แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
รหัสวิชา จ 23202
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จัดทาโดย
นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
ตาแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
รหัส จ 23202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่
1
เรื่อง 我的一天
เวลา 3 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ผลการเรียนรู้
1.นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ เรื่องราว ตามความสนใจของตนเอง
2.พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
3.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ในห้องเรียนและ
โรงเรียนพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
2. ความคิดรวบยอด
คาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน 起床 刷牙 洗脸 洗澡 上学 放学
睡觉 熊 急忙 穿

叫 笑

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 นักเรียนบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้
3.1.2 นักเรียนอ่านคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนเขียนคาศัพท์ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 นักเรียนใฝุเรียนรู้ มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1 ความสามารถในการคิด
3.4.2 ความสามารถในการสื่อสาร

4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อาเซียน
เวลาของแต่ละประเทศในอาเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
ความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน 起床 刷牙 洗脸 洗澡
上学

放学

睡觉 熊 急忙

穿 叫

笑

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีวินัยในการเข้าเรียนใฝุเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการสื่อสาร
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. เขียนตามคาบอกศัพท์กิจวัตรประจาวัน
2. อ่านและแปลศัพท์กิจวัตรประจาวัน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถ
วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินผล
และทักษะ
วิธีการวัดผล
เครื่องมือวัดผล
(สิ่งที่วัดผล)
ด้านความรู้ (K)
อ่านคาศัพท์จานวน 12 แบบประเมินการอ่าน
อ่านและบอก
การอ่านคาศัพท์ คา
ความหมายของ
กิจวัตรประจาวัน
คาศัพท์
ด้านทักษะ/
การเขียนตามคา ตรวจการเขียนตามคา
แบบประเมินการ
กระบวนการ (P)
บอกคาศัพท์
เขียน
เขียนตามคาบอก
กิจวัตรประจาวัน

เกณฑ์การ
ประเมิน
ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมิน
ร้อยละ 60

ประเด็นการ
ประเมินผล
(สิ่งที่วัดผล)
มุ่งมั่นในการทางาน

มีวินัย

ใฝุเรียนรู้

ความสามารถ
และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
เครื่องมือวัดผล

3. ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทางานให้สาเร็จ
1. ตรงต่อเวลาใน ประเมินคุณลักษณะ
การปฏิบัติ
อันพึงประสงค์
กิจกรรมต่างๆ
2. มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม

สมรรถนะผู้เรียน (C)
ความสามารถในการ ทั ก ษะการแปล ประเมินสมรรถนะ
คิด
ความ
ผู้เรียน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การ
ประเมิน

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 2
ขึ้นไป

แบบประเมินสมรรถนะ ผ่านเกณฑ์
ผู้เรียน
ระดับ 2
ขึ้นไป

ความสามารถในการ ทักษะการนา
สื่อสาร
ความรู้ไปใช้
6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียน
2. ครูถามนักเรียนด้วยคาถามเกี่ยวกับ 我的一天
老师：你几点起床？
学生：....................................
老师：你几点吃早饭？
学生：....................................

3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์กิจวัตรประจาวัน
4. นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์ด้วยรูปภาพ
5. ครูอธิบายความหมายของคาศัพท์แต่ละคาและยกประโยคตัวอย่างประกอบ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
6. ครูอ่านคาศัพท์ให้นักเรียนฟังหนึ่งครั้งและให้นักเรียนอ่านตาม
7. นักเรียนฝึกอ่านคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน
8. ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านคาศัพท์และแปลความหมายอีกครั้ง
กิจกรรมรวบยอด

9. นักเรียนแต่ละคนเขียนตามคาบอกและอ่านคาศัพท์พร้อมแปล
12. ครูประเมินผลการเขียนตามคาบอกและการอ่านคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของนักเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียน
- ใบความรู้
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ในขั้นเตรียมการสอน/การจัดการ
เรียนรู้
ประเด็น

สือ่

หลัก
พอประมาณ

หลักมีเหตุผล

-มีสื่ออุปกรณ์ -เพื่อเป็นสื่อกลางที่ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
เพียงพอกับ
จานวน
นักเรียน

เวลา

-จัดเวลาให้ -ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนดไว้
เหมาะสม
เพียงพอกับ
กิจกรรม
การเรียนการ
สอน
วัสดุ / -จัดเตรียม
-ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมาใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจใน
อุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ บทเรียนง่ายขึ้น
ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด

เนื้อหา -จัดเนื้อหาให้ -ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด
สอดคล้อง
กับ

หลักสร้าง
ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี
-การจัดการ
เรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ
บรรลุ
เปูาหมาย
-ครูสอนได้
ครอบคลุม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่
กาหนดไว้
-วัสดุ
อุปกรณ์
ช่วยให้
การเรียนการ
สอนเกิด
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
-จัดเนื้อหา
ตรงตาม
หลักสูตรที่

ความสามารถ
ของผู้เรียน
ประเด็น
หลัก
พอประมาณ

กาหนด
หลักมีเหตุผล

หลักสร้าง
ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี
-บรรลุตาม
มาตรฐาน
และตัวชี้วัด

กิจกรรม -ใช้
-ครูสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนได้ตาม
การ กระบวนการ ขั้นตอน
เรียน กลุ่ม
ความรู้
- ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างลักษณะนิสัยพอเพียง
- ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการใช้คาศัพท์ ประโยค และโครงสร้างภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจวัตรประจาวัน
คุณธรรม - ครูมีความขยันเตรียมการ ใฝุเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบ และประหยัด
8.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้
พอประมาณ
มีเหตุผล
-ผู้เรียนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมได้ -ปฏิบัติกิจกรรมได้
เหมาะสมตามลาดับขั้นตอน
ครบถ้วน ตามขั้นตอน
และสาเร็จตามเปูาหมาย
หลัก
-ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การทางาน
-แก้ปัญหาในการทางาน
พอเพียง
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ให้สาเร็จตามเปูาหมาย
ความสามารถของแต่ละคน

ความรู้
คุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-รู้จักการวางแผน
การทางานอย่างเป็นระบบ
ให้งานประสบความสาเร็จ
-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม

-ใช้วัสดุประกอบการเรียนรู้อย่าง -สร้างนิสัยประหยัดและ
ประหยัดและคุ้มค่า
ออม
นักเรียนมีความรู้ เรื่อง คาศัพท์กิจวัตรประจาวันวิธีการทางานร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องการอ่านคาศัพท์กิจวัตรประจาวัน
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีน้าใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
และมีความพอเพียง

9. การประเมินผลลัพธ์ (ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้)
ด้าน
วัด
ความรู้ (K)

ทักษะ (P)

ค่านิยม (A)

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
-มีความรู้ในการใช้
- มีความรู้ในการ
-มีความรอบรู้ใน -การเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาจีนในการ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
อ่านและเขียนเกี่ยวกับ กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
กิจวัตรประจาวัน
-มีความรู้ในการ
-รู้ผลกระทบของ ชุมชน
-มีความรู้ความเข้าใจ นาเสนองาน
การใช้ภาษาจีนใน -เห็นคุณค่าของ
ในการเลือกใช้วัสดุ
-การวางแผนการ ท้องถิ่น
ภูมิปัญญา
อุปกรณ์ ในท้องถิ่นใน ทางานร่วมกันเป็น
ท้องถิ่น
การทาชิ้นงานอย่าง
กระบวนการกลุ่ม
ประหยัด คุ้มค่า และ
เหมาะสมกับชิ้นงาน
-มีทักษะในการใช้
-มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
ภาษาจีนสื่อสารใน
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตในชุมชน
-มีทักษะในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ได้อย่างเหมาะสม
- ใช้วัสดุในท้องถิ่น
-ใช้ชีวิตอย่าง
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานการ
อย่างคุ้มค่า
พอเพียง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
-เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-รับฟังความคิดเห็น -ใช้ทรัพยากรและ -การใช้แหล่ง
ของผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
-มีความสามัคคีใน ประหยัด
ปัญญาท้องถิ่น
หมู่คณะ

10. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ ปรีชา)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

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...........................................
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)
ตาแหน่งพนักงานราชการ

แบบประเมินการเขียน
การเขียน
ตัวอักษรจีน
ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ของพินอิน

รวม

4

8

4

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

ระดับคะแนน
4
รายการประเมิน
การเขียนตัวอักษรจีน เขียนลาดับขีด
ถูกต้องตาม
หลักการเขียน
ความถูกต้องของพิน เขียนได้
อิน
ถูกต้องตาม
หลักของการ
เขียนพินอิน

แบบประเมินการเขียน
3

2

1

คะแนน
รวม
4

เขียนลาดับขีด เขียนลาดับขีดได้
ได้เป็นส่วนใหญ่ เล็กน้อย

เขียนลาดับขีด
ไม่ได้

เขียนพินอินได้ เขียนพินอินได้
ถูกต้องเป็นส่วน ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
น้อย

เขียนพินอินไม่ได้
เลย

4

รวม

8

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(7-8)
(5-6)
(3-4)
(1-2)

แบบประเมินการอ่าน
การออกเสียง

การแปล

รวม

ความหมาย
ชื่อ-สกุล

4

4

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

8

แบบประเมินการอ่าน
ระดับคะแนน

4

3

2

1

รายการประเมิน
การออกเสียง

การแปล
ความหมาย

ออกเสียงถูกต้องตาม
ออกเสียงผิดตาม
หลักการอ่าน มีน้าหนัก หลักการอ่านผิด น้อย
เสียงหนักและเบา ใน
กว่า 5 คา
คาอย่างสมบูรณ์ทุกคา
แปลความหมายถูกต้อง แปลความหมายผิด
สมบูรณ์ทุกคา
น้อยกว่า 5 คา

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(7-8)
(5-6)
(3-4)
(1-2)

คะแนน
รวม

ออกเสียงผิดตาม ออกเสียงไม่
หลักการอ่านผิด ถูกต้องมากกว่า
มากกว่า 5 คา
7 คา

4

แปลความหมาย แปล
ผิดมากกว่า 5 ความหมายผิด
คา
มากกว่า 7 คา
รวม

4

8

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง: ให้บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
มุ่งมั่นในการ
มีวินัย
ใฝุเรียนรู้
รวม
ทางาน
ที่
ชื่อ – สกุล
3 2 1 3 2 1 3 2 1
9

เกณฑ์การประเมิน
ดี
ได้ระดับ
พอใช้
ได้ระดับ
ปรับปรุง
ได้ระดับ

3
2
1

สรุปผล
การประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ได้ 7 - 9 คะแนน
พอใช้
ได้ 4 - 6 คะแนน
ปรับปรุง ได้ 0 - 3 คะแนน
ลงชื่อ……………………….…………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1. มีวินัย

ดี (3)

ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
2. ใฝุเรียนรู้
มีการจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบ สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล ปฏิบัติชัดเจนและ
สม่าเสมอ
3. มุ่งมั่นในการทางาน มีความมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ
ตามเปูาหมาย ผลงานมีความ
ความถูกต้อง ปฏิบัติชัดเจน
และสม่าเสมอ

เกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพ
ได้คะแนน 7 – 9 คะแนน
ได้คะแนน 4 – 6 คะแนน
ได้คะแนน 0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (2)
ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
มีการจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบ สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล ปฏิบัติชัดเจนและ
บ่อยครั้ง
มีความมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ
ตามเปูาหมาย ผลงานมี
ความความถูกต้อง ปฏิบัติ
ชัดเจนและบ่อยครั้ง

ปรับปรุง (1)
ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีการจดบันทึกความรู้
เป็นระบบ สรุปความรู้
ได้อย่างมีเหตุผล
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีความมุ่งมั่นให้งาน
สาเร็จตามเปูาหมาย
ผลงานมีความความ
ถูกต้อง ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง

ระดับคุณภาพ 3 = ดี
ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้
ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ…………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถ
ความสามารถในการคิด
ในการสื่อสาร
3
2
1
3
2
1

รวม
6

สรุปผล
การ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ได้ 5 - 6 คะแนน
พอใช้
ได้ 3 - 4 คะแนน
ปรับปรุง ได้ 1 - 2 คะแนน

ลงชื่อ…………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง: ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร

2. ด้านความสามารถ
ในการคิด

ระดับคุณภาพ
ดี (3)
พอใช้ (2)
มีความสามารถในการรับ – มีความสามารถในการรับ –
ส่งสาร มีความสามารถในการ ส่งสาร มีความสามารถใน
ถ่ายถอดความรู้ ความคิด
การถ่ายถอดความรู้
และใช้วิธีการสื่อสารที่
ความคิด และใช้วิธีการ
เหมาะสม โดยปฏิบัติชัดเจน สื่อสารที่เหมาะสม
และสม่าเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ โดยปฏิบัติ
ชัดเจนและสม่าเสมอ

เกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพ
ได้คะแนน 5 - 6 คะแนน
ได้คะแนน 3 - 4 คะแนน
ได้คะแนน 1 - 2 คะแนน

ปรับปรุง (1)
ความสามารถในการรับ
– ส่งสาร
มีความสามารถในการ
ถ่ายถอดความรู้
ความคิด และใช้วิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสม
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีความสามารถในการคิด
มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบ เพื่อ คิดวิเคราะห์ คิดเป็น
สร้างองค์ความรู้ โดยปฏิบัติ ระบบ เพื่อสร้างองค์
ชัดเจนและบ่อยครั้ง
ความรู้ โดยปฏิบัติเป็น
บางครั้ง

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2
รหัส จ 23202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่
1
เรื่อง 今天气温多少度
เวลา 4 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ผลการเรียนรู้
1.นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ เรื่องราว ตามความสนใจของตนเอง
2.พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
3.พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ในห้องเรียนและ
โรงเรียนพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
2. ความคิดรวบยอด
บทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 นักเรียนบอกความหมายของประโยคในบทสนทนาได้เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้
3.1.2 นักเรียนอ่านบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นักเรียนแต่งประโยคได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 นักเรียนใฝุเรียนรู้ มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1 ความสามารถในการคิด
3.4.2 ความสามารถในการสื่อสาร

4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อาเซียน
เวลาของแต่ละประเทศในอาเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1ความรู้ (K)
ความหมายประโยคบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน 你早上几点起床 ，我早
上六点起床，你几点吃早饭，我七点吃早饭，你几点上学，我早上
七点半上学，你几点吃午饭，我十二点二十分吃饭，你几点放学，
我三点四十分放学，你几点吃晚饭，我六点半吃晚饭，你几点睡
觉，我九点半睡觉 。

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
อ่านและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีวินัยในการเข้าเรียนใฝุเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน /ทักษะการคิด
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการสื่อสาร
ชิ้นงานหรือภาระงาน
3. แต่งประโยคกิจวัตรประจาวัน
4. อ่านและแปลบทสนทนากิจวัตรประจาวัน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถ
ประเมินผล
และทักษะ
(สิ่งที่วัดผล)
ด้านความรู้ (K)
อ่านและบอก
การอ่านคาศัพท์
ความหมายของคา
กิจวัตรประจาวัน
ประโยคบทสนทนา
ด้านทักษะ/
แต่งประโยคจาก
กระบวนการ (P)
คาศัพท์ที่
กาหนดให้
แต่งประโยคจาก
คาศัพท์
ประเด็นการ
ความสามารถ
ประเมินผล
และทักษะ
(สิ่งที่วัดผล)
มุ่งมั่นในการทางาน
3. ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทางานให้สาเร็จ
มีวินัย
1. ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
ใฝุเรียนรู้
2. มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
สมรรถนะผู้เรียน (C)
ความสามารถในการ ทั ก ษะการแปล
คิด
ความ
ความสามารถในการ ทักษะการนา
สื่อสาร
ความรู้ไปใช้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์การ
ประเมิน

อ่านคาศัพท์จานวน 12 แบบประเมินการอ่าน ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
คา
ประเมิน
ร้อยละ 60
ตรวจการเขียนตามคา

แบบประเมินการ
เขียน

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
เครื่องมือวัดผล

ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมิน
ร้อยละ 60
เกณฑ์การ
ประเมิน

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 2
ขึ้นไป

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน

แบบประเมินสมรรถนะ ผ่านเกณฑ์
ผู้เรียน
ระดับ 2
ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียน
2. ครูถามนักเรียนด้วยคาถามเกี่ยวกับ 我的一天
老师：你几点起床？
学生：....................................
老师：你几点吃早饭？
学生：....................................

3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนากิจวัตรประจาวัน
4. นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์ด้วยรูปภาพ
5. ครูอธิบายความหมายของคาศัพท์แต่ละคาและยกประโยคตัวอย่างประกอบ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
6. ครูอ่านคาศัพท์ให้นักเรียนฟังหนึ่งครั้งและให้นักเรียนอ่านตาม
7. นักเรียนฝึกอ่านคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน
8. ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านคาศัพท์และแปลความหมายอีกครั้ง
กิจกรรมรวบยอด
9. นักเรียนแต่ละคนเขียนตามคาบอกและอ่านคาศัพท์พร้อมแปล
12. ครูประเมินผลการเขียนตามคาบอกและการอ่านคาศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของนักเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียน
- ใบความรู้
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ในขั้นเตรียมการสอน/การจัดการ
เรียนรู้
ประเด็น

หลัก
พอประมาณ

หลักมีเหตุผล

สือ่

-มีสื่ออุปกรณ์ -เพื่อเป็นสื่อกลางที่ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
เพียงพอกับ
จานวน
นักเรียน

เวลา

-จัดเวลาให้

-ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนดไว้

หลักสร้าง
ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี
-การจัดการ
เรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ
บรรลุ
เปูาหมาย
-ครูสอนได้

เหมาะสม
เพียงพอกับ
กิจกรรม
การเรียนการ
สอน
วัสดุ / -จัดเตรียม
-ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมาใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจใน
อุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ บทเรียนง่ายขึ้น
ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด

เนื้อหา -จัดเนื้อหาให้ -ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด
สอดคล้อง
กับ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ประเด็น
หลัก
หลักมีเหตุผล
พอประมาณ

ครอบคลุม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่
กาหนดไว้
-วัสดุ
อุปกรณ์
ช่วยให้
การเรียนการ
สอนเกิด
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
-จัดเนื้อหา
ตรงตาม
หลักสูตรที่
กาหนด
หลักสร้าง
ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี
-บรรลุตาม
มาตรฐาน
และตัวชี้วัด

กิจกรรม -ใช้
-ครูสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนได้ตาม
การ กระบวนการ ขั้นตอน
เรียน กลุ่ม
ความรู้
- ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างลักษณะนิสัยพอเพียง
- ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการใช้คาศัพท์ ประโยค และโครงสร้างภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจวัตรประจาวัน
คุณธรรม - ครูมีความขยันเตรียมการ ใฝุเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบ และประหยัด

8.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้
พอประมาณ
มีเหตุผล
-ผู้เรียนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมได้ -ปฏิบัติกิจกรรมได้
เหมาะสมตามลาดับขั้นตอน
ครบถ้วน ตามขั้นตอน
และสาเร็จตามเปูาหมาย
หลัก
-ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การทางาน
-แก้ปัญหาในการทางาน
พอเพียง
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ให้สาเร็จตามเปูาหมาย
ความสามารถของแต่ละคน

ความรู้
คุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-รู้จักการวางแผน
การทางานอย่างเป็นระบบ
ให้งานประสบความสาเร็จ
-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม

-ใช้วัสดุประกอบการเรียนรู้อย่าง -สร้างนิสัยประหยัดและ
ประหยัดและคุ้มค่า
ออม
นักเรียนมีความรู้ เรื่อง คาศัพท์กิจวัตรประจาวันวิธีการทางานร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องการอ่านคาศัพท์กิจวัตรประจาวัน
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีน้าใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
และมีความพอเพียง

9. การประเมินผลลัพธ์ (ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้)
ด้าน
วัด
ความรู้ (K)

ทักษะ (P)

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
-มีความรู้ในการใช้
- มีความรู้ในการ
-มีความรอบรู้ใน -การเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาจีนในการ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
อ่านและเขียนเกี่ยวกับ กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
กิจวัตรประจาวัน
-มีความรู้ในการ
-รู้ผลกระทบของ ชุมชน
-มีความรู้ความเข้าใจ นาเสนองาน
การใช้ภาษาจีนใน -เห็นคุณค่าของ
ในการเลือกใช้วัสดุ
-การวางแผนการ ท้องถิ่น
ภูมิปัญญา
อุปกรณ์ ในท้องถิ่นใน ทางานร่วมกันเป็น
ท้องถิ่น
การทาชิ้นงานอย่าง
กระบวนการกลุ่ม
ประหยัด คุ้มค่า และ
เหมาะสมกับชิ้นงาน
-มีทักษะในการใช้
-มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
ภาษาจีนสื่อสารใน
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี

ค่านิยม (A)

ชีวิตประจาวัน
-มีทักษะในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ได้อย่างเหมาะสม
- ใช้วัสดุในท้องถิ่น
-ใช้ชีวิตอย่าง
อย่างคุ้มค่า
พอเพียง
-เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
-รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
-มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ

ชีวิตในชุมชน

-มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-สืบสานการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่ง
เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

10. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ ปรีชา)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

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...........................................
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)
ตาแหน่งพนักงานราชการ

แบบประเมินการเขียนแต่งประโยค
การเขียนแต่ง
ประโยค

ความถูกต้อง
ของพินอิน

รวม

4

8

ถูกต้องตาม
ชื่อ-สกุล

โครงสร้าง
ประโยค
4

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

แบบประเมินการเขียน
ระดับคะแนน
4
รายการประเมิน
การเขียนแต่งประโยค เขียนแต่ง
ถูกต้องตามโครงสร้าง ประโยค
ประโยค
ถูกต้องที่สุด
ตามโครงสร้าง
ประโยค
ความถูกต้องของพิน เขียนได้
อิน
ถูกต้องตาม
หลักของการ
เขียนพินอิน

3

2

1

คะแนน
รวม
4

เขียนแต่ง
ประโยคถูกต้อง
ปานกลางตาม
โครงสร้าง
ประโยค
เขียนพินอินได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่

การเขียนแต่ง
ประโยคตาม
โครงสร้างประโยค
ได้ไม่ค่อยถูกต้อง

การเขียนแต่ง
ประโยคไม่ถูกต้อง
ตามโครงสร้าง
ประโยค

เขียนพินอินได้
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

เขียนพินอินไม่ได้
เลย

4

รวม

8

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(7-8)
(5-6)
(3-4)
(1-2)

แบบประเมินการอ่าน
การออกเสียง การแปล

รวม

ความหมาย
ชื่อ-สกุล

4

4

8

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

แบบประเมินการอ่าน
ระดับคะแนน

4

3

2

1

รายการประเมิน
การออกเสียง

การแปล
ความหมาย

ออกเสียงถูกต้องตาม
ออกเสียงผิดตาม
หลักการอ่าน มีน้าหนัก หลักการอ่านผิด น้อย
เสียงหนักและเบา ใน
กว่า 5 คา
คาอย่างสมบูรณ์ทุกคา
แปลความหมายถูกต้อง แปลความหมายผิด
สมบูรณ์ทุกคา
น้อยกว่า 4 ประโยค

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ

คะแนน
รวม

ออกเสียงผิดตาม ออกเสียงไม่
หลักการอ่านผิด ถูกต้องมากกว่า
มากกว่า 5 คา
7 คา

4

แปลความหมาย แปล
ผิดมากกว่า 4 ความหมายผิด
ประโยค
มากกว่า 7
ประโยค
รวม

4

8

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

(7-8)
(5-6)
(3-4)
(1-2)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง: ให้บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ที่

มีวินัย

ชื่อ – สกุล
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

ใฝุเรียนรู้
1

3

2

1

มุ่งมั่นในการ
ทางาน
3 2 1

รวม
9

สรุปผล
การประเมิน

11
12

เกณฑ์การประเมิน
ดี
ได้ระดับ
พอใช้
ได้ระดับ
ปรับปรุง
ได้ระดับ

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ได้ 7 - 9 คะแนน
พอใช้
ได้ 4 - 6 คะแนน
ปรับปรุง ได้ 0 - 3 คะแนน

3
2
1

ลงชื่อ……………………….…………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1. มีวินัย

ดี (3)

ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
2. ใฝุเรียนรู้
มีการจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบ สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล ปฏิบัติชัดเจนและ
สม่าเสมอ
3. มุ่งมั่นในการทางาน มีความมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ
ตามเปูาหมาย ผลงานมีความ
ความถูกต้อง ปฏิบัติชัดเจน
และสม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (2)
ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
มีการจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบ สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล ปฏิบัติชัดเจนและ
บ่อยครั้ง
มีความมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ
ตามเปูาหมาย ผลงานมี
ความความถูกต้อง ปฏิบัติ
ชัดเจนและบ่อยครั้ง

ปรับปรุง (1)
ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีการจดบันทึกความรู้
เป็นระบบ สรุปความรู้
ได้อย่างมีเหตุผล
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีความมุ่งมั่นให้งาน
สาเร็จตามเปูาหมาย
ผลงานมีความความ
ถูกต้อง ปฏิบัติเป็น

บางครั้ง
เกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพ
ได้คะแนน 7 – 9 คะแนน
ได้คะแนน 4 – 6 คะแนน
ได้คะแนน 0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ 3 = ดี
ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้
ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ…………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถ
ความสามารถในการคิด
ในการสื่อสาร
3
2
1
3
2
1

รวม
6

สรุปผล
การ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ได้ 5 - 6 คะแนน
พอใช้
ได้ 3 - 4 คะแนน
ปรับปรุง ได้ 1 - 2 คะแนน

ลงชื่อ…………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง: ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร

2. ด้านความสามารถ
ในการคิด

ระดับคุณภาพ
ดี (3)
พอใช้ (2)
มีความสามารถในการรับ – มีความสามารถในการรับ –
ส่งสาร มีความสามารถในการ ส่งสาร มีความสามารถใน
ถ่ายถอดความรู้ ความคิด
การถ่ายถอดความรู้
และใช้วิธีการสื่อสารที่
ความคิด และใช้วิธีการ
เหมาะสม โดยปฏิบัติชัดเจน สื่อสารที่เหมาะสม
และสม่าเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ โดยปฏิบัติ
ชัดเจนและสม่าเสมอ

ปรับปรุง (1)
ความสามารถในการรับ
– ส่งสาร
มีความสามารถในการ
ถ่ายถอดความรู้
ความคิด และใช้วิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสม
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีความสามารถในการคิด
มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบ เพื่อ คิดวิเคราะห์ คิดเป็น
สร้างองค์ความรู้ โดยปฏิบัติ ระบบ เพื่อสร้างองค์
ชัดเจนและบ่อยครั้ง
ความรู้ โดยปฏิบัติเป็น
บางครั้ง

เกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพ
ได้คะแนน 5 - 6 คะแนน
ได้คะแนน 3 - 4 คะแนน
ได้คะแนน 1 - 2 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
รหัส จ 23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 欢迎光临 เวลา 4 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
1.ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
2. ความคิดรวบยอด
2.1. การทักทายลูกค้าเป็นปฏิสัมพันธ์ขั้นแรกของการซื้อขายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งมักจะเริ่มต้นการ
สื่อสารด้วยการเสนอการบริการ รวมทั้งการเรียกขานลูกค้าด้วยอัธยาศัยที่ดี
2.2 บทสนทนาและคาอธิบายประกอบเรื่องการทักทายลูกค้าจะช่วยให้ให้นักเรียนเข้าใจ คาศัพท์
ความหมาย และรูปประโยคในภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งสามารถนาไปฝึกปฏิบัติได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
ความรู้ (K)
1. นักเรียนสามารถทักทายในทางพาณิชย์ได้
2. นักเรียนสามารถแต่งบทสนทนาในการทักทายทางพาณิชย์ได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการทักทายในทางพาณิชย์ได้
ทักษะ / กระบวนการ (P)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการพูด รวมถึงสาเนียง และเสียง
3. ความสามารถในการออกท่าทางและบุคลิกภาพ
คุณลักษณะ (A)
1. ความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
2. ความรอบคอบในการทางาน
3. ความเชื่อมั่นตนเองในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับลูกค้า
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- ความพอประมาณ -ความมีเหตุผล -การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
2. เงื่อนไขความพอเพียง
-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
- คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือ
5. สาระการเรียนรู้
- ความรู้ (K)
คาศัพท์เกี่ยวกับการทักทายลูกค้า
การทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้มเป็นปฏิสัมพันธ์ขั้นแรกในการซื้อขายสินค้า ซึ่งหมายรวมถึงการเสนอ
ความช่วยเหลือและการตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้า นักเรียนจึงควรเรียนรู้คาศัพท์ต่อไปนี้ซึ่งใช้ในบริบทดังกล่าว
欢迎光临, 需要, 为,随便,慢慢,帮忙,声,要是,问题,向咨询,招呼,寄存关门,及
时

- ทักษะกระบวนการ (P)
เข้าใจความหมายของคาศัพท์และประโยค
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. แบบฝึกหัด
2. แต่งบทสนทนา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ทักษะการสื่อสาร
การอ่านและเขียนคาศัพท์ ให้นักเรียนเขียน
แบบทดสอบ
สื่อสารประโยคการ
ประโยคและแปล
ความหมาย
ใฝุเรียนรู้และมุ่งมั่นใน การอ่านและแต่งบท
การทางาน
สนทนา

สังเกตความตั้งใจใน แบบ
การฝึกอ่านคาศัพท์ สังเกตการณ์
และการหาคาศัพท์
มาแต่งบทสนทนา

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน :
นักเรียนทา
แบบทดสอบได้ร้อย
ละ 60
ผ่าน :ตั้งใจและ
มุ่งมั่นเพื่อให้อ่าน
และแต่งบทสนทนา
ได้สาเร็จมีความ
เพียร

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูทาความรู้จักกับนักเรียนให้มากพร้อมสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ครูเริ่มสอบถามถึงการทักทายต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก
3. ครูเริ่มให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนพร้อมทั้งคาอ่านและคาแปล
4. ครูอ่านคาศัพท์ที่เขียนให้นักเรียนฟัง 1 รอบ อย่างช้าๆ
5. ครูอ่านคาศัพท์ที่เขียนซ้าอีกครั้ง แล้วให้นักเรียนอ่านคาศัพท์ตามครู
6. เมื่อนักเรียนอ่านตามครูแล้ว ให้นักเรียนหัดอ่านเอง ประมาณ 10 นาที
7. หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 1 รอบ
8. เมื่อเจอคาที่นักเรียนอ่านผิด ครูจาคาที่นักเรียนอ่านผิด เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วจึงเน้นเฉพาะคาที่
นักเรียนอ่านผิด
9. เมื่อนักเรียนได้หัดอ่านคาที่อ่านผิดแล้ว ให้อ่านพร้อมกันใหม่อีก 1 รอบ
10. เมื่อนักเรียนอ่านคาศัพท์ที่ใช้เรียนได้แล้ว ครูจึงเริ่มเข้าบทสนทนาที่เรียน
11. ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาตามครู พร้อมทั้งหัดอ่านและดูความหมายของแต่ละประโยคในบทสนทนา
12. ครูให้นักเรียนฟัง CD ที่เป็นบทสนทนานั้น
13. ครูให้นักเรียนหัดอ่านบทสนทนานั้นๆ
14. แบ่งครึ่งห้องในการจับคู่สนทนา รวมถึงให้นักเรียนแต่งบทสนทนา พร้อมทั้งออกมาแสดงบทบาท
สมมุติหน้าชั้นเรียน
15. เมื่อนักเรียนสามารถแต่งและแสดงบทบาทในการสนทนาได้แล้ว ครูจึงอธิบายไวยากรณ์ที่ใช้ใน
บทเรียน
16. ครูให้นักเรียนแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ที่เรียนไปแล้วให้ถูกต้อง
17. ครูอธิบายวัฒนธรรมจีนที่เป็นการสืบเนื่องกันต่อมาอย่างยาวนาน
18. ครูให้นักเรียนอ่าน คาศัพท์ และบทสนทนาที่เรียนอีกครั้ง
19. ครูสั่งงานให้ส่งคาบถัดไป
กิจกรรมรวบยอด
บทสนทนาและคาอธิบายประกอบเรื่องการทักทายลูกค้าจะช่วยให้ให้นักเรียนเข้าใจ คาศัพท์
ความหมาย และรูปประโยคในภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งสามารถนาไปฝึกปฏิบัติได้
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
- PowerPoint

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ในขั้นเตรียมการสอน/การจัดการเรียนรู้
ประเด็น
หลักพอประมาณ
สือ่
-มีสื่ออุปกรณ์เพียงพอกับ
จานวนนักเรียน
เวลา -จัดเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับกิจกรรม
การเรียนการสอน
วัสดุ / -จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์ ได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
เนื้อหา -จัดเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับความสามารถของ
ผู้เรียน
ประเด็น
หลักพอประมาณ
กิจกรรม -ใช้กระบวนการกลุ่ม
การเรียน

หลักมีเหตุผล
-เพื่อเป็นสื่อกลางที่ทาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
-ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนดไว้

หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมาย
-ครูสอนได้ครอบคลุมกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้

-ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมาใช้
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจใน
บทเรียนง่ายขึ้น
-ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด

-วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้
การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตรที่
กาหนด

หลักมีเหตุผล
หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-ครูสามารถใช้กระบวนการกลุ่มใน -บรรลุตามมาตรฐานและ
การจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ตัวชี้วัด
ขั้นตอน

ความรู้
- ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างลักษณะนิสัยพอเพียง
- ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการใช้คาศัพท์ ประโยค และโครงสร้างภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจวัตรประจาวัน
คุณธรรม - ครูมีความขยันเตรียมการ ใฝุเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบ และประหยัด

8.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-ผู้เรียนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมได้ -ปฏิบัติกิจกรรมได้
-รู้จักการวางแผน
เหมาะสมตามลาดับขั้นตอน
ครบถ้วน ตามขั้นตอน
การทางานอย่างเป็นระบบ
และสาเร็จตามเปูาหมาย ให้งานประสบความสาเร็จ
หลัก
-ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การทางาน
-แก้ปัญหาในการทางาน -ปรับตัวในการทางานกับ
พอเพียง
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ให้สาเร็จตามเปูาหมาย เพื่อนพร้อมรับการ
ความสามารถของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลงในสังคม

ความรู้
คุณธรรม

-ใช้วัสดุประกอบการเรียนรู้อย่าง -สร้างนิสัยประหยัดและ
ประหยัดและคุ้มค่า
ออม
นักเรียนมีความรู้ เรื่อง คาศัพท์กิจวัตรประจาวันวิธีการทางานร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องการอ่านคาศัพท์กิจวัตรประจาวัน
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีน้าใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
และมีความพอเพียง

9. การประเมินผลลัพธ์ (ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้)
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้ (K)
-มีความรู้ในการใช้
- มีความรู้ในการ
-มีความรอบรู้ใน -การเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาจีนในการ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
อ่านและเขียนเกี่ยวกับ กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
กิจวัตรประจาวัน
-มีความรู้ในการ
-รู้ผลกระทบของ ชุมชน
-มีความรู้ความเข้าใจ นาเสนองาน
การใช้ภาษาจีนใน -เห็นคุณค่าของ
ในการเลือกใช้วัสดุ
-การวางแผนการ ท้องถิน่
ภูมิปัญญา
อุปกรณ์ ในท้องถิ่นใน ทางานร่วมกันเป็น
ท้องถิ่น
การทาชิ้นงานอย่าง
กระบวนการกลุ่ม
ประหยัด คุ้มค่า และ
เหมาะสมกับชิ้นงาน
ทักษะ (P)
-มีทักษะในการใช้
-มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
ภาษาจีนสื่อสารใน
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตในชุมชน
-มีทักษะในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ได้อย่างเหมาะสม
ค่านิยม (A)
- ใช้วัสดุในท้องถิ่น
-ใช้ชีวิตอย่าง
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานการ
อย่างคุ้มค่า
พอเพียง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
-เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-รับฟังความคิดเห็น -ใช้ทรัพยากรและ -การใช้แหล่ง
ของผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
-มีความสามัคคีใน ประหยัด
ปัญญาท้องถิ่น
หมู่คณะ

10. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นางสาวจิรวรรณ ปรีชา)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุหวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

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...........................................
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)
ตาแหน่งพนักงานราชการ

แบบประเมินการเขียน
การเขียน
ตัวอักษรจีน
ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ของพินอิน

รวม

4

8

4

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

แบบประเมินการเขียน
ระดับคะแนน
4
รายการประเมิน
การเขียนตัวอักษรจีน เขียนลาดับขีด
ถูกต้องตาม
หลักการเขียน
ความถูกต้องของพิน เขียนได้
อิน
ถูกต้องตาม
หลักของการ
เขียนพินอิน

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
(5-6)
พอใช้
(3-4)
ต้องปรับปรุง (1-2)

3

2

1

คะแนน
รวม
4

เขียนลาดับขีด เขียนลาดับขีดได้
ได้เป็นส่วนใหญ่ เล็กน้อย

เขียนลาดับขีด
ไม่ได้

เขียนพินอินได้ เขียนพินอินได้
ถูกต้องเป็นส่วน ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
น้อย

เขียนพินอินไม่ได้
เลย

4

รวม

8

(7-8)

แบบประเมินการอ่าน
การออกเสียง

การแปล

รวม

ความหมาย
ชื่อ-สกุล

4

4

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

8

แบบประเมินการอ่าน
ระดับคะแนน

4

3

2

1

รายการประเมิน
การออกเสียง

การแปล
ความหมาย

ออกเสียงถูกต้องตาม
ออกเสียงผิดตาม
หลักการอ่าน มีน้าหนัก หลักการอ่านผิด น้อย
เสียงหนักและเบา ใน
กว่า 5 คา
คาอย่างสมบูรณ์ทุกคา
แปลความหมายถูกต้อง แปลความหมายผิด
สมบูรณ์ทุกคา
น้อยกว่า 5 คา

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(7-8)
ดี
(5-6)
พอใช้
(3-4)
ต้องปรับปรุง (1-2)

คะแนน
รวม

ออกเสียงผิดตาม ออกเสียงไม่
หลักการอ่านผิด ถูกต้องมากกว่า
มากกว่า 5 คา
7 คา

4

แปลความหมาย แปล
ผิดมากกว่า 5 ความหมายผิด
คา
มากกว่า 7 คา
รวม

4

8

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง: ให้บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ที่

มีวินัย

ชื่อ – สกุล
3

2

ใฝุเรียนรู้
1

3

2

1

มุ่งมั่นในการ
ทางาน
3 2 1

รวม

สรุปผล
การประเมิน

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เกณฑ์การประเมิน
ดี
ได้ระดับ
พอใช้
ได้ระดับ
ปรับปรุง
ได้ระดับ

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ได้ 7 - 9 คะแนน
พอใช้ ได้ 4 - 6 คะแนน
ปรับปรุง
ได้ 0 - 3 คะแนน

ลงชื่อ……………………….…………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1. มีวินัย

ดี (3)

ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
2. ใฝุเรียนรู้
มีการจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบ สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล ปฏิบัติชัดเจนและ
สม่าเสมอ
3. มุ่งมั่นในการทางาน มีความมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ
ตามเปูาหมาย ผลงานมีความ
ความถูกต้อง ปฏิบัติชัดเจน
และสม่าเสมอ

เกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพ
ได้คะแนน 7 – 9 คะแนน
ได้คะแนน 4 – 6 คะแนน
ได้คะแนน 0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (2)
ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
มีการจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบ สรุปความรู้ได้อย่างมี
เหตุผล ปฏิบัติชัดเจนและ
บ่อยครั้ง
มีความมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ
ตามเปูาหมาย ผลงานมี
ความความถูกต้อง ปฏิบัติ
ชัดเจนและบ่อยครั้ง

ปรับปรุง (1)
ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานเรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีการจดบันทึกความรู้
เป็นระบบ สรุปความรู้
ได้อย่างมีเหตุผล
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีความมุ่งมั่นให้งาน
สาเร็จตามเปูาหมาย
ผลงานมีความความ
ถูกต้อง ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง

ระดับคุณภาพ 3 = ดี
ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้
ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ…………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถ
ความสามารถในการคิด
ในการสื่อสาร
3
2
1
3
2
1

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
ได้ระดับ
3
พอใช้
ได้ระดับ
2
ปรับปรุง
ได้ระดับ

1

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ได้ 5 - 6 คะแนน
พอใช้
ได้ 3 - 4 คะแนน
ปรับปรุง
ได้ 1 - 2 คะแนน

ลงชื่อ…………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

รวม
6

สรุปผล
การ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง: ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร

2. ด้านความสามารถ
ในการคิด

ระดับคุณภาพ
ดี (3)
พอใช้ (2)
มีความสามารถในการรับ – มีความสามารถในการรับ –
ส่งสาร มีความสามารถในการ ส่งสาร มีความสามารถใน
ถ่ายถอดความรู้ ความคิด
การถ่ายถอดความรู้
และใช้วิธีการสื่อสารที่
ความคิด และใช้วิธีการ
เหมาะสม โดยปฏิบัติชัดเจน สื่อสารที่เหมาะสม
และสม่าเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ โดยปฏิบัติ
ชัดเจนและสม่าเสมอ

เกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพ
ได้คะแนน 5 - 6 คะแนน
ได้คะแนน 3 - 4 คะแนน
ได้คะแนน 1 - 2 คะแนน

ปรับปรุง (1)
ความสามารถในการรับ
– ส่งสาร
มีความสามารถในการ
ถ่ายถอดความรู้
ความคิด และใช้วิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสม
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
มีความสามารถในการคิด
มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบ เพื่อ คิดวิเคราะห์ คิดเป็น
สร้างองค์ความรู้ โดยปฏิบัติ ระบบ เพื่อสร้างองค์
ชัดเจนและบ่อยครั้ง
ความรู้ โดยปฏิบัติเป็น
บางครั้ง

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน
(นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว)

ใบความรู้
บทที่ 1
1. 欢迎光临

huānyíng guānglín

ยินดีต้อนรับ ( การมาเยือน )

2. 需要

xūyào

ต้องการ , จาเป็น

3. 为

wèi

เพื่อ

4. 随便

suíbiàn

5. 慢慢

mànman

ค่อย ๆ ( ดู , เดิน ) ช้า ๆ

6. 帮忙

bāngmáng

ความช่วยเหลือ

7. ‥…的话

‥…dehuà

..........ล่ะก็

8. 声

shēng

ลักษณนาม ( ของกริยาที่ใช้เสียง )

9. 要是

yàoshi

ถ้าหาก , ถ้าหากว่า

10. 问题

wèntí

ปัญหา , ข้อสงสัย

11. 向

xiàng

คาบุพบทบ่งทิศทางการกระทา

12. 咨询

zīxún

สอบถาม

13. 招呼

zhāohu

ทักทาย , ดูแลต้อนรับ

14. 寄存

jìcún

ฝาก

15. 关门

guānmén

ปิดร้าน

16. 及时

jíshí

ทันเวลา

17. 赶

gǎn

รีบ

ตามสบาย

บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทายลูกค้า
บทสนทนาที่ 1
售货员

：欢迎光临，先生，需要我为您做点儿什么吗？
ยินดีต้อนรับ คุณ (ผู้ชาย) ต้องการให้ดิฉันรับใช้อะไรไหมค่ะ

顾客

：不用，谢谢。我随便看看。
ไม่ต้องหรอกครับ ขอบคุณ ผมแค่ดูเฉยๆ ครับ

售货员

：请慢慢看。需要帮忙的话，请告诉一声。
ค่อยๆ เลือกชมได้ค่ะ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดบอกดิฉันด้วยค่ะ

顾客

：要是有问题，我会向你咨询的。
ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไร ผมจะสอบถามคุณแน่นอนครับ

บทสนทนาที่ 2
售货员

：小姐，有人招呼您了吗？
คุณผู้หญิงครับ มีใครดูแลต้อนรับคุณแล้วหรือยังครับ

顾客

：你过来就好了。这些东西我寄存一下，可以
吗？
คุณมาก็ดีเลยค่ะ ของเหล่านี้ดิฉันขอฝากไว้สักครู่ ได้ไหมค่ะ

售货员

：当然可以。
ได้ ( แน่นอน ) ครับ

顾客

：你们几点关门呢？
ห้างปิดกี่ทุ่มล่ะ

售货员

：九点钟。
3 ทุ่มครับ

顾客

：我一定会及时赶回来的。
ดิฉันจะรีบกลับมาให้ทันเวลาอย่างแน่นอนค่ะ

คาอธิบายประกอบเกี่ยวกับการทักทายลูกค้า
การกล่าวทักทายลูกค้าและการเสนอความช่วยเหลือเป็นปฏิสัมพันธ์ขั้นแรกในการซื้อขาย
สินค้าที่ห้างสรรพสินค้าหรือห้างร้านต่างๆ โดยมีการใช้ภาษาที่ควรรู้ดังนี้
1. คากล่าวทักทายลูกค้า
คากล่าวทักทายลูกค้าในภาษาจีนเช่นเดียวกับในภาษาอื่นๆ มักสื่อความเชิญชวนลูกค้าให้เข้า
ร้านแวะชมหรือเลือกซื้อสินค้า สามารถใช้รูปประโยค ดังนี้
 คาว่า 欢迎 หรือ ยินดีต้อนรับ ( + คาเรียกขานลูกค้า ) + คากริยาบ่งการแวะชมหรือเลือก
ซื้อ ได้แก่
欢迎观临。
ยินดีต้อนรับ ( การมาเยือน )
欢迎各位美女光临。
ยินดีต้อนรับสาวสวยทุกท่าน ( ที่มาเยือน )
欢迎选购。
ยินดีต้อนรับให้เลือกซื้อ หรือ เชิญเลือกซื้อ ( สินค้า )
 คาว่า 欢迎+ คากริยาบ่งการเคลื่อนที่เข้าหาผู้พูด + คากริยาบ่งการแวะชมหรือเลือกซื้อ
ได้แก่
欢迎到本店看看。
ยินดีต้อนรับให้แวะชมร้านของเรา หรือ เชิญแวะชมร้านค้าของเรา
欢迎上门参观。
ยินดีต้อนรับให้เข้าชมร้านค้า หรือ เชิญเข้ามาชมร้าน
欢迎前来惠顾。
ยินดีต้อนรับผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ( ที่แวะเข้ามา )
นอกจากนี้ คากล่าวทักทายลูกค้ายังอาจอยู่ในรูปประโยคคาถามที่กล่าวถามถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อ
หรือเลือกชม เช่น
你买什么？
คุณจะซื้ออะไรครับ/ค่ะ
您看点儿什么？
คุณเลือกชมอะไรอะไรดีครับ/ค่ะ

2. 需要我为您做点儿什么吗？
ต้องการให้ดิฉันรับใช้อะไรไหมค่ะ
เป็นสานวนที่สื่อความ หมายถึง การเสนอความช่วยเหลือของฝุายหนึ่งให้กับอีกฝุาย โดยผู้ให้บริการ
มักใช้กล่าวทักทายลูกค้าทั้งในห้างสรรพสินค้า โรงแรม และจุดบริการทั่วไป ทั้งในกรณีการติดต่อพูดจาต่อหน้า
และทางโทรศัพท์
คาว่า 为 เป็นคาบุพบท หมายถึง เพื่อ , ให้แก่ มักใช้ในภาษาเขียน ( เทียบได้กับคาว่า 给 ในภาษา
พูด ) วางตาแหน่งอยู่หน้าคาสรรพนามที่ทาหน้าที่เป็นกรรม เพื่อประกอบกันเป็นบุพบทวลีในรูป
“为+ กรรม” แล้วจึงวางคากริยาตามท้ายบุพบทวลีดังกล่าว ดังตัวอย่างเช่น
为您安排。

จัดเตรียมให้ท่าน

为您办理。

จัดการให้ท่าน

为您服务。

บริการให้แก่ท่าน

为你着想。

คิดเพื่อเธอ , คิดเผื่อเธอ

เรายังสามารถใช้คาว่า 帮忙 หรือ 帮助 ซึ่งหมายความว่า ช่วยเหลือ ประกอบร่วมกับคาแสดง
ความถาม 什么 อะไร ในรูปประโยค 能…吗、需要…吗、有…吗 เพื่อใช้ในการเสนอความ
ช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
我能帮您什么忙吗？
ผม/ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ/ค่ะ
有什么需要帮忙的吗？
มีอะไรที่ต้องการให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ
您需要什么帮助吗？
คุณต้องการให้ช่วยเหลืออะไรไหมครับ/ค่ะ
3. 随便

ตามสบาย

คาว่า 随便 เป็นคาคุณศัพท์ วางตาแหน่งอยู่หน้าภาคแสดงที่ต้องการขยายความ สื่อความ หมายถึง
การไม่จากัดขอบเขตหรือปริมาณตายตัวว่ามากน้อยแค่ไหน หมายถึง อะไรก็ได้ , ตามสบาย , ตามใจชอบ ,
ตามอัธยาศัย เช่น
我们进去随便吃点什么吧。
พวกเราเข้าไปกินอะไรก็ได้สักนิดหน่อยกันเถอะ

上课时不能随便说话。
ในเวลาเรียนพูดคุยตามใจชอบไม่ได้
นอกจากนี้ เรายังสามารถนาคาสรรพนาม เช่น 你、你们、他、他们 ฯลฯ มาวางแทรก
อยู่ตรงกลางระหว่างคา 随 กับคา 便 เพื่อสื่อความหมายถึงการกระทาได้ตามความสะดวก โดยไม่มีข้อบังคับ
หรือเงื่อนไขใด เช่น
去不去随你便。จะไปหรือไม่ไป ก็แล้วแต่คุณ
他不肯来，就随他便便吧。
( ถ้า ) เขาไม่ยอมมา ก็แล้วแต่เขาแล้วกัน
4. 慢慢看

ค่อยๆ เลือกชมไป

คาซ้า 慢慢 ทาหน้าที่เป็นคาวิเศษณ์ วางตาแหน่งอยู่หน้าคากริยา ขยายการกระทาว่ามีลักษณะไม่
เร่งรีบ เช่น 慢慢来 ค่อยเป็นค่อยไป 慢慢走 ค่อยๆ เดิน ดังตัวอย่าง
别紧张，学习需要慢慢来。
อย่าไปเครียดเลย การเรียนจาเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไป
วลี 慢慢看 เป็นคากล่าวเชิญชวนลูกค้าให้เลือกชมสินค้า นอกจากนี้ยังมีสานวนอื่นๆ ที่สื่อ
ความหมายทานองเดียวกันนี้ ได้แก่
慢慢选

ค่อยๆ เลือก

随便挑

เลือกตามใจชอบ

随便参观

เลือกชมตามใจชอบ

5. …的话

…ล่ะก็

ประโยคเงื่อนไขแบบสมมติเหตุการณ์ซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงขณะที่พูด สื่อความหมายว่า ถ้า..... หรือ
หาก..... ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ได้แก่
 ประโยคเงื่อนไขบอกเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา อาจอยู่ในรูป
如果…的话 ในภาษาเขียน หรืออยู่ในรูป 要是…的话 ในภาษาพูด
 ประโยคเงื่อนไขบอกผล
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด ซึ่งวางตาแหน่งต่อท้าย
ประโยคเงื่อนไขบอกเหตุเสมอ เช่น

เงื่อนไขบอกเหตุ

เงื่อนไขบอกผล

需要帮忙的话，
请告诉一声。
หากตองการความช่วยเหลือล่ะก็ กรุณาบอกผม / ดิฉันสักคา
เงื่อนไขบอกเหตุ

เงื่อนไขบอกผล

如果他知道了的话，
ถ้าเขารู้ล่ะก็ จะทาอย่างไรล่ะ
หมายเหตุ

那怎么办呢？。

ประโยคเงื่อนไขบอกเหตุที่มีการใช้ …的话 ประกอบอยู่นั้น แตกต่างจากการใช้โครงสร้าง
หน่วยขยายนาม + 的+ คานาม + ( 话 “คาพูด”) เช่น
妈妈的话你还记得吗？
คาพูดของแม่ เธอยังจาได้ไหม
我不相信我说的话。
เขาไม่เชื่อคาพูดที่ฉันพูด
6. 告诉一声

บอกสักคา

การสื่อความหมายบอกจานวน / ปริมาณของการกระทาในภาษาจีนกลาง สามารถใช้รูปประโยคดังนี้
คากริยา + 一 ( หนึ่ง ) + คาบอกลักษณะของกริยา ( ซึ่งอาจอยู่ในรูปต่างๆ เช่น คาเรียกชื่อส่วนของอวัยวะ
อุปกรณ์ / เครื่องมือ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทา ฯลฯ )
คาบอกลักษณะของกริยาจะใช้คานามที่สื่อความสัมพันธ์กับคากริยานั้นๆ มาประกอบ ได้แก่
คาเรียกชื่อส่วนของอวัยวะ
ตัวอย่าง
眼

( ตา )

看一眼 ( มองแวบหนึ่ง )

口 ( ปาก )

吃一口 ( กินคาหนึ่ง )

脚 ( ขา )

踢一脚 ( เตะทีหนึ่ง )

巴掌 ( ฝุามือ )

打一巴掌 ( ตีด้วยฝุามือทีหนึ่ง )

อุปกรณ์ / เครื่องมือ
刀

ตัวอย่าง
剪一刀 ( ตัดทีหนึ่ง )

( มีด )

抢 ( ปืน )

打一枪 ( ยิงทีหนึ่ง )

笔

写一笔 ( เขียนทีหนึ่ง )

( เครื่องเขียน )

สิ่งที่เกิดจากการกระทา
声

( เสียง )

句 ( ประโยค )

ตัวอย่าง
叫一声 ( เรียกทีหนึ่ง )
喊一声 ( ตะโกนทีหนึ่ง )
听一句

( ฟังสักประโยค )

把

( กามือ )

步

拉一把 ( ลากทีหนึ่ง )

( ก้าว )

走一步 ( เดินก้าวหนึ่ง )

ในกรณีที่มีส่วนกรรมปรากฏด้วย ส่วนกรรมจะวางแทรกอยู่ระหว่าง คากริยา กับ 一 ( หนึ่ง ) + คา
บอกลักษณะของกริยา เช่น
打了他一巴掌
7. 就好了

ตีเขา ( ด้วยฝุามือ ) ไปทีหนึ่ง

ก็ดีแล้ว

คาว่า 就 เป็นคาวิเศษณ์ สื่อความถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด เมื่อ
ประกอบเป็นวลี 就好了 จะวางตาแหน่งท้ายภาคแสดง สื่อความว่า “ ก็ดีแล้ว ” เช่น
只要你开心就好了。
เพียงแค่เธอสบายใจ ก็ดีแล้ว
8. คาเรียกขานห้างร้าน
วลี 你们店、你们这儿 หรือ 贵店( มีนัยแสดงการยกย่อง ) เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ซึง่
ลูกค้าใช้เรียกขานห้างร้าน ส่วนเจ้าของกิจการหรือพนักงานขายจะใช้วลี 我们店、我们这儿 หรือ
本店 เรียกขานแทนตัวห้างร้าน พึงสังเกตว่ามักใช้ในรูปพหูพจน์ในการเรียกขาน เนื่องจากคนจีนมีโลกทัศน์
ที่ว่า ห้างร้านเป็นคณะบุคคล ซึ่งประกอบด้วยผู้ดาเนินกิจการ พนักงานขายและพนักงานในส่วนอื่นๆ โดยไม่ได้
มองแค่ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่ง

แบบฝึกหัด
การทักทายลูกค้า

ตอนที่ 1 จงแปลวลีและประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
1. 需要帮忙的话。
____________________________________________________________________
2. 请告诉一声。
____________________________________________________________________
3. 你们几点关门。
____________________________________________________________________
4. 欢迎观临。
____________________________________________________________________
ตอนที่ 2 จงเลือกคาทางขวามือมาเติมประโยคต่อไปนี้ให้ได้ใจความถูกต้อง
1. ＿＿＿我为您做点儿什么吗？

- 招呼

2. 欢迎＿＿＿。

- 随便

3. 为您＿＿＿。

- 慢慢

4. 请＿＿＿看。

- 惠顾

5. 我＿＿＿看看。

- 需要

6. 有人＿＿＿您了吗？

- 服务

เฉลย
ตอนที่ 1
1. หากต้องการความช่วยเหลือล่ะก็
2. โปรดบอกผม / ดิฉันสักคา

ตอนที่ 2
1. 需要

5. 随便

2. 惠顾

6. 招呼

3. ห้างปิดกี่ทุ่ม
4. ยินดีต้อนรับ

3. 服务
4. 慢慢

