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อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างภาคและปลายภาค 80:20
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจคาสัง่ และคาขอร้องที่ฟังหรื ออ่านในสถานการณ์ใกล้ตวั
2. สามารถสะกดคา อ่านออกเสียงคา ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง
3. เข้าใจความหมายของคา กลุ่มคาและประโยคที่ฟังหรื ออ่านโดยถ่ายโอนเป็ นภาพหรื อสัญลักษณ์ได้
4. อ่านหรื อพูดประโยค บทสนทนา หรื อนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบได้
5. ใช้ภาษาง่ายๆ สั้นๆ ในการพูดสื่อสารระหว่างบุคคลได้
6. ใช้ประโยคคาสัง่ พูดขอร้อง พูดขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเพือ่ นได้ถูกต้อง
7. บอกความรู ้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตวั หรื อกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
8. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั ด้วยท่าทาง ภาพ คาและข้อความสั้นๆ
9. นาเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่ฟังหรื ออ่านได้
รวม 9 ผลการเรียนรู้

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ภาษาจีน 1 รหัสวิชา จ31215
หน่ วยที่

สาระสาคัญ

จานวนคาบ

1

การสะกดคาอ่านออกเสียงโดยใช้ภาษาง่ายๆ
สั้นๆ ภาษาที่ใช้บ่อยในการทักทายเช่น 你
好 การแนะนาชื่อตัวเอง 我叫孙俪 การ
ถามชื่อบุคคลโดยใช้รูปประโยค
คาสาคัญ 你叫什么名字
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2

การสะกดคาและการอ่านออกเสียงคา เข้าใจ
ความหมายของคา ที่ฟังหรื ออ่านโดยถ่าย
เป็ นภาพสัญลักษณ์ประโยคปฏิเสธและ
ประโยคคาถามที่มีคาว่า 是 ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับตนเอง และเรื่ องใกล้ตวั ด้วยภาพ
และข้อความสั้นๆ โดยใช้รูปประโยคการ
แนะนาเพือ่ น 她是我的同学 รู ป
ประโยค
คาสาคัญ 我给你介绍一下， 是…
การใช้คาสัง่ และการขอร้องในภาษาง่ายๆ
ตามที่ได้ฟังหรื ออ่านในสถานการณ์ใกล้ตวั
เพือ่ การพูดสื่อสารระหว่างบุคคลโดย
สามารถแนะนาบุคคลสมาชิกในครอบครัว
这是谁？พร้อมบรรยายระหว่างบุคคล
รู ปประโยค 他多大？ โดยถ่ายโอนเป็ น
ภาพหรื อสัญลักษณ์ได้
การอ่านหรื อพูดประโยคบทสนทนา การ
ถามและบอกที่ต้งั ของสิ่งของโดยใช้รูป
ประโยค…在哪儿？คาบอกทิศทาง และ
ตัวเลข 1-50 พร้อมทั้งบอกความรู ้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตวั นาเสนอ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่ฟังหรื อ
อ่านได้
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- แบบประเมิน
การเรี ยนรู ้ที่ 2
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- ทดสอบย่อย

- ใบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ 2
- Power Point
( 10 คะแนน )
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- แบบประเมิน
การเรี ยนรู ้ที่ 3
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- ทดสอบย่อย

- ใบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ 3
- Power Point
( 10 คะแนน )
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- แบบประเมิน
การเรี ยนรู ้ที่ 4
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- ทดสอบย่อย

- ใบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ 4
- Power Point
( 10 คะแนน )
-การสนทนา
สถานการณ์จาลอง

3

4

การวัดและ
ประเมินผล
- แบบประเมิน
การเรี ยนรู ้ที่ 1
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- ทดสอบย่อย

ภาระงาน
- ใบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ 1
-การสนทนา
สถานการณ์จาลอง
- Power Point
( 10 คะแนน )

5

การใช้คาสัง่ และการขอร้อง ขอหมายเลข
โทรศัพท์，คาช่วยโครงสร้าง “ 的 ” การ
สะกดคา การใช้ลกั ษณนาม “个” และ “
件” อ่านออกเสี ยงคาประโยคง่ายๆ เช่น
การกล่าวลา พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่ องใกล้ตวั ด้วยภาพ คา และ
ข้อความสั้นๆ รู ปประโยค 是………的
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- แบบประเมิน
การเรี ยนรู ้ที่ 5
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- ทดสอบย่อย

- ใบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ 5
- Power Point
( 10 คะแนน )
-การสนทนา
สถานการณ์จาลอง

有………..吗

คะแนนสอบกลางภาค (1 ชัว่ โมง)
คะแนนสอบปลายภาค (1 ชัว่ โมง)
รวมทั้งหมด (120 ชัว่ โมง)

20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ครูผ้ สู อน
ความเห็นหัวหน้ ากลุม่ สาระ ...............................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
ความเห็นของวิชาการ .........................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ความเห็นของผู้อานวยการ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...................................................
(นายโพยม จันทร์ น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

