แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน2 รหัส จ 31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2558

เรื่อง 第十课：复习(บททบทวน)

หน่ายการเรียนรู้ที่ 1
เวลา 4 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1.2 สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
1.2 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
1.3 ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน
2. ความคิดรวบยอด/สาระสาคัญ
นักเรียนสามารถเขียนประโยคสนทนาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและการบอกอายุได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 การออกเสียงและเขียนประโยคในเรื่อง
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและนาคาศัพท์มาประยุกต์ใช้ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3.3.2 มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด

3.4.1 นักเรียนสามารถนาคาศัพท์และประโยคภาษาจีนในเรื่อง ไปเขียนได้ถูกต้อง
4. การบูรณาการ
- กลุ่มสาระศิลปะ : คาศัพท์เรื่องสีต่างๆ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
课文 บทเรียน
我叫丽丽，今年七岁。上二年级。
ฉันชื่อลี่ลี

, ปีนี้อายุเจ็ดขวบ.

อยู่ชั้นป.2

弟弟今年六岁，上一年级。
น้องชาย ปีนี้อายุหกขวบ, อยู่ชั้น ป.1
我们都是学生。我系蓝领带，穿白衬衫 、
พวกเราต่างเป็นนักเรียน. ฉันสวมเน็กไทด์สีฟ้า, สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว
红裙子、白袜子、黑鞋子；
กระโปรงสีแดง , ถุงเท้าสีขาว , รองเท้าสีดา
弟弟穿红 T 恤衫、蓝短裤、白袜子、绿鞋子
น้องชายสวมเสื้อยืดสีแดง , กางเกงขาสั้นสีฟ้า , ถุงเท้าสีขาว , รองเท้าสีเขียว
我们去学校。
พวกเราไปโรงเรียน
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและนาคาศัพท์มาประยุกต์ใช้ได้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

2. มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถนาคาศัพท์และประโยคภาษาจีนในเรื่อง ไปเขียนได้ถูกต้อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- แบบฝึก เรื่อง 复习 (บททบทวน)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ประเมินผล (จุดเน้น) ความสามารถและทักษะ
ใฝ่เรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

นักเรียนมีความตั้งใจใน

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกต

ตามเกณฑ์การ

การเรียน มีความ

ในห้องเรียน

พฤติกรรม

ประเมินระดับปาน

ทางการเรียนรู้

กลางขึ้นไป

- แบบสังเกต

ตามเกณฑ์การ

กระตือรือร้นและสนใจใน
การเรียน
มีวินัย

นักเรียนมีวินัยในการ

- สังเกตพฤติกรรม

ทางานที่ได้รับมอบ ส่งงาน ในห้องเรียนและการ พฤติกรรม

ประเมินระดับปาน

ตรงเวลาตรงเวลา ตั้งใจ

ส่งงาน

ทางการเรียนรู้

กลางขึ้นไป

เข้าใจความหมายของ นักเรียนสามารถเบอก

- นักเรียนทา แบบ

- แบบประเมิน

ตามเกณฑ์การ

คาศัพท์

ความหมายของคาศัพท์

ฝึก เรื่อง 复习

แบบฝึก เรื่อง

ประเมิน : 60 %

และประโยคสนทนาได้

(บททบทวน)

复习(บท

เรียน

ทบทวน)

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
2. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงเรื่องสีพื้นฐานต่างๆที่ได้เรียนมา
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. ครูออกเสียงบทสนทนาที่ 1 ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนออกเสียงตาม
2. ครูอธิบายความหมายของบทสนทนาให้แก่นักเรียน
3. ครูอธิบายรูปแบบประโยคให้กับนักเรียนพร้อมยกตัวอย่างการนาไปใช้
กิจกรรมรวบยอด
1.

นักเรียนอ่านบทสนทนาพร้อมกัน

กิจกรรมเสนอแนะ
ชั่วโมงที่ 2
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
2. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงบทสนทนาที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว และการนาไปใช้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. ครูออกเสียงบทความ 课文 ที่ 2 ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนออกเสียงตาม
2. ครูอธิบายความหมายของบทความ 课文 ให้แก่นักเรียน
3. ครูอธิบายรูปแบบการสร้างบทความเล่าเร่องราวของตนเอง
กิจกรรมรวบยอด
1.

นักเรียนอ่านบทความ 课文 พร้อมกัน

2.

นักเรียนเขียนบทความสั้นๆ

กิจกรรมเสนอแนะ
ชั่วโมงที่ 3
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
2. ทบทวนบทความที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. ครูร้องเพลง 大西瓜 ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนร้องตาม
2. ครูอธิบายความหมายของเพลง 大西瓜 ให้แก่นักเรียน
3. ครูเปิดเพลง 大西瓜 ให้กับนักเรียนฟังพร้อมให้นักเรียนร้องตาม
กิจกรรมรวบยอด
1.

นักเรียนร้องเพลง 大西瓜 พร้อมกัน

กิจกรรมเสนอแนะ
ชั่วโมงที่ 4
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
2. ครูพูดคุยกับนักเรียนเรื่องคาศัพท์ที่ได้เรียนไป
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. ครูสรุปและแยกประเภทคาศัพท์ให้กับนักเรียนได้ฝึกฝนและทบทวนความจา
2. ครูอธิบายหมวดตัวอักษรจีนในบทเรียนให้แก่นักเรียน

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนทาแบบฝึก 第十课：复习
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

กระดานดา, เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง 第十课：复习, Powerpoint เรือ่ ง 第十课：复
习, เครื่องเล่นซีดี
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

- จัดเนื้อหาให้เหมาะสม

- ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ

- จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร

สอดคล้องกับความสามารถ

จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับผล

ที่กาหนด

ของผู้เรียน

การเรียนรู้ที่คาดหวัง

-ห้องเรียนเหมาะสมกับ

- แหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ

- จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม

จานวนผู้เรียน

เนื้อหาในบทเรียน

กับผู้เรียน

- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ

- ครูได้นาวัสดุอุปกรณ์มาใช้

- วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ

อุปกรณ์ได้เหมาะสม กับ

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน

เรียนการสอนเกิด

เนื้อหาและผู้เรียน

เข้าใจมากขึ้น

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- จัดเวลาให้เหมาะสม

- ครูสอนตรงตามแผนที่

- ครูสอนครอบคลุมเนื้อหา

เพียงพอกับกิจกรรมการ

กาหนดไว้

กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด

เรียนการสอน
การจัดกิจกรรม

ไว้

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

- ครูใช้กระบวนการจัดการ

- บรรลุตามมาตรฐานและผล

เหมาะสมกับเนื้อหาใน

เรียนรู้ ได้เหมาะสมกับ

การเรียนรู้ที่คาดหวัง

บทเรียน

เนื้อหาและเวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

- ประเมินผลให้สอดคล้องกับ - ครูประเมินผลตรงตามผล

- การประเมินผลมี

ความสามารถของผู้เรียน

ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- ครูผู้สอนมีความรูเ้ รื่องการออกเสียงและเขียนคาศัพท์ที่มักใช้ในห้องเรียนในเรื่อง 第

十课：复习
เงื่อนไขคุณธรรม

8.2

ครูมีความอดทน ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบและประหยัด

สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- ทากิจกรรมได้สาเร็จและคุ้มค่าตาม

- นักเรียนทากิจกรรมตาม

เวลาที่กาหนด

ขั้นตอน อย่างเต็มความสามารถ

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา
- นักเรียนมีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับการเขียนคาศัพท์ใน
เรื่อง 第十课：复习

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเขียนคาศัพท์และรูปประโยคในเรื่อง 第
十课：复习

เงื่อนไขคุณธรรม

ใฝ่เรียนรู้และมีวินัย ในการเรียนและการทากิจกรรม

1. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ด้านวัด
ความรู้

วัตถุ
- มีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับการเขียน

สังคม
- เกิดการเรียนรู้ และ

สิ่งแวดล้อม
- มีความรอบรู้ในการใช้

วัฒนธรรม
- สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ

คาศัพท์ในเรื่อง 第十 ทางาน เข้ากับผู้อื่นได้

แหล่งเรียนรู้

ภาษาจีนและไทย

课：复习
ทักษะ

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้

- มีทักษะการทางาน

- รักษาสิ่งแวดล้อมใน

- รู้วิธีการเขียนคาศัพท์ใน

อย่างเหมาะสม

ร่วมกับผู้อื่น

ห้องเรียนให้ดี

เรื่อง 第十课：

- มีทักษะในการเขียน

复习

คาศัพท์ในเรื่อง 第十

课：复习
ค่านิยม

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง

- รับฟังความคิดเห็นของ - ใช้ทรัพยากรและ

- เข้าใจความแตกต่างของ

คุ้มค่า

ผู้อื่น

สิ่งแวดล้อมอย่าง

วัฒนธรรมจีนและไทย

- มีความใฝ่รู้และมีวินัย

ประหยัด

2. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ

ปรีชา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา

ภุมรินทร์)

ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ........

คน

คิดเป็นร้อยละ ………..

11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน

…….

คน

คิดเป็นร้อยละ

…….

1. ……………………………………………….......... สาเหตุ (ถ้าทราบ)..............ขาดเรียน...................
2. ……………………………………………………..

สาเหตุ (ถ้าทราบ). ...........ขาดเรียน..................

3. ………………………………………………………. สาเหตุ (ถ้าทราบ). .......... ขาดเรียน..................
แนวทางแก้ปัญหา : ..........................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1) .....................................................................

2) ............................................................

แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม : .....................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) : ………………………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)

: …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด : ………………………………………………………………………………………………...
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

: …………………………………………………………………………………….

11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ....................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ......................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
(นางสาวสิริรัตน์

นกพึ่ง)

ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินแบบทดสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง 第十课：复习
เลขที่

ชื่อ

เกณฑ์การให้คะแนน
4
3
2

5

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

5

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

4

หมายถึง

ดี

คะแนน

3

หมายถึง

ปานกลาง

คะแนน

2

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1

หมายถึง

ต้องปรับปรุง

1

แบบประเมินแบบฝึก
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
รายการประเมิน
ความถูกต้อง เขียนได้สวยงาม เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด ถูกต้อง ตอบ
ตอบคาถามได้ ตอบคาถามได้ ตอบคาถามได้ ตอบคาถามได้
คาถามได้ถูกต้อง ถูกต้อง ผิดไม่ ถูกต้อง ผิดไม่ ถูกต้อง ผิดไม่
ถูกต้อง ผิด
ผิดไม่เกิน1ข้อ
เกิน2ข้อ
เกิน4ข้อ
เกิน5ข้อ
มากกว่า5ข้อ

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

5

ดี

4

ปานกลาง

3

พอใช้

2

ต้องปรับปรุง

1

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน
เลขที่

ชื่อ – สกุล ของผู้รับการ
ประเมิน

ใฝ่เรียนรู้
5 4 3 2

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

5-6

ปานกลาง

3-4

พอใช้

1-2

ปรับปรุง

1

มีวินัย

รวม

5 4 3 2 1

10

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน
รายการประเมิน
5
1.ใฝ่เรียนรู้
มีการจดบันทึก
ความรู้เป็นระบบ
สรุปความรู้ได้
อย่างมีเหตุผล
สนใจสอบถาม
และตอบคาถาม
ปฏิบัติชัดเจน
และสม่าเสมอ
2. มีวินัย
ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงาน
เรียบร้อย
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง อยู่
เสมอ

4
การจดบันทึก
ความรู้เป็น
ระบบ สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบัติชัดเจน
บ่อยครั้ง

3
2
1
การจดบันทึก การจดบันทึก
ไม่มีการจด
ความรู้เป็น
ความรู้เป็น
บันทึกความรู้
ระบบพอใช้
ระบบเล็กน้อย
เป็นระบบ
สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม
และตอบคาถาม และตอบคาถาม และตอบคาถาม
บ่อยครั้ง
บ้าง
น้อยครั้ง

ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงาน
เรียบร้อย
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง อยู่
บ่อยครั้ง

ค่อนข้างตรงต่อ ไม่ตรงต่อเวลา
เวลา ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
เรียบร้อย
เรียบร้อย
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
ข้อตกลง เป็น
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

9-10

ดี

7-8

ปานกลาง

5-6

พอใช้

3-4

ต้องปรับปรุง

1-2

ไม่ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงาน
ค่อนข้างไม่
เรียบร้อย
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง เป็น
บางครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน2 รหัส จ 31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 第十一课：姐姐爱吃鱼
เวลา 2 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1.1. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
1.2 ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน
2. ความคิดรวบยอด/สาระสาคัญ
นักเรียนรู้และสามารถออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนในบทเรียนได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 การออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 姐姐爱吃鱼
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 姐姐爱吃鱼
ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3.3.2 มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 姐姐爱吃鱼
ได้ถูกต้อง

4. การบูรณาการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
生词 (คาศัพท์ใหม่ )
1. 米饭
2. 粿条
3. 面包
4. 鱼
5. 肉
6. 炒蛋

ข้าว
ก๋ วยเตี๋ยว
ขนมปัง
ปลา
เนื้อสัตว์
ไข่ทอด

7.香肠

ไส้กรอกรมควัน

8. 青菜
9. 吃

ผัก ผักสด
รับประทาน กิน

课文
A :你吃什么？
คุณกินอะไร?
A：弟弟爱吃青菜吗？
น้องชายชอบกินผักไหม
A：姐姐爱吃鱼吗？
พี่สาวชอบกินปลาไหม

B：我吃米饭、香肠。
ฉันกินข้าว、ไส้กรอก
B：弟弟不爱吃青菜。
น้องชายไม่ชอบกินผัก
B：姐姐爱吃鱼。
พี่สาวชอบกินปลา

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 姐姐爱吃鱼 ได้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด

สามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 姐姐爱吃鱼 ได้ถูกต้อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- นักเรียนทดสอบออกเสียงคาศัพท์พร้อมบอกความหมายได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น) ความสามารถและทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- สังเกตพฤติกรรม
ในห้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน

ใฝ่เรียนรู้

นักเรียนมีความตั้งใจใน
การเรียน มีความ
กระตือรือร้นและสนใจใน
การเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ทางการเรียนรู้

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

มีวินัย

นักเรียนมีวินัยในการ
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ทางานที่ได้รับมอบ ส่งงาน ในห้องเรียนและการ พฤติกรรม
ตรงเวลาตรงเวลา ตั้งใจ
ส่งงาน
ทางการเรียนรู้
เรียน

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

การออกเสียงพร้อม
บอกความหมาย

นักเรียนสามารถสามารถ
ออกเสียงและบอก
ความหมายของคาศัพท์
ภาษาจีนในเรื่อง 姐姐
爱吃鱼 ได้อย่าง
ถูกต้อง

ตามเกณฑ์การ
ประเมิน : 60 %

6. กิจกรรมการเรียนรู้

- นักเรียนท่องและ - แบบประเมิน
บอกความหมาย
การออกเสียง
คาศัพท์ภาษาจีนใน เรื่อง 姐姐
เรื่อง 姐姐爱
爱吃鱼
吃鱼 ได้อย่าง
ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
3. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
4. ครูพดู คุยถึงอาหารการกินที่นักเรียนมักทาน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ครูออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 姐姐爱吃鱼 ให้นักเรียนฟังและนักเรียนออกเสียงตาม
ครูอธิบายความหมายของคาศัพท์และการใช้แก่นักเรียน
นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์พร้อมกัน
ครูแสดงการเขียนคาศัพท์บนกระดานทีละครั้งๆให้แก่นักเรียน
นักเรียนบันทึกลาดับการเขียนลงในสมุด
นักเรียนและครูออกเสียงคาศัพท์พร้อมกันอีกครั้ง

กิจกรรมรวบยอด
2. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 姐姐爱吃鱼
3. นักเรียนท่องคาศัพท์ในบทเรียนพร้อมจดจาความหมาย
กิจกรรมเสนอแนะ
ชั่วโมงที่ 2
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
2. ครูพดู คุยและทบทวนคาศัพท์ที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ครูออกเสียงบทสนทนาในเรื่อง 姐姐爱吃鱼 ให้นักเรียนฟังและนักเรียนออกเสียงตาม
ครูอธิบายความหมายของบทสนทนาให้แก่นักเรียน
นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาพร้อมกัน
ครูอธิบายรูปแบบประโยคให้แก่นักเรียน

กิจกรรมรวบยอด

1. นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาในเรื่อง 姐姐爱吃鱼
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

กระดานดา, เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง 姐姐爱吃鱼, บัตรคาศัพท์

8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เนื้อหา

- จัดเนื้อหาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน

- ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด

แหล่งเรียนรู้

-ห้องเรียนเหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน

- แหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนื้อหาในบทเรียน

- จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน

สื่อ/อุปกรณ์

- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม กับ
เนื้อหาและผู้เรียน

- ครูได้นาวัสดุอุปกรณ์มาใช้
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจมากขึ้น

- วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เวลา

- จัดเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ครูสอนตรงตามแผนที่
กาหนดไว้

- ครูสอนครอบคลุมเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้

การจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน

- ครูใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน

- บรรลุตามมาตรฐานและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

การประเมินผล

- ประเมินผลให้สอดคล้องกับ - ครูประเมินผลตรงตามผล
ความสามารถของผู้เรียน
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- การประเมินผลมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

เงื่อนไขความรู้

- ครูผู้สอนมีความรูเ้ รื่องการออกเสียงประโยคและเขียนคาศัพท์ในเรื่อง 姐姐爱

吃鱼
เงื่อนไขคุณธรรม

8.2

สาหรับนักเรียน

ครูมีความอดทน ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบและประหยัด

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

- ทากิจกรรมได้สาเร็จและคุ้มค่าตาม
เวลาที่กาหนด

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- นักเรียนทากิจกรรมตาม
ขั้นตอน อย่างเต็มความสามารถ

- ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า

- นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา
- นักเรียนมีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง 姐姐
爱吃鱼

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการออกเสียงคาศัพท์ที่ถูกต้อง

เงื่อนไขคุณธรรม

ใฝ่เรียนรู้และมีวินัย ในการเรียนและการทากิจกรรม

3.

การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

ด้านวัด

วัตถุ

ความรู้

- มีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับเรื่องการออกสียง

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

- เกิดการเรียนรู้ และ
ทางาน เข้ากับผู้อื่นได้

- มีความรอบรู้ในการใช้
แหล่งเรียนรู้

- สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมจีนและไทย

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
- มีทักษะในการเขียน
คาศัพท์ที่มักใช้ใน
ห้องเรียน

- มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

- รักษาสิ่งแวดล้อมใน

- รู้วิธีการออกเสียง
คาศัพท์ที่ถูกต้อง

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง
คุ้มค่า

- รับฟังความคิดเห็นของ - ใช้ทรัพยากรและ
ผู้อื่น
สิง่ แวดล้อมอย่าง
- มีความใฝ่รู้และมีวินัย
ประหยัด

ในบทเรียนเรื่อง 姐姐

爱吃鱼
ทักษะ

ค่านิยม

4. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ห้องเรียนให้ดี

- เข้าใจความแตกต่างของ
วัฒนธรรมจีนและไทย

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ

ปรีชา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา

ภุมรินทร์)

ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้

11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)........................................................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ). .......................................................................
แนวทางแก้ปัญหา................................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)…………………………………………………………………….………

2)…………………………………………….…………………………

แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………………………………………….…………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………………………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..................................................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.......................................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี) ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวสิริรัตน์
นกพึ่ง)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินการออกเสี ยง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง 姐姐爱吃鱼

เลขที่

ชื่อ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4
3
2

5

1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน

5

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

4

หมายถึง

ดี

คะแนน

3

หมายถึง

ปานกลาง

คะแนน

2

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1

หมายถึง

ต้ องปรับปรุง

แบบประเมินการเขียน
ระดับคะแนน
รายการประเมิน

5

4

3

2

1

การออกเสี ยง

ออกเสี ยงและ ออกเสี ยงและ
บอกความหมาย
บอก
ได้ถูกต้อง ผิด ความหมายได้
ไม่เกิน 1 คา ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 2 คา

ออกเสี ยงและ
บอก
ความหมายได้
ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 3คา

ออกเสี ยงและ
บอก
ความหมายได้
ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 5 คา

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

5

ดี

4

ปานกลาง

3

พอใช้

2

ต้องปรับปรุง

1

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน
เลขที่

ชื่อ – สกุล ของผู้รับการ
ประเมิน

ใฝ่เรียนรู้
5 4 3 2

1

มีวินัย

รวม

5 4 3 2 1

10

ออกเสี ยงและ
บอก
ความหมายผิด
เกิน5คา

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

5-6

ปานกลาง

3-4

พอใช้

1-2

ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน

รายการประเมิน
5
1.ใฝ่เรียนรู้
มีการจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สรุ ป
ความรู ้ได้อย่างมี
เหตุผล สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
และสม่าเสมอ
2. มีวินัย
ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
เสมอ

4
การจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
บ่อยครั้ง

3
2
1
การจดบันทึก การจดบันทึก
ไม่มีการจด
ความรู้เป็ น
ความรู้เป็ น
บันทึกความรู้
ระบบพอใช้ ระบบเล็กน้อย
เป็ นระบบ
สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม
และตอบคาถาม และตอบคาถาม และตอบคาถาม
บ่อยครั้ง
บ้าง
น้อยครั้ง

ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
บ่อยครั้ง

ค่อนข้างตรงต่อ ไม่ตรงต่อเวลา
เวลา ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
ข้อตกลง เป็ น
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

9-10

ดี

7-8

ปานกลาง

5-6

พอใช้

3-4

ต้องปรับปรุง

1-2

ไม่ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้างไม่
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง เป็ น
บางครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน2 รหัส จ 31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 我爱喝果汁
เวลา 2 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1.1. สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
1.2 ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน
2. ความคิดรวบยอด/สาระสาคัญ
การออกเสียงและความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 我爱喝果汁
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและเข้าใจความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 我爱喝果汁
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 我爱喝果汁
ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3.3.2 มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 我爱喝果汁
ได้ถูกต้อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

4. การบูรณาการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
生词 (คาศัพท์ใหม่ )
10.
11.
12.
13.
14.
15.

水
茶
咖啡
果汁
可乐
牛奶

16.

喝

17.
18.

口渴
想

น้ า
ชา,น้ าชา
กาแฟ
น้ าผลไม้
โค้ก , โคล่า
นม

ดื่ม
กระหายน้ า
อยากจะ,คิดจะ

课文
A :你喝什么？
B：我喝果汁。
คุณดืม่ อะไร?
ฉันดื่มน้าผลไม้
A：你喝咖啡吗？
B：不喝，我口渴我想喝水。
คุณดื่มกาแฟไหม
ไม่ดื่ม, ฉันกระหายอยากดื่มน้า
A：你爸爸喜欢喝茶吗？ B：我爸爸喜欢喝茶。
คุณพ่อของคุณชอบดื่มชาไหม
คุณพ่อของฉันชอบดืม่ ชา
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 我爱喝果汁 ได้ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง

5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

2. มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 我爱喝果汁 ได้ถูกต้อง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- แบบฝึก เรื่อง 我爱喝果汁
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น) ความสามารถและทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- สังเกตพฤติกรรม
ในห้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน

ใฝ่เรียนรู้

นักเรียนมีความตั้งใจใน
การเรียน มีความ
กระตือรือร้นและสนใจใน
การเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ทางการเรียนรู้

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

มีวินัย

นักเรียนมีวินัยในการ
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ทางานที่ได้รับมอบ ส่งงาน ในห้องเรียนและการ พฤติกรรม
ตรงเวลาตรงเวลา ตั้งใจ
ส่งงาน
ทางการเรียนรู้
เรียน

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

เข้าใจความหมายของ นักเรียนนาบทสนทนาและ - นักเรียนทา แบบ
คาศัพท์
คาศัพท์ ไปประยุกต์ใช้ใน ฝึก เรื่อง 我爱
การตอบคาถามได้ถูกต้อง 喝果汁

- แบบประเมิน

แบบฝึก เรื่อง
我爱喝果
汁

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1

ตามเกณฑ์การ
ประเมินในระดับ ดี

กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
5. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
6. ครูพูดคุยเรื่องเครื่องดื่มที่นักเรียนชอบ เพื่อนาเข้าบทเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
10. ครูออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 我爱喝果汁 ให้นักเรียนฟังและนักเรียนออกเสียงตาม
11. ครูอธิบายความหมายของคาศัพท์และการใช้แก่นักเรียน
12. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์พร้อมกัน
13. ครูแสดงการเขียนคาศัพท์บนกระดานทีละครั้งๆให้แก่นักเรียน
กิจกรรมรวบยอด
4. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 我爱喝果汁 ทีละคน
กิจกรรมเสนอแนะ
ชั่วโมงที่ 2
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
3. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
4. ทบทวนคาศัพท์ที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
4. ครูออกเสียงบทสนทนาในเรื่อง 我爱喝果汁 ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนออกเสียงตาม
5. ครูอธิบายความหมายของบทสนทนา ให้แก่นักเรียน
6. ครูอธิบายรูปแบบโครงสร้างประโยคของบทสนทนาในเรื่อง 我爱喝果汁
กิจกรรมรวบยอด
3. นักเรี ยนอ่านบทสนทนาเรื่อง 我爱喝果汁 พร้ อมกัน
4. นักเรียนตอบคาถามในแบบฝึกเรื่อง 我爱喝果汁
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

กระดานดา, เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง 第十二课：我爱喝果汁, Powerpoint เรื่อง 我
爱喝果汁 เครื่องเล่นซีดี
8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เนื้อหา

- จัดเนื้อหาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน

- ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด

แหล่งเรียนรู้

-ห้องเรียนเหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน

- แหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนื้อหาในบทเรียน

- จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน

สื่อ/อุปกรณ์

- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม กับ
เนื้อหาและผู้เรียน

- ครูได้นาวัสดุอุปกรณ์มาใช้
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจมากขึ้น

- วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เวลา

- จัดเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ครูสอนตรงตามแผนที่
กาหนดไว้

- ครูสอนครอบคลุมเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้

การจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน

- ครูใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน

- บรรลุตามมาตรฐานและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

การประเมินผล

- ประเมินผลให้สอดคล้องกับ - ครูประเมินผลตรงตามผล
ความสามารถของผู้เรียน
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- การประเมินผลมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

เงื่อนไขความรู้

- ครูผู้สอนมีความรูเ้ รื่องการออกเสียงและรูปแบบประโยคในเรื่อง 我爱喝果汁

เงื่อนไขคุณธรรม

ครูมีความอดทน ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบและประหยัด

8.2

สาหรับนักเรียน

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

- ทากิจกรรมได้สาเร็จและคุ้มค่าตาม
เวลาที่กาหนด

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- นักเรียนทากิจกรรมตาม
ขั้นตอน อย่างเต็มความสามารถ

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา
- นักเรียนมีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับเรื่อง 我爱喝果汁

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเขียนคาศัพท์และรูปประโยคในเรื่อง 我
爱喝果汁

เงื่อนไขคุณธรรม

ใฝ่เรียนรู้และมีวินัย ในการเรียนและการทากิจกรรม

5. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ด้านวัด
ความรู้

วัตถุ
- มีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับเรื่อง 我爱

สังคม

สิ่งแวดล้อม

- เกิดการเรียนรู้ และ
ทางาน เข้ากับผู้อื่นได้

- มีความรอบรู้ในการใช้
แหล่งเรียนรู้

- สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
ภาษาจีนและไทย

- มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

- รักษาสิ่งแวดล้อมใน

- รู้วิธีการเขียนคาศัพท์ใน

ห้องเรียนให้ดี

และประโยคเรื่อง 我
爱喝果汁

喝果汁
ทักษะ

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้ประโยค

วัฒนธรรม

สนทนาในเรื่อง 我爱

喝果汁
ค่านิยม

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง
คุ้มค่า

- รับฟังความคิดเห็นของ - ใช้ทรัพยากรและ
ผู้อื่น
สิง่ แวดล้อมอย่าง
- มีความใฝ่รู้และมีวินัย
ประหยัด

6. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

- เข้าใจความแตกต่างของ
วัฒนธรรมจีนและไทย

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ

ปรีชา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา

ภุมรินทร์)

ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ........ คน

คิดเป็นร้อยละ ………..

11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน

…….

คน

คิดเป็นร้อยละ

…….

1. ……………………………………………….......... สาเหตุ (ถ้าทราบ)..............ขาดเรียน...................
2. ……………………………………………………..

สาเหตุ (ถ้าทราบ). ...........ขาดเรียน..................

3. ………………………………………………………. สาเหตุ (ถ้าทราบ). .......... ขาดเรียน..................
แนวทางแก้ปัญหา : ..........................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1) .....................................................................

2) ............................................................

แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม : .....................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) : ………………………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)

: …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด : ………………………………………………………………………………………………...
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

: …………………………………………………………………………………….

11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ....................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ......................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวสิริรัตน์
นกพึ่ง)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบฝึกหัดเรื่อง 我爱喝果汁
คาสั่ง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง
1. 你喜欢喝什么？
ตอบ
2. 你爸爸喝咖啡吗？
3. ตอบ
4. 你想喝什么？
ตอบ

แบบประเมินแบบทดสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง 第十二课：我爱喝果汁
เลขที่

ชื่อ
5

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4
3
2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน

5

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

4

หมายถึง

ดี

คะแนน

3

หมายถึง

ปานกลาง

คะแนน

2

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1

หมายถึง

ต้ องปรับปรุง

แบบประเมินแบบฝึ ก

1

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
รายการประเมิน
ความถูกต้ อง เขียนได้สวยงาม เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ถูกต้อง
สวยงามใน
ตอบคาถามได้ ตอบคาถามได้ ตอบคาถามได้
ของแบบฝึ กหัด ถูกต้อง ตอบ
คาถามได้
ระดับพอใช้ ถูกต้อง ผิดไม่ ถูกต้อง ผิดไม่ ไม่ถูกต้องเลย
ถูกต้อง
ตอบคาถามได้
เกิน1ข้อ
เกิน2ข้อ
ถูกต้อง
เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

5

ดี

4

ปานกลาง

3

พอใช้

2

ต้องปรับปรุง

1

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน

เลขที่

ชื่อ – สกุล ของผู้รับการ
ประเมิน

ใฝ่เรียนรู้
5 4 3 2

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

5-6

ปานกลาง

3-4

พอใช้

1-2

ปรับปรุง

1

มีวินัย

รวม

5 4 3 2 1

10

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน
รายการประเมิน
5
1.ใฝ่เรียนรู้
มีการจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สรุ ป
ความรู ้ได้อย่างมี
เหตุผล สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
และสม่าเสมอ
2. มีวินัย
ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
เสมอ

4
การจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
บ่อยครั้ง

3
2
1
การจดบันทึก การจดบันทึก
ไม่มีการจด
ความรู้เป็ น
ความรู้เป็ น
บันทึกความรู้
ระบบพอใช้ ระบบเล็กน้อย
เป็ นระบบ
สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม
และตอบคาถาม และตอบคาถาม และตอบคาถาม
บ่อยครั้ง
บ้าง
น้อยครั้ง

ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
บ่อยครั้ง

ค่อนข้างตรงต่อ ไม่ตรงต่อเวลา
เวลา ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
ข้อตกลง เป็ น
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

9-10

ดี

7-8

ปานกลาง

5-6

พอใช้

3-4

ต้องปรับปรุง

1-2

ไม่ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้างไม่
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง เป็ น
บางครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน2 รหัส จ 31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 第十三课：西瓜真甜
เวลา 2 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1.1. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
1.2 ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน
2. ความคิดรวบยอด/สาระสาคัญ
นักเรียนรู้และสามารถออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนในบทเรียนได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 การออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 西瓜真甜
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 西瓜真甜
ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3.3.2 มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 西瓜真甜 ได้
ถูกต้อง
4. การบูรณาการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
生词 (คาศัพท์ใหม่ )
19.
20.
21.
22.
23.
24.

香蕉
西瓜
苹果
山竹
桔子
木瓜

25.

好吃

26. 甜
27. 酸酸甜甜
28. 真

กล้วย
แตงโม
แอปเปิ้ ล
มังคุด
ส้ม
มะละกอ

อร่ อย
หวาน
เปรี้ ยวๆหวานๆ
จริ งๆ

课文
A :香蕉好吃吗？
กล้วยอร่อยไหม?
A：这只西瓜好吃吗？
แตงโมลูกนี้อร่อยไหม
A：山竹甜不甜？
มังคุดหวานไม่หวาน?

B：好吃。
อร่อย
B：好吃，这只西瓜真甜。
อร่อย, แตงโมลูกนี้หวานมาก
B：山竹酸酸甜甜真好吃。。
มังคุดหวานๆเปรี้ยวๆ อร่อยจริงๆ

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 西瓜真甜
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด

สามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 西瓜真甜 ได้ถูกต้อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- นักเรียนทดสอบออกเสียงคาศัพท์พร้อมบอกความหมายได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น) ความสามารถและทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- สังเกตพฤติกรรม
ในห้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน

ใฝ่เรียนรู้

นักเรียนมีความตั้งใจใน
การเรียน มีความ
กระตือรือร้นและสนใจใน
การเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ทางการเรียนรู้

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

มีวินัย

นักเรียนมีวินัยในการ
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ทางานที่ได้รับมอบ ส่งงาน ในห้องเรียนและการ พฤติกรรม
ตรงเวลาตรงเวลา ตั้งใจ
ส่งงาน
ทางการเรียนรู้
เรียน

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

การออกเสียงพร้อม
บอกความหมาย

นักเรียนสามารถสามารถ
ออกเสียงและบอก
ความหมายของคาศัพท์

ตามเกณฑ์การ
ประเมิน : 60 %

ภาษาจีนในเรื่อง 西瓜

- นักเรียนท่องและ - แบบประเมิน
บอกความหมาย
การออกเสียง
คาศัพท์ภาษาจีนใน เรื่อง 西瓜
เรื่อง 西瓜真 真甜

真甜 ได้อย่างถูกต้อง

甜 ได้อย่าง
ถูกต้อง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1

กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
7. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
8. ครูพดู คุยถึงผลไม้ที่นักเรียนชอบทาน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
14. ครูออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 西瓜真甜 ให้นักเรียนฟังและนักเรียนออกเสียงตาม
15. ครูอธิบายความหมายของคาศัพท์และการใช้แก่นักเรียน
16. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์พร้อมกัน
17. ครูแสดงการเขียนคาศัพท์บนกระดานทีละครั้งๆให้แก่นักเรียน
18. นักเรียนบันทึกลาดับการเขียนลงในสมุด
19. นักเรียนและครูออกเสียงคาศัพท์พร้อมกันอีกครั้ง
กิจกรรมรวบยอด
5. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 西瓜真甜
6. นักเรียนท่องคาศัพท์ในบทเรียนพร้อมจดจาความหมาย
กิจกรรมเสนอแนะ
ชั่วโมงที่ 2
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
3. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
4. ครูพดู คุยและทบทวนคาศัพท์ที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
5.
6.
7.
8.

ครูออกเสียงบทสนทนาในเรื่อง 西瓜真甜 ให้นักเรียนฟังและนักเรียนออกเสียงตาม
ครูอธิบายความหมายของบทสนทนาให้แก่นักเรียน
นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาพร้อมกัน
ครูอธิบายรูปแบบประโยคให้แก่นักเรียน

กิจกรรมรวบยอด
2. นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาในเรื่อง 西瓜真甜

กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

กระดานดา, เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง 西瓜真甜, บัตรคาศัพท์

8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เนื้อหา

- จัดเนื้อหาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน

- ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด

แหล่งเรียนรู้

-ห้องเรียนเหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน

- แหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนื้อหาในบทเรียน

- จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน

สื่อ/อุปกรณ์

- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม กับ
เนื้อหาและผู้เรียน

- ครูได้นาวัสดุอุปกรณ์มาใช้
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจมากขึ้น

- วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เวลา

- จัดเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ครูสอนตรงตามแผนที่
กาหนดไว้

- ครูสอนครอบคลุมเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้

การจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน

- ครูใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน

- บรรลุตามมาตรฐานและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

การประเมินผล

- ประเมินผลให้สอดคล้องกับ - ครูประเมินผลตรงตามผล
ความสามารถของผู้เรียน
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- การประเมินผลมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

เงื่อนไขความรู้

- ครูผู้สอนมีความรูเ้ รื่องการออกเสียงประโยคและเขียนคาศัพท์ในเรื่อง 西瓜真

甜
เงื่อนไขคุณธรรม

8.2

ครูมีความอดทน ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบและประหยัด

สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- ทากิจกรรมได้สาเร็จและคุ้มค่าตาม
เวลาที่กาหนด

- นักเรียนทากิจกรรมตาม
ขั้นตอน อย่างเต็มความสามารถ

- ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า

- นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา
- นักเรียนมีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง 西瓜

真甜
เงื่อนไขความรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการออกเสียงคาศัพท์ที่ถูกต้อง

เงื่อนไขคุณธรรม

ใฝ่เรียนรู้และมีวินัย ในการเรียนและการทากิจกรรม

7.

การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

ด้านวัด

วัตถุ

ความรู้

- มีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับเรื่องการออกสียง

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

- เกิดการเรียนรู้ และ
ทางาน เข้ากับผู้อื่นได้

- มีความรอบรู้ในการใช้
แหล่งเรียนรู้

- สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมจีนและไทย

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
- มีทักษะในการเขียน
คาศัพท์ที่มักใช้ใน
ห้องเรียน

- มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

- รักษาสิ่งแวดล้อมใน

- รู้วิธีการออกเสียง
คาศัพท์ที่ถูกต้อง

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง
คุ้มค่า

- รับฟังความคิดเห็นของ - ใช้ทรัพยากรและ
ผู้อื่น
สิง่ แวดล้อมอย่าง
- มีความใฝ่รู้และมีวินัย
ประหยัด

ในบทเรียนเรื่อง 西瓜

真甜
ทักษะ

ค่านิยม

ห้องเรียนให้ดี

- เข้าใจความแตกต่างของ
วัฒนธรรมจีนและไทย

8. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ

ปรีชา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา

ภุมรินทร์)

ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................

11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)........................................................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ). .......................................................................
แนวทางแก้ปัญหา................................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)…………………………………………………………………….………

2)…………………………………………….…………………………

แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………………………………………….…………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………………………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..................................................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.......................................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี) ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวสิริรัตน์
นกพึ่ง)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินการออกเสี ยง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง 西瓜真甜
เลขที่

ชื่อ

เกณฑ์ การให้ คะแนน

5

4

3

2

1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน

5

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

4

หมายถึง

ดี

คะแนน

3

หมายถึง

ปานกลาง

คะแนน

2

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1

หมายถึง

ต้ องปรับปรุง

แบบประเมินการเขียน
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
การออกเสี ยง

5

4

3

2

1

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

บอกความหมาย
บอก
ได้ถูกต้อง ผิด ความหมายได้
ไม่เกิน 1 คา ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 2 คา

บอก
ความหมายได้
ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 3คา

บอก
ความหมายได้
ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 5 คา

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

5

ดี

4

ปานกลาง

3

พอใช้

2

ต้องปรับปรุง

1

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน
เลขที่

ชื่อ – สกุล ของผู้รับการ
ประเมิน

ใฝ่เรียนรู้
5 4 3 2

1

มีวินัย

รวม

5 4 3 2 1

10

บอก
ความหมายผิด
เกิน5คา

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

5-6

ปานกลาง

3-4

พอใช้

1-2

ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน

รายการประเมิน
5
1.ใฝ่เรียนรู้
มีการจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สรุ ป
ความรู ้ได้อย่างมี
เหตุผล สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
และสม่าเสมอ
2. มีวินัย
ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
เสมอ

4
การจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
บ่อยครั้ง

3
2
1
การจดบันทึก การจดบันทึก
ไม่มีการจด
ความรู้เป็ น
ความรู้เป็ น
บันทึกความรู้
ระบบพอใช้ ระบบเล็กน้อย
เป็ นระบบ
สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม
และตอบคาถาม และตอบคาถาม และตอบคาถาม
บ่อยครั้ง
บ้าง
น้อยครั้ง

ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
บ่อยครั้ง

ค่อนข้างตรงต่อ ไม่ตรงต่อเวลา
เวลา ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
ข้อตกลง เป็ น
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

9-10

ดี

7-8

ปานกลาง

5-6

พอใช้

3-4

ต้องปรับปรุง

1-2

ไม่ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้างไม่
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง เป็ น
บางครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน2 รหัส จ 31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 父亲节
เวลา 2 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1.1. ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน
1.2 ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2. ความคิดรวบยอด/สาระสาคัญ
นักเรียนสามารถอวยพรในเทศกาลวันพ่อเป็นภาษาจีน สามารถสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับเทศกาลวันพ่อกับ
เจ้าของภาษาได้ และเห็นถึงความสาคัญของวันพ่อ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 นักเรียนสามารถพูดออกเสียงและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลวันพ่อได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนออกเสียงและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลวันพ่อได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3.3.2 มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1 นักเรียนสามารถพูดออกเสียงและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลวันพ่อได้ถูกต้อง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้

4. การบูรณาการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
生词 (คาศัพท์ใหม่ )
1. 父亲节 fuqin jie

เทศกาลวันพ่อ

2. 父亲

fuqin

คุณพ่อ,บิดา

3. 节

jie

เทศกาล

4. 快乐

kuaile

มีความสุ ข,เป็ นสุ ข

5. 爱

ai

รัก

6. 身体

shenti

ร่ างกาย

7. 健康

jiankang

ร่ างกายแข็งแรง,สุ ขภาพสมบูรณ์

课文
1. 父亲节快乐！

=

สุ ขสันต์วนั พ่อ

2. 十二月五日是父亲节。=

วันที่หา้ เดือนสิ บสองเป็ นวันพ่อ

3. 我爱爸爸。

=

ฉันรักคุณพ่อ

4. 祝你身体健康。

=

ขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
นักเรียนออกเสียงและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลวันพ่อได้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถพูดออกเสียงและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลวันพ่อได้ถูกต้อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
- นักเรียนทาบัตรอวยพรวันพ่อเป็นภาษาจีน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น) ความสามารถและทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- สังเกตพฤติกรรม
ในห้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน

ใฝ่เรียนรู้

นักเรียนมีความตั้งใจใน
การเรียน มีความ
กระตือรือร้นและสนใจใน
การเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ทางการเรียนรู้

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

มีวินัย

นักเรียนมีวินัยในการ
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ทางานที่ได้รับมอบ ส่งงาน ในห้องเรียนและการ พฤติกรรม
ตรงเวลาตรงเวลา ตั้งใจ
ส่งงาน
ทางการเรียนรู้
เรียน

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

เข้าใจความหมายของ นักเรียนนาบทสนทนาและ - นักเรียนทาบัตร
คาศัพท์
คาศัพท์ ไปประยุกต์ใช้ใน อวยพรวันพ่อเป็น
การทาบัตรอวยพรวันพ่อ ภาษาจีน

- แบบประเมิน

ตามเกณฑ์การ
ประเมินในระดับ ดี

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียน
2. ครูพูดคุยกับนักเรียนเรื่องวันพ่อ ถึงความสาคัญและกิจกรรมที่ทาในวันพ่อ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์เรื่อง 父亲节 โดยครูอธิบายความหมายและการออกเสียงให้ฟัง
ครูแสดงขั้นตอนการเขียนอักษรจีนของคาศัพท์ในบทเรียนให้นักเรียนดู โดยแสดงลาดับขีด
นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคาศัพท์ที่ถูกต้อง
นักเรียนทบทวนการออกเสียงคาศัพท์และความหมายพร้อมครู
นักเรียนเรียนรู้ประโยคในบทเรียนเรื่อง 父亲节 โดยครูออกเสียงให้ฟังพร้อมอธิบายความหมาย
นักเรียนทบทวนการออกเสียงประโยคในบทเรียนเรื่อง 父亲节 และความหมายพร้อมครู

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูสุ่มถามความหมายของคาศัพท์กับนักเรียน พร้อมเฉลยให้กับคนที่ตอบผิด
2. นักเรียนทบทวนคาศัพท์และหลักการอ่านออกเสียงคาศัพท์พร้อมประโยคในบทเรียนพร้อมครูอีกครั้ง
หนึ่ง
3. คู่สุ่มเรียกนักเรียนพูดประโยคในบทเรียน พร้อมแก้ไขให้กับคนที่ออกเสียงผิด
4. ครูให้นักเรียนทาการ์ดวันพ่อเป็นภาษาจีน(เป็นการบ้าน) โดยนักเรียนสามารถหาคาอวยพรเพิ่มเติม
จากในอินเตอร์เน็ตได้
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

กระดานดา, เอกสารประกอบการเรียน, Powerpoint เรื่อง 父亲节

8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เนื้อหา

- จัดเนื้อหาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน

- ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด

แหล่งเรียนรู้

-ห้องเรียนเหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน

- แหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนื้อหาในบทเรียน

- จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน

สื่อ/อุปกรณ์

- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม กับ
เนื้อหาและผู้เรียน

- ครูได้นาวัสดุอุปกรณ์มาใช้
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจมากขึ้น

- วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เวลา

- จัดเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ครูสอนตรงตามแผนที่
กาหนดไว้

- ครูสอนครอบคลุมเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้

การจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน

- ครูใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน

- บรรลุตามมาตรฐานและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

การประเมินผล

- ประเมินผลให้สอดคล้องกับ - ครูประเมินผลตรงตามผล
ความสามารถของผู้เรียน
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- การประเมินผลมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

เงื่อนไขความรู้

- ครูผู้สอนมีความรูเ้ รื่องการออกเสียงและรูปแบบประโยคในเรื่อง 父亲节

เงื่อนไขคุณธรรม

ครูมีความอดทน ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบและประหยัด

8.2

สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

- ทากิจกรรมได้สาเร็จและคุ้มค่าตาม
เวลาที่กาหนด

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- นักเรียนทากิจกรรมตาม
ขั้นตอน อย่างเต็มความสามารถ

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา
- นักเรียนมีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับวันพ่อ

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเขียนคาศัพท์และรูปประโยคในเรื่องที่
เกี่ยวกับวันพ่อ และเข้าใจความแตกต่างของเทศกาลของจีนและไทย

เงื่อนไขคุณธรรม

ใฝ่เรียนรู้และมีวินัย ในการเรียนและการทากิจกรรม

9. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ด้านวัด

วัตถุ

ความรู้

- มีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับเรื่อง 父亲节

- เกิดการเรียนรู้ และ
ทางาน เข้ากับผู้อื่นได้

- มีความรอบรู้ในการใช้
แหล่งเรียนรู้

- สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
ภาษาจีนและไทย

ทักษะ

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้ประโยค
สนทนาในเรื่อง 父亲
节

- มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

- รักษาสิ่งแวดล้อมใน

- รู้วิธีการเขียนคาศัพท์ใน
และประโยคเรื่อง 父
亲节

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง
คุ้มค่า

- รับฟังความคิดเห็นของ - ใช้ทรัพยากรและ
ผู้อื่น
สิง่ แวดล้อมอย่าง
- มีความใฝ่รู้และมีวินัย
ประหยัด

ค่านิยม

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ห้องเรียนให้ดี

วัฒนธรรม

- เข้าใจความแตกต่างของ
ประเพณีของจีนและไทย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ

ปรีชา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา

ภุมรินทร์)

ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ........ คน

คิดเป็นร้อยละ ………..

11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน

…….

คน

คิดเป็นร้อยละ

…….

1. ……………………………………………….......... สาเหตุ (ถ้าทราบ)..............ขาดเรียน...................
2. ……………………………………………………..

สาเหตุ (ถ้าทราบ). ...........ขาดเรียน..................

3. ………………………………………………………. สาเหตุ (ถ้าทราบ). .......... ขาดเรียน..................
แนวทางแก้ปัญหา : ..........................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1) .....................................................................

2) ............................................................

แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม : .....................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) : ………………………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)

: …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด : ………………………………………………………………………………………………...
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

: …………………………………………………………………………………….

11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ....................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ......................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวสิริรัตน์
นกพึ่ง)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง 父亲节
เลขที่

ชื่อ
5

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4
3
2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน

5

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

4

หมายถึง

ดี

คะแนน

3

หมายถึง

ปานกลาง

คะแนน

2

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1

หมายถึง

ต้ องปรับปรุง

1

แบบประเมินแบบฝึ ก
ระดับคะแนน
5
4
3
2
รายการประเมิน
เขียนได้สวยงาม เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ถูกต้อง เขียนได้ ไม่ค่อย
การเขียน
ถูกต้อง
สวยงามใน
มีส่วนผิดบ้าง
สวยงาม
ระดับพอใช้
เล็กน้อย
ถูกต้อง มีส่วน
ผิดบ้างเล็กน้อย

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

5

ดี

4

ปานกลาง

3

พอใช้

2

ต้องปรับปรุง

1

1
ขียนได้ไม่
สวยงาม

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน
เลขที่

ชื่อ – สกุล ของผู้รับการ
ประเมิน

ใฝ่เรียนรู้
5 4 3 2

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

5-6

ปานกลาง

3-4

พอใช้

1-2

ปรับปรุง

1

มีวินัย

รวม

5 4 3 2 1

10

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน
รายการประเมิน
5
1.ใฝ่เรียนรู้
มีการจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สรุ ป
ความรู ้ได้อย่างมี
เหตุผล สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
และสม่าเสมอ
2. มีวินัย
ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
เสมอ

4
การจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
บ่อยครั้ง

3
2
1
การจดบันทึก การจดบันทึก
ไม่มีการจด
ความรู้เป็ น
ความรู้เป็ น
บันทึกความรู้
ระบบพอใช้ ระบบเล็กน้อย
เป็ นระบบ
สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม
และตอบคาถาม และตอบคาถาม และตอบคาถาม
บ่อยครั้ง
บ้าง
น้อยครั้ง

ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
บ่อยครั้ง

ค่อนข้างตรงต่อ ไม่ตรงต่อเวลา
เวลา ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
ข้อตกลง เป็ น
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

9-10

ดี

7-8

ปานกลาง

5-6

พอใช้

3-4

ต้องปรับปรุง

1-2

ไม่ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้างไม่
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง เป็ น
บางครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน2 รหัส จ 31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 第十四课：早饭吃什么
เวลา 2 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1.1. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
1.2 ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน
2. ความคิดรวบยอด/สาระสาคัญ
นักเรียนรู้และสามารถออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนในบทเรียนได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 การออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 早饭吃什么
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 早饭吃什么
ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3.3.2 มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 早饭吃什么
ได้ถูกต้อง

4. การบูรณาการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
生词 (คาศัพท์ใหม่ )
29.
30.
31.
32.
33.
34.

汉堡包
三明治
冰淇淋
早饭
午饭
晚饭

แฮมเบอร์ เกอร์
แซนด์วชิ
ไอศกรี ม
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น

课文
A :你早饭吃什么？
กล้วยอร่อยไหม?
A：你午饭吃什么？
แตงโมลูกนี้อร่อยไหม
A：你晚饭吃什么？
มังคุดหวานไม่หวาน?

B：我吃面包、鸡蛋，喝牛奶。
อร่อย
B：我吃汉堡包，喝可乐。
อร่อย, แตงโมลูกนี้หวานมาก
B：我吃米饭、鱼和青菜
มังคุดหวานๆเปรี้ยวๆ อร่อยจริงๆ

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 早饭吃什么
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีวินัย ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด
สามารถออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีนในเรื่อง 早饭吃什么 ได้ถูกต้อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน

- นักเรียนทดสอบออกเสียงคาศัพท์พร้อมบอกความหมายได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น) ความสามารถและทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- สังเกตพฤติกรรม
ในห้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน

ใฝ่เรียนรู้

นักเรียนมีความตั้งใจใน
การเรียน มีความ
กระตือรือร้นและสนใจใน
การเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ทางการเรียนรู้

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

มีวินัย

นักเรียนมีวินัยในการ
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ทางานที่ได้รับมอบ ส่งงาน ในห้องเรียนและการ พฤติกรรม
ตรงเวลาตรงเวลา ตั้งใจ
ส่งงาน
ทางการเรียนรู้
เรียน

ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับปาน
กลางขึ้นไป

การออกเสียงพร้อม
บอกความหมาย

นักเรียนสามารถสามารถ
ออกเสียงและบอก
ความหมายของคาศัพท์
ภาษาจีนในเรื่อง 早饭
吃什么 ได้อย่าง
ถูกต้อง

ตามเกณฑ์การ
ประเมิน : 60 %

6. กิจกรรมการเรียนรู้

- นักเรียนท่องและ - แบบประเมิน
บอกความหมาย
การออกเสียง
คาศัพท์ภาษาจีนใน เรื่อง 早饭
เรื่อง 早饭吃
吃什么
什么 ได้อย่าง
ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
9. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
10. ครูพูดคุยถึงอาหารเช้าที่นักเรียนได้ทานในเช้าวันนี้ เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
20. ครูออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 早饭吃什么 ให้นักเรียนฟังและนักเรียนออกเสียงตาม
21. ครูอธิบายความหมายของคาศัพท์และการใช้แก่นักเรียน
22. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์พร้อมกัน
23. ครูแสดงการเขียนคาศัพท์บนกระดานทีละครั้งๆให้แก่นักเรียน
24. นักเรียนบันทึกลาดับการเขียนลงในสมุด
25. นักเรียนและครูออกเสียงคาศัพท์พร้อมกันอีกครั้ง
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์ในเรื่อง 早饭吃什么
8. นักเรียนท่องคาศัพท์ในบทเรียนพร้อมจดจาความหมาย
กิจกรรมเสนอแนะ
ชั่วโมงที่ 2
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
5. ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน
6. ครูพดู คุยและทบทวนคาศัพท์ที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
9. ครูออกเสียงบทสนทนาในเรื่อง 早饭吃什么 ให้นักเรียนฟังและนักเรียนออกเสียงตาม
10. ครูอธิบายความหมายของบทสนทนาให้แก่นักเรียน
11. นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาพร้อมกัน
12. ครูอธิบายรูปแบบประโยคให้แก่นักเรียน
กิจกรรมรวบยอด
3. นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาในเรื่อง 早饭吃什么

กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

กระดานดา, เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง 早饭吃什么, บัตรคาศัพท์

8.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน

3 ห่วง

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ประเด็น
เนื้อหา

- จัดเนื้อหาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน

- ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด

แหล่งเรียนรู้

-ห้องเรียนเหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน

- แหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนื้อหาในบทเรียน

- จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน

สื่อ/อุปกรณ์

- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม กับ
เนื้อหาและผู้เรียน

- ครูได้นาวัสดุอุปกรณ์มาใช้
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจมากขึ้น

- วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เวลา

- จัดเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ครูสอนตรงตามแผนที่
กาหนดไว้

- ครูสอนครอบคลุมเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้

การจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน

- ครูใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน

- บรรลุตามมาตรฐานและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

การประเมินผล

- ประเมินผลให้สอดคล้องกับ - ครูประเมินผลตรงตามผล
ความสามารถของผู้เรียน
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

- การประเมินผลมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

เงื่อนไขความรู้

- ครูผู้สอนมีความรูเ้ รื่องการออกเสียงประโยคและเขียนคาศัพท์ในเรื่อง 早饭吃

什么
เงื่อนไขคุณธรรม

8.2

ครูมีความอดทน ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบและประหยัด

สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- ทากิจกรรมได้สาเร็จและคุ้มค่าตาม
เวลาที่กาหนด

- นักเรียนทากิจกรรมตาม
ขั้นตอน อย่างเต็มความสามารถ

- ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า

- นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา
- นักเรี ยนมีความรู้ภาษาจีนเกี่ยวกับ
บทเรี ยนเรื่ อง 早饭吃什么

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการออกเสียงคาศัพท์ที่ถูกต้อง

เงื่อนไขคุณธรรม

ใฝ่เรียนรู้และมีวินัย ในการเรียนและการทากิจกรรม

11.

การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

ด้านวัด

วัตถุ

ความรู้

- มีความรู้ภาษาจีน
เกี่ยวกับเรื่องการออกสียง

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

- เกิดการเรียนรู้ และ
ทางาน เข้ากับผู้อื่นได้

- มีความรอบรู้ในการใช้
แหล่งเรียนรู้

- สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมจีนและไทย

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
- มีทักษะในการเขียน
คาศัพท์ที่มักใช้ใน
ห้องเรียน

- มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

- รักษาสิ่งแวดล้อมใน

- รู้วิธีการออกเสียง
คาศัพท์ที่ถูกต้อง

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง
คุ้มค่า

- รับฟังความคิดเห็นของ - ใช้ทรัพยากรและ
ผู้อื่น
สิง่ แวดล้อมอย่าง
- มีความใฝ่รู้และมีวินัย
ประหยัด

ในบทเรียนเรื่อง 早饭

吃什么
ทักษะ

ค่านิยม

ห้องเรียนให้ดี

- เข้าใจความแตกต่างของ
วัฒนธรรมจีนและไทย

12. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ

ปรีชา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา

ภุมรินทร์)

ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................

11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ)........................................................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ). .......................................................................
แนวทางแก้ปัญหา................................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)…………………………………………………………………….………

2)…………………………………………….…………………………

แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………………………………………….…………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………………………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..................................................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.......................................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี) ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวสิริรัตน์
นกพึ่ง)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินการออกเสี ยง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง 早饭吃什么
เลขที่

ชื่อ

เกณฑ์ การให้ คะแนน

5

4

3

2

1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน

5

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

4

หมายถึง

ดี

คะแนน

3

หมายถึง

ปานกลาง

คะแนน

2

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1

หมายถึง

ต้ องปรับปรุง

แบบประเมินการเขียน
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
การออกเสี ยง

5

4

3

2

1

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

ออกเสี ยงและ

บอกความหมาย
บอก
ได้ถูกต้อง ผิด ความหมายได้
ไม่เกิน 1 คา ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 2 คา

บอก
ความหมายได้
ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 3คา

บอก
ความหมายได้
ถูกต้อง ผิดไม่
เกิน 5 คา

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

5

ดี

4

ปานกลาง

3

พอใช้

2

ต้องปรับปรุง

1

แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน
เลขที่

ชื่อ – สกุล ของผู้รับการ
ประเมิน

ใฝ่เรียนรู้
5 4 3 2

1

มีวินัย

รวม

5 4 3 2 1

10

บอก
ความหมายผิด
เกิน5คา

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

5-6

ปานกลาง

3-4

พอใช้

1-2

ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน

รายการประเมิน
5
1.ใฝ่เรียนรู้
มีการจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สรุ ป
ความรู ้ได้อย่างมี
เหตุผล สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
และสม่าเสมอ
2. มีวินัย
ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
เสมอ

4
การจดบันทึก
ความรู้เป็ น
ระบบ สนใจ
สอบถามและ
ตอบคาถาม
ปฏิบตั ิชดั เจน
บ่อยครั้ง

3
2
1
การจดบันทึก การจดบันทึก
ไม่มีการจด
ความรู้เป็ น
ความรู้เป็ น
บันทึกความรู้
ระบบพอใช้ ระบบเล็กน้อย
เป็ นระบบ
สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม สนใจสอบถาม
และตอบคาถาม และตอบคาถาม และตอบคาถาม
บ่อยครั้ง
บ้าง
น้อยครั้ง

ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง อยู่
บ่อยครั้ง

ค่อนข้างตรงต่อ ไม่ตรงต่อเวลา
เวลา ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
ข้อตกลง เป็ น
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

9-10

ดี

7-8

ปานกลาง

5-6

พอใช้

3-4

ต้องปรับปรุง

1-2

ไม่ตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้างไม่
เรี ยบร้อย
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง เป็ น
บางครั้ง

