องส้ันๆ

5. บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  

    การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค ของ

    ภาษาตางประเทศและภาษาไทย

6. บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและงานฉลอง ของเจาของ

    ภาษากับของไทย

2.  คำถามบอกเลา ปฏิเสธ

     2.1  声调L L

     2.2  拼音
     2.3  生词L

     2.4  笔画
2.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

2. อานออกเสียงประโยค ขอความ  และบทกลอนส้ันๆ ถูกตองตามหลัก

    การอาน

7. พูด/เขียนโตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล

8. ใชคำส่ัง  คำขอรอง  คำขออนุญาต และใหคำแนะนำงายๆ

9. พูด/เขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

    การใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ 
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หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

3.  การแนะนำตนเอง  บุคคลส่ิง  ใกลตัวใน

     โรงเรียนและนอกโรงเรียน

     3.1  拼音L L

     3.2  说一说
     3.3  笔画L

     3.4  生词
     3.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

10. พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่อง

      ใกลตัว 

11. พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว และ

      กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลส้ันๆ ประกอบ

12. ฟงพูด และอานหรือเขียนประโยคหรือบทสนทนา ในสถานการณที่เกิดข้ึน

      ในหอเรียนและสถานศึกษา

4.  บอกทิศทาง พูดตอรอง

     4.1  拼音L L

     4.2  说一说
     4.3  笔画L L

     4.4  生词
     4.4  แทรกคำศัพท (ASEAN)

13. พูดหรือเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว

14. เขียนภาพ แผนผัง ตารางแสดงขอมูลตางๆตามที่ฟงหรืออาน

15. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว  

5.  เพลง นิทาน กลอน

     5.1  拼音L L

     5.2  说一说
     5.3  笔画
     5.4  生词
     5.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

     5.6 บอกชื่อพรรณไมตางๆ  (พฤกษศาสตร)

     5.7 นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ เชน 

           เรื่องเลาในจังหวัดชลบุรี    ประวัติเมือง

           ชลบุรีอยางยอ  เมืองพระรถ  ตำนานเขา

           สามมุข  ตำนานเกาะสีชัง  ตำนานเมือง

           บางละมุง  เจาแมแหลมเทียน  พระนาง

           จอมเทียน  นิทานเมืองเศรษฐีพาโล  

           นิทานเรื่องตาอูแพนิทานเจาพอสาม

           เกลอ  ตำนานทัพพระยา  เปนตน

          (ทองถิ่น)

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง  และ คำแนะนำงายๆ ที่ฟงและอาน

2. อานออกเสียงประโยค ขอความ  และบทกลอนส้ันๆ ถูกตองตามหลัก

    การอาน

3. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค

    และขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

4. บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา และ

    นิทานงายๆ หรือ    เรื่องส้ันๆ
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอานพินอิน

    1.2 การบาน

    1.3 ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกคะแนนการบาน

3. แบบบันทึกการตรวจชิ้นงาน

25 หนวยที่ 1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 2-3

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 สอบอานพินอิน

    1.2 การบาน

    1.3 ชิ้นงาน

1. แบบบันทึกคะแนนการบาน

2. แบบบันทึกคะแนนการอาน

    คำศัพท

3. แบบบันทึกการตรวจชิ้นงาน

25 หนวยที่ 3-4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 3-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การอานหนังสือ แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยL L                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตL L L

3.   มีวินัยL L L L L L 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง L L L L L 6.   มุงม่ันในการทำงานL L

7.   รักความเปนไทยL L L L L 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขL L L L 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารL L L L 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาL L L L 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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