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คำนำ 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดใหโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอมเริ่มใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)   สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  ซ่ึงเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรได
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนแกน
หลักเพ่ือกำหนดการจัดทำโครงสรางหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ ซ่ึงในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสู
ความเปนเลิศครั้งนี้ เปนการสรางหลักสูตรท่ีอาศัยการมีสวนรวมของนักเรียน  คณะครู  ผูปกครองและชุมชน ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จำเปนในการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

ในปการศึกษา 2565 นี้ทางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรวมกันจัดทำหลักสูตรพัฒนาผูเรียน
สูความเปนเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อเปนกรอบทิศทางในการนำหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อให
เกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพความสามารถในการปรับตัวให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังในสังคมไทยและสังคมโลกตอไป 

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ใหมี
ความสมบูรณและเหมาะสมตามบริบทตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) ตั้งแตปการศึกษา 
2565 เปนตนไป 
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วิสัยทัศนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

                 หลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน 
เขียนภาษาจีน อีกทั้งเพื่อจัดหาวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในดานภาษาจีน มาใหความรูแกนักเรียน และเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมเขาสูการเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผูเรียนใหมีทักษะดานการใช
ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใช
เทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชามคมโลกได โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื ้นฐานสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั ้งเจตคติที ่จำเปนตอการศึกษาในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
เต็มตามศักยภาพ 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช  2565  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุงใหผูเรียน

เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้

                 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรู ส ึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี ่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช

วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

                2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง

สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

      3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

                  4. ความสามารถในการใชทักษะชีว ิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวย

การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัว

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

       5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช  

2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.   รักชาต ิศาสน กษัตริย 

2.   ซ ื่อสัตยสุจริต 

3.   มีวินัย 

4.   ใฝเรียนรู 

5.   อยูอยางพอเพียง 

6.   มุงมั่นในการทำงาน 

7.   รักความเปนไทย 

8.   มีจิตสาธารณะ 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาจีน) 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 

จ 11101 ภาษาจีน 80 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
จ 12101 ภาษาจีน 80 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
จ 13101 ภาษาจีน 80 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
จ 14101 ภาษาจีน 80 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
จ 15101 ภาษาจีน 80 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
จ  16101 ภาษาจีน 80 1.0 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 

 
ภาคเรียนท่ี 1 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 21101 ภาษาจีน 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จ 22101 ภาษาจีน 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จ 23101 ภาษาจีน 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 21102 ภาษาจีน 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จ 22102 ภาษาจีน 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จ 23102 ภาษาจีน 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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ว ิเคราะหผลการเรียนรู 

รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม      ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. ระบุตัวอักษร และ
อานออกเสียง
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกตของ
ภาษาจีนไดอยาง
ถูกตอง 

-รูจักพยัญชนะ
และการออกเสียง
การสะกดคำ 

-อานออกเสียงและสะกดคำ
งายๆถูกตองตามหลักการ
อาน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว และ
วรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง 
- การประสมเสียง  

 

2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค
จากการฟงหรืออาน 

-รูความหมายของ
คำ กลุมคำและ
ประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 

-ระบภุาพหรือสัญลักษณ

ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 50-100 คำ 

 

3. ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 

-เขาใจ
ความหมาย
ประโยค บท
สนทนา การถาม-
ตอบ 

-ตอบคำถามดวยคำสั้นๆ
งายๆในการสื่อสารจากการ
ฟงหรือการอานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงายๆที่มี
ภาพประกอบ 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่
มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง   
这/ 那是狗、鸡、大象、熊

猫。 

zhè/nà shì gǒu ，jī，dàxiàng

， xióngmāo. 
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 ……什么？……shénme? 

A: 这 / 那是什么? Zhè 
/nà shì shénme?   

B: 这/ 那是猫。Zhè/nà shì 
māo. 

A: 你好吗? Nǐ hǎo ma ?  

B: 我很好。Wǒ hěn hǎo. 
4. เขียนอักษรจีน 
คำศัพทงายๆ 
 

-ลำดับขีดอักษร
จีน 

-เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- ลาํดบัขีดอกัษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

 

5. พูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรมของจีน 
 

-การทักทายอยาง
สุภาพ 
-คำ กลุมคำหรือ
ประโยคที่ใชใน
การทักทาย กลาว
ลา ขอบคุณ ขอ
โทษ 

-พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

การทักทายอยางสุภาพ 
ตัวอยาง  
您好nínhǎo！、老师好！

lǎoshīhǎo！(พรอมคำนับ) ！ 

你好！nǐhǎo ！、同学们

好！tóngxuémenhǎo！ 

孙丽，你好！Sūnlì, nǐhǎo！ 

 

6. บอกความแตกตาง
ของอักษรจีน สัทอักษร
พินอิน อักษรไทย 
และวัฒธรรมของจีน
และของไทย 

-ความแตกตาง
ระหวางตัวอักษร
จีน สัทอักษรพิน
อิน กับอักษรไทย 

-ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษร
พินอิน และตัวอักษรไทย 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

ความแตกตางระหวางตัวอักษรจีน 
สัทอักษรพินอิน（拼音pīnyīn）กับ
ตัวอักษรไทย 
ตัวอยาง 
我 – wǒ – ฉัน 

 

-คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรู
อื่น 

-บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

คำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น เชน ตัวเลข 
ครอบครัว สัตว  
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม      ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ระบุสัทอักษร และ
อานออกเสียง ประสม
เสียง พยัญชนะ สระ 
และ วรรณยุกต อาน
อักษรจีน คำศัพท 
ประโยค ตามหลักการ
ออกเสียง 

-รูจักพยัญชนะ
และการออกเสียง
การสะกดคำ 

-อานออกเสียงและ
สะกดคำงายๆถูกตอง
ตามหลักการอาน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระประสม 
และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 

 

2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค
จากการฟงหรืออาน 

-รูความหมายของ
คำ กลุมคำและ
ประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 

-ระบภุาพหรือ

สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค
จากการฟงหรืออาน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ 

 

3. ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 

-เขาใจ
ความหมาย
ประโยค บท
สนทนา การถาม-
ตอบ 

-ตอบคำถามดวยคำ
สั้นๆงายๆในการ
สื่อสารจากการฟงหรือ
การอานประโยค บท

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- ประโยค บทสนทนา หรือนิทาน
ที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง   
是……吗? Shì……ma ? 
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สนทนา หรือนิทาน
งายๆที่มีภาพประกอบ 

A: 你是学生吗？Nǐ shì 
xuéshēngma?  

B: 是 / 不是。Shì/búshì. 

……是不是?  …… 
shìbushì? 

A: 这是不是笔? 
zhèshìbúshìbǐ?  

B: 是/ 不是。shì/búshì. 
4.พูดขอและใหขอมูล
งายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว 

-การใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเองแล
เรื่องใกลตัว 

-พูดขอและใหขอมมูล
เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกลตัว 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ตัวอยาง  
我叫…… wǒjiào……、我

爱……wǒài…… 

请问，…… qǐngwèn，…… 

你叫什么名字？

nǐjiàoshénmemíngzì? 

你几岁了？nǐjǐsuìle? 

我喜欢红色。

wǒxǐhuanhóngsè. 

我爱妈妈。wǒ àimāmā. 

 

5. เขียนอักษรจีน 
คำศัพทงายๆ 
 

-ลำดับขีดอักษร
จีน 

-เขียนอักษรจีน 
คำศัพทงายๆ 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- ลาํดบัขีดอกัษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

 

6. พูดและแสดงออก
ตามวัฒนธรรมของจีน 
 

-การทักทายอยาง
สุภาพ 

-พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

-การทักทาย  การแนะนำตนเอง 
อยางสุภาพ 
ตัวอยาง  
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-คำ กลุมคำหรือ
ประโยคที่ใชใน
การทักทาย กลาว
ลา ขอบคุณ ขอ
โทษ 

您好！nínhǎo！、老师

好！lǎoshīhǎo！(พรอม

คำนับ) ！ 

你好！nǐhǎo ！、 

同学们好！
tóngxuémenhǎo！ 
孙丽，你好！sūn, 

lìnǐhǎo！、我姓……。
wǒxìng…… 

我叫……。wǒjiào……、

我……岁。wǒ……suì  

我上……（二年级）。
wǒshàng…… (èrniánjí). 

7. บอกความแตกตาง
ของอักษรจีน สัทอักษร
พินอิน อักษรไทย 
และวัฒธรรมของจีน
และของไทย 

-ความแตกตาง
ระหวางตัวอักษร
จีน สัทอักษรพิน
อิน กับอักษรไทย 

-ระบุตัวอักษรจีน สัท
อักษรพินอิน และตัว
อักษรไทย 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- ตัวอักษรจีน คำ และความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
书–shū–หนังสือ ( sh+ū+
วรรณยุกตเสียง1 ) 

 

-คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรู
อื่น 

-บอกคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น เชน ตัวเลข 
ครอบครัว สัตว สี 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม      ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ประสมเสียง อาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ 
ประโยค และบทฝก
ออกเสียงงายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 

-การประสมเสียง 
คำศัพท ประโยค 
และการฝกออก
เสียงตามหลักการ
ออกเสียง 

-อานออกเสียงคำ 
กลุมคำ ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต และพยางค เสียง
เนนหนัก-เบาในคำ  กลุมคำตาม
ระดับเสียงสูง-ต่ำ เชน ประโยค
คำถาม  และเสียงสัมผัส 
ในประโยค 
- การประสมเสียง  
- คำศัพท กลุมคำ ประโยคเดี่ยว 
และบทฝกออกเสียงเชน 绕口令

ràokǒulìng 

 

2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 

-รูความหมายของ
คำ กลุมคำและ
ประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 

-ระบภุาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค
จากการฟงหรืออาน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำ กลุมคำ ประโยคความเดียว 
สัญลักษณที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และนันทนาการ 
คำศัพทสะสม 250-300 คำ 
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3. ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 

-เขาใจ
ความหมาย
ประโยค บท
สนทนา การถาม-
ตอบ 

-ตอบคำถามดวยคำ
สั้นๆงายๆในการ
สื่อสารจากการฟงหรือ
การอานประโยค บท
สนทนา หรือนิทาน
งายๆที่มีภาพประกอบ 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- ประโยค บทสนทนา หรือนิทาน
ที่มีภาพประกอบ   
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗？shì……ma？  
A：她是泰国人吗？

tāshìtàiguórénma？ 

B: 是。她是泰国人 shì. 

tāshìtàiguórén。 

    在……哪儿？zài……nǎr？ 

A：小吃店在哪儿

xiǎochīdiànzàinǎr？ 

B：在哪儿。Zàinǎr. 

……是不是? ……shìbúshì? 

A:  这是不是你的笔？

zhèshìbúshìnǐdebǐ? 

B: 是/ 不是。shì /búshì.  

A: 他是不是老师？

tāshìbushìlǎoshī?    
B: 不是 búshì 

……谁？……shuí? 

A: 他是谁? tāshìshuí ?    
B: 他是老师。tāshìlǎoshī. 
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4. พูดโตตอบดวยคำ
สั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคล
ตามแบบที่ฟง 

-การโตตอบ 
สื่อสารระหวาง
บุคคล 

-พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ 
งายๆ ในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
- ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง   
ตัวอยาง  
老师好！lǎoshīhǎo！、同学

们好！tóngxuémenhǎo！ 

我姓……，叫……。

wǒxìng……，jiào…… 

今年……岁。

jīnnián……suì. 

上……年级。

shàng……niánjí. 

我家有…… 口人，有…… 

wǒjiāyǒu …… 

kǒurén,yǒu…… 
我喜欢…… 。wǒxǐhuan…… 

 

5. พูดขอและใหขอมูล
งายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกลตัว ตาม
แบบที่ฟง 
 

-การใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกลตัว 

-พูดขอและใหขอมมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่ง
ใกลตัว 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่ง
ใกลตัว  
ตัวอยาง  
我叫…… wǒjiào …… 

我爱…… wǒài…… 
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你是哪国人？

nǐshìnǎguórén? 

我是……人。wǒshì…….rén. 

现在几点了？

xiànzàijǐdiǎnle? 

现在…… 点。

xiànzài……diǎn. 

今天星期几？

jīntiānxīngqījǐ? 

我在洗衣服。wǒzàixǐyīfú. 
我在上网。wǒzàishàngwǎng. 

6. บอกความรูสึกของ
ตนเอง เก่ียวกับสิ่งใกล
ตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบที่ฟง 

-ความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกลตัว 

-บอกความรูสึกของ
ตนเอง เก่ียวกับสิ่งใกล
ตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบที่ฟง 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใช
บอกความรูสึก  
เชน ดีใจ เสียใจ ดี ไมดี ชอบ ไม
ชอบ  
ตัวอยาง  
怎么样？zěnmeyàng?、 

好 hǎo、 很好 hěnhǎo 

不好 bùhǎo、高兴 gāoxìng   

不高兴 búgāoxìng 

我喜欢…… wǒxǐhuan…… 

我不喜欢…… 

wǒbúxǐhuan…… 
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7.ระบตุัวอักษรจีน คำ 
กลุมคำ และ
ความหมายสัทอักษร
พินอิน（拼音pīnyīn）

และออกเสียงได
ถูกตอง 

-ความแตกตาง
ระหวางตัวอักษร
จีน สัทอักษรพิน
อิน กับอักษรไทย 
 

-ระบุตัวอักษรจีน สัท
อักษรพินอิน และตัว
อักษรไทย 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- ตัวอักษรจีน คำ กลุมคำและ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
我爸爸- wǒbàba -พอของฉัน 

 

8. บอกคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 

-คำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรู
อื่น 

-บอกคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 
เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว สิง่ของ 
สถานที่ทองเที่ยว 

 

9.ฟงหรือพูดใน
สถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 

-สถานการณที่
เกิดข้ึนใน
หองเรียน 

-ฟงหรือพูดใน
สถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- คำ กลุมคำ ประโยค และบท
สนทนาในสถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 
- นำคำ กลุมคำ ประโยค และบท
สนทนาที่ไดเรียนรูมาประยุกตใช
ในสถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลอง 
ตัวอยาง  
A：今天星期几？  

jīntiānxīngqījǐ?      

B：今天星期一。
jīntiānxīngqīyī. 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ          รายวิชา ภาษาจีน        ชั้น ป.4 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำ
ขอรอง และ
คำแนะนำ
งายๆ ที่ฟง
หรืออาน 

-การปฏิบัติคำสั่ง -ปฏิบัติคำสั่ง -มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
 

-คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่ใชใน
หองเรียน 
เชน การเลนเกม การวาดภาพ กฎระเบียบ
ของหองเรียน 

- 

2.ประสมเสียง 
อานออกเสียงคำ 
กลุมคำ ประโยค 
ขอความ  และบท
ฝกออกเสียง ตาม
หลักการออกเสียง 
 

-หลักการออก
เสียง  
-การประสมเสียง 
-คำ กลุมคำ 
ประโยค ขอความ 
และบทฝกออก
เสียง 
 

-อานออกเสียง 
-ประสมเสียง 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-หลักการออกเสียง  
- การประสมเสียง 
- คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ และบทฝก
ออกเสียง 
  

- 
 
 

3. ระบุภาพ 
สัญลักษณ 
เครื่องหมาย  

-สัญลักษณ 
เครื่องหมาย  

-ระบุหรือบอกภาพ
ตรงตามคำศัพท  

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- ประโยค หรือขอความที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  

สิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน 
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ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ ประโยค 
และขอความสั้นๆ 
ที่ฟงหรืออาน 

ความหมายของ
คำ กลุมคำ 
ประโยค 

การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา อาชีพ 
การเดินทาง ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คำศัพท
สะสม 750-900 คำ  
- สื่อที่ไมใชความเรียง เชน สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ 

4.สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-การสนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

-สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
และเรื่องใกลตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยาง
สุภาพ การเชิญชวน  
- ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว การตอบรับ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว 
และสถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน  

- การสื่อสารภายในชั้น
เรียน 

5.พูดหรือเขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล   

-การพูดหรือเขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล   

-พูดหรือเขียนบท
สนทนาโตตอบใน
การสื่อสาร
ระหวางบุคคล   

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ  
 ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว สำนวนการ ตอบรับ 
ตัวอยาง  
我是…… wǒshì…… 、这是我的…… 

zhèshìwǒde…… 

那是我的…… nàshìwǒde……  

การสื่อสารภายในชั้น
เรียน 
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他是…… tāshì…… 

谢谢 xièxiè  、不用谢 búyòngxiè  

不客气 búkèqì、对不起 duìbuqǐ  

没关系 méiguānxi  

6.พูดหรือเขียน
แสดงความ
ตองการ 
ของตนเอง และขอ
ความชวยเหลือ  
ในสถานการณ
ตางๆ 

-การพูดหรือเขียน
แสดงความ
ตองการ 
ของตนเอง  
-การขอความ
ชวยเหลือ  
ในสถานการณ
ตางๆ 

-พูดหรือเขียน
แสดงความ
ตองการ 
ของตนเอง  
2.ขอความ
ชวยเหลือ  
ในสถานการณ
ตางๆ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดงความ
ตองการ และขอความชวยเหลือในสถานการณ
ตางๆ   
ตัวอยาง   
我要…… wǒyào……   

请帮我…… qǐngbāngwǒ…… 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

7.พูดหรือเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว
และ 
สิ่งใกลตัว 

-การพูดหรือเขียน
เพื่อขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัวและ 
สิ่งใกลตัว 

-พูดหรือเขียน
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว
และสิ่งใกลตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
สิ่งใกลตัว  
ตัวอยาง 
你住在哪儿？nǐzhùzàinǎr? 

我住在……wǒzhùzài… 

你家有几口人？nǐjiāyǒujǐkǒurén? 

我家有……口人。wǒjiāyǒu……kǒurén. 

我在……学校上学。

wǒzài……xuéxiàoshàngxué. 

我和同学一起去

……wǒhétóngxuéyìqǐqù…… 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 
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8.ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเทศกาล 
วันสำคัญ  
งานฉลองของจีน   

-การตอบคำถาม
เกี่ยวกับเทศกาล 
วันสำคัญ  
-งานฉลองของจีน   

-ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเทศกาล 
วันสำคัญ  

 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-คำศัพท และขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล วัน
สำคัญ  
งานฉลองของจีน  
ตัวอยาง 
节日 jiérì、春节 chūnjié 、 

清明 qīngmíng   

端午 duānwǔ 、中秋节 zhōngqiūjié 

 

9.คนควา รวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น และ
นำเสนอดวยการ
พูดหรือเขียน 

-การคนควา 
รวบรวมคำศัพท 

-คนควา รวบรวม
คำศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น  

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น 
- แหลงขอมูลตางๆ 
- วิธีการนำเสนอ 
 

 

10.ฟงและพูด หรือ
อานประโยค หรือ 
บทสนทนาใน
สถานการณที่
เกิดข้ึนในหองเรียน
และสถานศึกษา 

1. การฟง 
2. การพูด  
3. การอาน 
 

1.ฟงและพูด หรือ
อานประโยค หรือ 
บทสนทนาใน
สถานการณที่
เกิดข้ึนใน
หองเรียนและ
สถานศึกษา 

 - ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณที่
เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 
- นำคำศัพท ประโยค และบทสนทนาที่ได
เรียนรูมาประยุกตใชตามสถานการณจริง 
 

สิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  

 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ             รายวิชา ภาษาจีน          ชั้น ป.5 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง 
คำขอรอง และ
คำแนะนำงายๆ ที่
ฟงและอาน 

-การปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอรอง 
และคำแนะนำงายๆ 
ที่ฟงและอาน 

-ปฏิบัติตามคำสั่ง  -มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 

 

- คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำที่
ใชในหองเรียน  
เชน การเลนเกม การวาดภาพ  
ตัวอยาง 
请放下去 qǐngfàngxiàqù 、

请回答 qǐnghuídá  

  

 

2.อานออกเสียง
ขอความ นิทาน 
และ 
บทกลอน ตาม
หลักการออกเสียง   
ขอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ 

-หลักการอานออก
เสียง 

-อานออกเสียง 
 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-หลักการออกเสียง  
-ประโยค ขอความ และบทกลอน
สั้นๆ  
- การใชพจนานุกรม 
ตัวอยาง 
การเปลี่ยนเสียงของ yī 一 、bù 不 

 

3. ระบุภาพ 
สัญลักษณ 

-สัญลักษณ 
เครื่องหมาย ตรง

-ระบุหรือบอกภาพ
ตรงตามคำศัพท 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-กลุมคำ ประโยคความรวม 
ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย ที่

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
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เครื่องหมาย ตรง
ตามความหมายของ
กลุมคำ ประโยค 
และขอความสั้นๆ ที่
ฟงหรืออาน  
 
 

ตามความหมายของ
กลุมคำ ประโยค 
และขอความสั้นๆ ที่
ฟงหรืออาน  

 

 มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก 
สุขภาพ นันทนาการ การซื้อ-ขาย  
คำศัพทสะสม 400-500 คำ 

4. บอกใจความ
สำคัญ และตอบ
คำถามจากการฟง
และอานบทสนทนา 
นิทานงายๆ หรือ
เรื่องสั้นๆ 

-ใจความสำคัญ 
-การอานบทสนทนา 

-บอกใจความ
สำคัญ และตอบ
คำถามจากการฟง
และอานบท
สนทนา นิทาน
งายๆ หรือเรื่อง
สั้นๆ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยค บทสนทนา นิทานงายๆ 
หรือเรื่องสั้นๆ 
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน  ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  
 

 

5.พูดหรือเขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล    

-การสนทนาตอบโต -พูดหรือเขียน
โตตอบบทสนทนา 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  
กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
-ประโยค ขอความ หรือภาษาที่ใช
แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคล
ใกลตัว สำนวนการตอบรับ 
ตัวอยาง  
老师好！lǎoshīhǎo！ 、我

叫…… wǒjiào……  

他是我的…… tāshìwǒde…… 

那是他的…… nàshìtāde…… 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 
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6.พูดหรือเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว 
และ 
เรื่องใกลตัว 

-การเขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกลตัว 

-พูดหรือเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว 
และ 
เรื่องใกลตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชบอก
ความตองการ 
ขอความชวยเหลือ  การตอบรับและ
ปฏิเสธในสถานการณตางๆ 
ตัวอยาง  
A: 借一下你的铅笔，  可

以吗？ 

       jiè yí xià nǐ de qiān bǐ , 

kěyǐ ma? 

B：可以 kěyǐ。 

       对不起，…… duìbuqǐ 

…… 

A: 请问,  洗手间在哪儿？ 

     qǐngwèn，

xǐshǒujiānzàinǎr? 

B: 在左边/对不起，不知道

。      
     zàizuǒbian/duìbuqǐ，

bùzhīdào. 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

7.พูดหรือเขียนให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล
ตัว 

-การเขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกลตัว 

-พูดหรือเขียนให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่อง
ใกลตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาที่ใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 
ตัวอยาง  
你从哪里来？nǐcóngnǎlilái? 
我从……来。wǒcóng……lái. 
 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 
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8.เขียนภาพ แผนผัง 
และตาราง แสดง
ขอมูลตางๆ ตามที่
ฟงหรืออาน 

-การเขียนภาพ -เขียนภาพ แผนผัง 
และตาราง แสดง
ขอมูลตางๆ ตามที่
ฟงหรืออาน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-คำ กลุมคำ ประโยคที่แสดงขอมูล
ของเรื่องตางๆ ที่มีความหมาย
สัมพันธกับภาพ แผนผัง และ
ตาราง 
ตัวอยาง 
这是学校的地图，图书馆

在教室的后边。 

 

 

9.พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม หรือเรื่อง
ใกลตัว 

-การแสดงความ
คิดเห็น 

-พูดแสดงความ

คิดเห็นเกี�ยวกบั

กิจกรรม หรือเรื�อง

ใกลต้วั 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคที่ใชพูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกลตัว 
ตัวอยาง 
我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú. 

 

10.ตอบคำถาม หรือ
บอกความสำคัญ
ของเทศกาล วัน
สำคัญ งานฉลอง 
และชีวิตความ
เปนอยูของจีน   

1.การตอบคำถาม 1.ตอบคำถาม หรือ
บอกความสำคัญ
ของเทศกาล วัน
สำคัญ งานฉลอง 
และชีวิตความ
เปนอยูของจีน   

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ขอมูล และความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ  
 งานฉลอง และชีวิตความเปนอยู
ของจีน 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ        รายวิชา ภาษาจีน           ชั้น ป.6 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1.  ปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอรอง 
และคำแนะนำที่ฟง
และอาน 

-การปฎิบัติตามคำสั่ง -ปฎิบัติตามคำสั่ง -มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 

- คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำ 
เชน การเลนเกม  
การวาดภาพ  
ตัวอยาง  
请排队 qǐngpáiduì 、分组

fēnzǔ 、准备 zhǔnbèi   

开始 kāishǐ  、请站起来
qǐngzhànqǐlái   

- กิจวัตรประจำวัน 

2. อานออกเสียง
ขอความ นิทาน 
และ 
บทกลอน ตาม
หลักการออกเสียง    

-หลักการอานออก
เสียง 
 
 
 
 
 

-อานออกเสียง -มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-หลักการออกเสียง 
-ขอความ นิทาน และบทกลอน   
-การใชพจนานุกรม 
ตัวอยาง 
การออกเสียงเบา 轻声 qīngshēng 
การออกเสียงมวนลิ้น儿化音

érhuàyīn 

- 

3. ระบุประโยค 
ขอความสั้นๆ ตรง
ตามภาพ  
สัญลักษณ หรือ

-ประโยค ขอความ
สั้นๆ ตรงตามภาพ  
สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย 

-บอกประโยค 
ขอความสั้นๆ ตรง
ตามภาพ  
สัญลักษณ หรือ

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยค ขอความ สัญลักษณ 
เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม งาน

- 
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เครื่องหมาย ที่ฟง
หรืออาน 

เครื่องหมาย ที่ฟง
หรืออาน 

อดิเรก นันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟา
อากาศ คำศัพทสะสม 500-600 คำ 

4.บอกใจความ
สำคัญ และตอบ
คำถามจากการฟง
และอานบทสนทนา 
นิทาน หรือเรื่องเลา
งายๆ 

-ใจความสำคัญ 
-การตอบคำถามจาก
การฟงและการอาน 

-บอกใจความ
สำคัญ และตอบ
คำถามจากการฟง
และอานบท
สนทนา นิทาน 
หรือเรื่องเลางายๆ 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือ
เรื่องเลา 
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน  ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม 
 

 

5.พูดหรือเขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล 

-การสนทนา -พูดหรือเขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  
กลาวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ  
-ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว และสำนวน
การตอบรับ 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

6.พูดหรือเขียน
แสดงความตองการ 
ขอความชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณ
ตางๆ 

-การแสดงความ
ตองการ 
-การขอความ
ชวยเหลือ 

-พูดหรือเขียน
แสดงความ
ตองการ 
-ขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ 
ในสถานการณ
ตางๆ 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชบอก
ความตองการ การขอความชวยเหลือ 
การตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณตางๆ 
 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 



28 
 

7.พูดหรือเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว 
และเรื่องใกลตัว 

-การใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว และเรื่อง
ใกลตัว 

-พูดหรือเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว 
และเรื่องใกลตัว 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 
 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

8.พูดหรือเขียน
แสดงความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ใกลตัว กิจกรรม
ตางๆ พรอมให
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

-การแสดงความรูสึก -พูดหรือเขียน
แสดงความรูสึก
ของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องใกล
ตัว กิจกรรมตางๆ 
พรอมใหเหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความรูสึก และการใหเหตุผล
ประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข เศรา หิว รสชาติ 
สวย นาเกลียด  
ดี ไมดี  
 

 

9.บอกขอมูล และ
ความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ 
งานฉลอง ชีวิต
ความเปนอยูของจีน  
 

-ความสำคัญของ
เทศกาล 

-บอกขอมูล และ
ความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ 
งานฉลอง ชีวิตวาม
เปนอยูของจีน 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ขอมูล และความสำคัญของเทศกาล 
วันสำคัญ  
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของ
จีน 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ        รายวิชา ภาษาจีน                   ม.1  ภาคเรียนที่ 1 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง 
คำขอรอง 
คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงงายๆ ที่ฟง
และอาน 

-การปฏิบัติคำสั่ง -ปฏิบัติคำสั่ง -มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
 

- คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจง เชน การเลนเกม การบอกทิศทาง 
ปาย และสัญลักษณตางๆ  
ตัวอยาง  
现在开始上课。、请给我看一看

。 

猜一猜，填空。、禁止抽烟、男

/女洗手间 

A: 请问，图书馆在哪儿？ 

B: 在学校的东边。  

- 

2.อานออกเสียง
ขอความ นิทาน 
และ 
บทรอยกรองสั้นๆ 
ตามหลักการออก
เสียง 
 

-หลักการออกเสียง  
-การประสมเสียง 
 

-อานออกเสียง 
-ประสมเสียง 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-หลักการออกเสียง 
- ขอความ นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ 
- การใชพจนานุกรม   

- 
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3. ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง
ที่อาน    

-การพูดประโยค 
 

1.ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธ
กับสื่อท่ีไมใชความ
เรียงที่อาน    

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- ประโยค หรือขอความที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
อาหารสิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา 
อาชีพ การเดินทาง 
คำศัพทสะสม 600-750 คำ 

สิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน 

4.สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-การสนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูล 

-สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัวและ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การ
พูดแทรกอยางสุภาพ การเชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว การตอบรับ  
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม และสถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
ตัวอยาง  
对不起 、不好意思、劳驾 

真……、很……、非常……、

太……了 

哪里哪里！、不敢当！ 

- การสื่อสารภายใน
ชั้นเรียน 

5.พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 

-การแสดงความ
คิดเห็น   

-พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการขอ
และใหขอมูล และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 

การสื่อสารภายในชั้น
เรียน 
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แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
หรืออาน 

แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
หรืออาน 

หรืออาน 
ตัวอยาง  
谁？、在哪儿？、做什么？、怎

么样？、为什么？ 

  

6.พูดและเขียน
แสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของ
ตนเอง เกี่ยวกับเรื่อง
ใกลตัว กิจกรรม
ตางๆ พรอมให
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

-การพูดหรือเขียน
แสดงความรูสึก 
 

-พูดและเขียนแสดง
ความรูสึก ความ
คิดเห็นของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ 
พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความรูสึก ความคิดเห็น และใหเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน เชน ชอบ ไมชอบ  
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา หิว เกี่ยวกับ 
รสชาต ิ 
ความสวย นาเกลียด ความดี ไมด ี 
ตัวอยาง  
爱、喜欢、高兴、伤心、难过、

快乐 

 

7.พูดและเขียน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

-การพูดหรือเขียน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  
 

-พูดและเขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ สิ่งแวดลอมใกล
ตัว เชน การเดินทาง อาหาร การเรียน 
กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การ
ทองเที่ยว     
ตัวอยาง  
我叫马丽，今年 12 岁，爸爸是医

生，妈妈是老师。 

การสื่อสารภายในชั้น
เรียน 
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8.บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ  
ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของจีน 

-การบรรยา
เกี่ยวกับเทศกาล 
วันสำคัญของจีน   

-บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ  
ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของ
จีน 

 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- ความเปนมาและความสำคัญ ของ
เทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของจีน  
ตัวอยาง 
节日…… 

春节：饺子、年糕、对联 

清明：扫墓 

端午： 粽子、赛龙舟 

中秋节： 月饼 

 

9.เขา้ร่วมหรือจดั

กิจกรรมทางภาษา

และวฒันธรรมของ

จีนตามความสนใจ 

 

-กิจกรรมทางภาษา
วัฒนธรรมของจีน 

-เขา้ร่วมหรือจดั

กิจกรรมทางภาษา

และวฒันธรรมของ

จีนตามความสนใจ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 
-มีจิตสาธารณะ   

-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน 
เชน การเลนเกม การรองเพลง การถัก
เชือก การตัดกระดาษ การเขียนพูกันจีน 
บทบาทสมมติ 

 

10.คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวย
การพูดหรือการ
เขียน 
 

-การคนควาหา
ขอมูลของคำศัพท 

-คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวย
การพูดหรือการ
เขียน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-การคนควา การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูลหรือขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 

 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ        รายวิชา ภาษาจีน         ม.1  ภาคเรียนที่ 2 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1.ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง
ที่อาน    

-การพูดประโยค 
 

-ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธ
กับสื่อท่ีไมใชความ
เรียงที่อาน    

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- ประโยค หรือขอความที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหาร
สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ 
การศึกษา อาชีพ การเดินทาง 
คำศัพทสะสม 600-750 คำ 

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 

2.ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ และ 
ตอบคำถาม จาก
การฟงและการอาน  

-ใจความสำคัญ -
การตอบคำถาม
จากการฟงและ
การอาน 
 

-ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ และ 
ตอบคำถาม จาก
การฟงและการอาน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-บทอาน บทสนทนา  นิทาน  
เรื่องสั้น เรื่องเลา 
 -การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ  
- คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ
ของเรื่อง เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทำไม ใชหรือไม 

- 
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3. ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง
ที่อาน    

-การพูดประโยค 
 

-ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธ
กับสื่อท่ีไมใชความ
เรียงที่อาน    

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- ประโยค หรือขอความที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหาร
สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ 
การศึกษา อาชีพ การเดินทาง 
คำศัพทสะสม 600-750 คำ 

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 

4.สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-การสนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูล 

-สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัวและ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การสื่อสารระหวางบุคคล เชน 
การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพูดแทรกอยาง
สุภาพ การเชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกลตัว 
การตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
และสถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
ตัวอยาง  
对不起 、不好意思、劳驾 

真……、很……、非

常……、太……了 

哪里哪里！、不敢当！ 

- การสื่อสารภายในชั้น
เรียน 
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5.พูดและเขียน
แสดงความตองการ  
ขอความชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณตางๆ 

-การแสดงความ
ความตองการ 
-การขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ 

-พูดและเขียนแสดง
ความตองการ  
ขอความชวยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณตางๆ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช
แสดงความตองการ การขอความ
ชวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ
ในสถานการณตางๆ  
ตัวอยาง 
行、不行、要 、需要 

A: 你要什么？ 

B: 我要一个苹果。  

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

6.พูดและเขียน
แสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของ
ตนเอง เกี่ยวกับเรื่อง
ใกลตัว กิจกรรม
ตางๆ พรอมให
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

-การพูดหรือเขียน
แสดงความรูสึก 
 

-พูดและเขียนแสดง
ความรูสึก ความ
คิดเห็นของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ 
พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช
แสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ
ใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว และ
กิจกรรมตางๆ  ในชีวิตประจำวัน 
เชน ชอบ ไมชอบ  
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา หิว 
เกี่ยวกับ รสชาต ิ 
ความสวย นาเกลียด ความดี ไมด ี 
ตัวอยาง  
爱、喜欢、高兴、伤心、

难过、快乐 

 

7.เขา้ร่วมหรือจดั

กิจกรรมทางภาษา

และวฒันธรรมของ

จีนตามความสนใจ 

 

-กิจกรรมทางภาษา
วัฒนธรรมของจีน 

-เขา้ร่วมหรือจดั

กิจกรรมทางภาษา

และวฒันธรรมของ

จีนตามความสนใจ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 
-มีจิตสาธารณะ   

-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน เชน การเลนเกม การรอง
เพลง การถักเชือก การตัด
กระดาษ การเขียนพูกันจีน 
บทบาทสมมติ 
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8.คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวย
การพูดหรือการ
เขียน 
 

-การคนควาหา
ขอมูลของคำศัพท 

-คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวย
การพูดหรือการ
เขียน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-การคนควา การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ        รายวิชา ภาษาจีน            ชั้น ม.2  ภาคเรียนที่ 1 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ปฏิบัติตามคำ
ขอรอง คำแนะนำ 
คำชี้แจง  และ
คำอธิบายงายๆ ที่ฟง
และอาน 
 

-การปฏิบัติตาม
คำสั่ง  

-ปฏิบัติตามคำสั่ง  -มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 

 

-คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง 
และคำอธิบาย  เชน  
การเลนเกม การทำอาหารและ
เครื่องดื่ม การประดิษฐ การบอก
ทิศทาง ปาย และสัญลักษณตางๆ 
หรือการใชอุปกรณ 

 

2.อานออกเสียง

ขอความ ขาว 

ประกาศ และบท

รอยกรองสั้นๆ  ตาม

หลักการอาน   

-หลักการอานออก
เสียง 

-อานออกเสียง 
 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว ประกาศ และบท
รอยกรองสั้นๆ 
-การใชพจนานุกรม 

- 

3. ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ที่อาน 
 

- ประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธ
กับสื่อท่ีไมใชความ
เรียงรูปแบบตางๆ 

ระบหุรือบอก
ประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธ
กับสื่อท่ีไมใชความ
เรียงรูปแบบตางๆ 
ที่อาน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยค หรือขอความที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ 
การศึกษา อาชีพ การเดินทาง 

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
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ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
คำศัพทสะสม 750-900 คำ  
-สื่อที่ไมใชความเรียง เชน 
สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูม ิตาราง ภาพสัตว สิ่งของ 
บุคคล สถานที่ตางๆ 

4. ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและอาน พรอม
ใหเหตุผล และ
ยกตัวอยางงายๆ 
ประกอบ 

-ใจความสำคัญ 
-การอานบทสนทนา 
-การตอบคำถาม 

-ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และ
ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอาน พรอมให
เหตุผล และ
ยกตัวอยางงายๆ 
ประกอบ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-บทอาน บทสนทนา  นิทาน  
เรื่องสั้น เรื่องเลา 
-การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุน 
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทำไม  ใชหรือไม 
-ประโยคที่ใชในการแสดงความ
คิดเห็น การใหเหตุผล และการ
ยกตัวอยาง 

 

5.สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-การสนทนาตอบ
แลกเปปลี่ยนขอมูล 

-สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การสื่อสารระหวางบุคคล เชน 
การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพูดแทรกอยาง
สุภาพ การเชิญชวน  

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 
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-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว 
การตอบรับ การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

6.พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 
บรรยาย แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟงหรืออาน 

-การเขียนบรรยาย
ขอมูลและแสดง
ความคิดเห็น 

-พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล 
บรรยาย แสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟงหรืออาน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาที่ใชใน
การขอและใหขอมูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟงหรืออาน 
ตัวอยาง  
谁？、在哪儿？、做什么？

、怎么样？、为什么？ 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

7.พูดและเขียน
แสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของ
ตนเอง เกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ กิจกรรม และ
ประสบการณ พรอม
ใหเหตุผลประกอบ 

-การพูดและเขียน
แสดงความรูสึก 

-พูดและเขียน
แสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของ
ตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ 
กิจกรรม และ
ประสบการณ 
พรอมใหเหตุผล
ประกอบ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใช
แสดงความรูสึก  
ความคิดเห็น และใหเหตุผล 
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม และ
ประสบการณในชีวิตประจำวัน  
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศรา หิว เกี่ยวกับรสชาติ 
ความสวย นาเกลียด ความดี ไมด ี 
ตัวอยาง  
高兴、伤心、喜欢、爱、

难过、快乐、开心 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 
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8.พูดและเขียน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

-การเขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 

-พูดและเขียน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  
เหตุการณที่อยูในความสนใจ เชน 
การเดินทาง อาหาร กีฬา 
นันทนาการ งานอดิเรก การ
ทองเที่ยว การศึกษา   
ตัวอยาง  
每个星期天，奶奶带我去寺

庙拜佛。   
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ        รายวิชา ภาษาจีน                     ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1.อานออกเสียง

ขอความ ขาว 

ประกาศ และบทรอย

กรองสั้นๆ  ตาม

หลักการอาน   

-หลักการอานออก
เสียง 

-อานออกเสียง 
 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว ประกาศ และบท
รอยกรองสั้นๆ 
-การใชพจนานุกรม 

- 

2. ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและอาน พรอม
ใหเหตุผล และ
ยกตัวอยางงายๆ 
ประกอบ 
 

-การอานบทสนทนา 
-การตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ
อาน 

-ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอาน พรอมให
เหตุผล  

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-บทอาน บทสนทนา  นิทาน  เรื่อง
สั้น เรื่องเลา 
-การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุน 
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทำไม  ใชหรือไม 
-ประโยคที่ใชในการแสดงความ
คิดเห็น การใหเหตุผล และการ
ยกตัวอยาง 
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3.สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-การสนทนาตอบ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

-สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การสื่อสารระหวางบุคคล เชน 
การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย การพูดแทรกอยาง
สุภาพ การเชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว 
การตอบรับ การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

4.พูดและเขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

-กิจวัตรประจำวัน -พูดและเขียน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน  

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ  
เหตุการณที่อยูในความสนใจ เชน 
การเดินทาง อาหาร กีฬา 
นันทนาการ งานอดิเรก การ
ทองเที่ยว การศึกษา   

- 

5.พูดและเขียนสรุป
ใจความสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 

-การเขียนสรุป
ใจความสำคัญ 

-พูดและเขียนสรุป
ใจความสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องใกล
ตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 
 

-ขอความ บทสนทนา บทอาน 
นิทาน เรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
เชน ภาพยนตร  กีฬา ดนตรี และ
เพลง  
-การสรุปใจความสำคัญ  
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6.อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของจีน 

-เทศกาลวันสำคัญของ
จีน 

-อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของ
จีน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

 

-ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความ
เปนอยู และประเพณีของจีน เชน 
เครื่อง 
แตงกาย อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ 
เครื่องใช ชนเผา 
ตัวเลข สี นามสกุล ฤดูกาล   
ตัวอยาง 
节日…… 

 

6.เขารวมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของ
จีนตามความสนใจ 

-กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน 

-เขารวมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของ
จีนตามความสนใจ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 
-มีจิตสาธารณะ 

 

-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน เชน  
การเลนเกม การรองเพลง การถัก
เชือก การตัดกระดาษ  
การเขียนพูกันจีน บทบาทสมมต ิ
 

 

7.เปรียบเทียบและ
อธิบาย ความเหมือน
และความแตกตาง
ระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ 
และ  การลำดับคำ
ตามโครงสราง
ประโยคของภาษาจีน
กับภาษาไทย 
 

-โครงสรางประโยค
ของภาษาจีน 

-อธิบาย ความ
เหมือนและความ
แตกตางระหวาง
การออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ 
และ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 
 

- ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยคชนิด
ตางๆ   
- การใชเครื่องหมายวรรคตอน และ
การลำดับคำตามโครงสรางประโยค
ของภาษาจีนและภาษาไทย 

 



44 
 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ         รายวิชา ภาษาจีน        ชั้น ม.3  ภาคเรียนที่ 1 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1.  ปฏิบัติตามคำ
ขอรอง คำชี้แจง 
คำแนะนำ และ
คำอธิบายที่ฟงและ
อาน 

-การปฏิบัติตามคำ
ขอรอง 

-ปฏิบัติตามตามคำ
ขอรอง 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 

- คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน 
การเลนเกม การประดิษฐ การใชยา
หรือฉลากยา  
การบอกทิศทาง ปาย และสัญลักษณ 
ประกาศตางๆ  
หรือการใชอุปกรณ 

- กิจวัตรประจำวัน 

2. อานออกเสียง
ขอความ ขาว 
โฆษณา และบท
รอยกรองสั้นๆ ตาม
หลักการอาน   

-หลักการอานออก
เสียง 
 
 
 
 
 
 
 

-อานออกเสียง -ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอย
กรองสั้นๆ  
-การใชพจนานุกรม 

- 

3. ระบุหรือเขียน
สื่อที่ไมใชความเรียง

-การเขียนประโยค  -ระบุหรือเขียนสื่อ
ที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ให

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยค หรือขอความที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 

- 
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รูปแบบตางๆ ให
สัมพันธกับประโยค  
และขอความที่ฟง
หรืออาน 

สัมพันธกับ
ประโยค  
และขอความที่ฟง
หรืออาน 

ครอบครัว โรงเรียน อาหาร
สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา 
อาชีพ การเดินทาง ทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คำศัพทสะสม 900-
1,050 คำ  
-สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ 
เชน กราฟสัญลักษณ เครื่องหมาย 
แผนภูม ิตาราง ภาพสัตว  
สาระการเรียนรูภาษาจีน 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ 

4.ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟงและอาน 
จากสื่อประเภท
ตางๆ  พรอมทั้งให
เหตุผลและ
ยกตัวอยาง
ประกอบ 

-ใจความสำคัญ 
-การตอบคำถามจาก
การฟงและการอาน 

-ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และ
ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอาน จากสื่อ
ประเภทตางๆ  
พรอมทั้งใหเหตุผล
และยกตัวอยาง
ประกอบ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-บทอาน บทความ เรื่องสั้นขาว จาก
หนังสือ สิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ เชน 
วิทยุ โทรทัศน  ซีดี เว็บไซต 
-การจับใจความสำคัญจากการฟง
และการอาน เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม  
ใชหรือไม 
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-ประโยคที่ใชในการแสดงความ
คิดเห็น การใหเหตุผล และการ
ยกตัวอยาง 
ตัวอยาง  
觉得…… 、 想…… 

5.สนทนาอยาง
ตอเนื่อง หรือเขียน
โตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ 
ขาว เรื่องที่อยูใน
ความสนใจของ
สังคม 

-การสนทนา -สนทนาอยาง
ตอเนื่อง หรือเขียน
โตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ 
ขาว เรื่องท่ีอยูใน
ความสนใจของ
สังคม 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ 
การเชิญชวน การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเองเรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน   
-บทสนทนา ประโยค หรือขอความ
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว 
สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความ
สนใจของสังคม 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

6.พูดและเขียน
แสดงความตองการ  
ขอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ 

-การแสดงความ
ตองการ 
-การขอความ
ชวยเหลือ 
-การปฏิเสธ 

-พูดและเขียน
แสดงความ
ตองการ  
ขอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความตองการ การขอและใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณตางๆ 
ตัวอยาง  
要 、需要 、能、不能、一定

、不一定    当然 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 
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7.พูดและเขียนเพื่อ
ขอขอมูลและให
ขอมูล  อธิบาย 
เปรียบเทียบ แสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
หรืออาน 

-การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟงและอาน 

-พูดและเขียนเพื่อ
ขอขอมูลและให
ขอมูล  อธิบาย 
เปรียบเทียบ 
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
หรืออาน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การขอและใหขอมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน 
ตัวอยาง 
谁？、在哪儿？、做什么？、

怎么样？、为什么？ 

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 

8.พูดและเขียน
บรรยายความรูสึก 
ความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ กิจกรรม 
ประสบการณ ขาว 
เหตุการณ พรอมให
เหตุผลประกอบ 

-การแสดงความรูสึก
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

-พูดและเขียน
บรรยายความรูสึก 
ความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ 
กิจกรรม 
ประสบการณ ขาว 
เหตุการณ พรอม
ใหเหตุผลประกอบ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความรูสึก  
ความคิดเห็น และใหเหตุผล เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ  กิจกรรม ประสบการณ 
ขาว  เหตุการณในชีวิต ประจำวัน 
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข เศรา หิว อรอย หวาน 
ความสวย นาเกลียด ความดี ไมด ี 
ตัวอยาง  
高兴、伤心、喜欢、爱、难

过、快乐、开心、担心 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ        รายวิชา ภาษาจีน                   ชั้น ม.3  ภาคเรียนที่ 2 
 

ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. อานออกเสียง
ขอความ ขาว 
โฆษณา และบท
รอยกรองสั้นๆ ตาม
หลักการอาน   

-หลักการอานออก
เสียง 
 
 
 
 
 
 
 

-อานออกเสียง -ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอย
กรองสั้นๆ  
-การใชพจนานุกรม 

- 

2. ระบุหรือเขียน
สื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ให
สัมพันธกับประโยค  
และขอความที่ฟง
หรืออาน 

-การเขียนประโยค  -ระบุหรือเขียนสื่อ
ที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ให
สัมพันธกับ
ประโยค  
และขอความที่ฟง
หรืออาน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยค หรือขอความที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหาร
สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา 
อาชีพ การเดินทาง ทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร

- 
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และเทคโนโลยี คำศัพทสะสม 900-
1,050 คำ  
-สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ 
เชน กราฟสัญลักษณ เครื่องหมาย 
แผนภูม ิตาราง ภาพสัตว  
สาระการเรียนรูภาษาจีน 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ 

3.ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟงและอาน 
จากสื่อประเภท
ตางๆ  พรอมทั้งให
เหตุผลและ
ยกตัวอยาง
ประกอบ 

-บทความ 
-การตอบคำถามจาก
การฟงและการอาน 

-ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และ
ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และอาน จากสื่อ
ประเภทตางๆ  
พรอมทั้งใหเหตุผล
และยกตัวอยาง
ประกอบ 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

- บทอาน บทความ เรื่องสั้นขาว จาก
หนังสือ สิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ เชน 
วิทยุ โทรทัศน  ซีดี เว็บไซต 
-การจับใจความสำคัญจากการฟง
และการอาน เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม  
ใชหรือไม 
-ประโยคที่ใชในการแสดงความ
คิดเห็น การใหเหตุผล และการ
ยกตัวอยาง 

 

4.สนทนาอยาง
ตอเนื่อง หรือเขียน
โตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว 

-การสนทนา -สนทนาอยาง
ตอเนื่อง หรือเขียน
โตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกลตัว 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ 
การเชิญชวน การแลกเปลี่ยนขอมูล

การสื่อสารภายในชั้นเรียน 
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สถานการณตางๆ 
ขาว เรื่องที่อยูใน
ความสนใจของ
สังคม 

สถานการณตางๆ 
ขาว เรื่องท่ีอยูใน
ความสนใจของ
สังคม 

เกี่ยวกับตนเองเรื่องใกลตัว 
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน   
-บทสนทนา ประโยค หรือขอความ
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว 
สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความ
สนใจของสังคม 

5.พูดและเขียน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว 

-กิจวัตรประจำวัน -พูดและเขียน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจ
วัตประจำวันประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน การเดินทาง 
กีฬา อาหาร อาชีพนันทนาการ งาน
อดิเรก  การทองเที่ยว การศึกษา 

 

6.อธิบายเกี่ยวกับ
ชีวิตความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของ
จีน 

-ประเพณีของจีน -อธิบายเกี่ยวกับ
ประเพณีของจีน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-ขอมูลเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู  
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 
เชน เครื่องแตงกายตามฤดูกาล 
อาหาร สีเครื่องดื่ม สิ่งประดิษฐ 
ตัวเลข ชนเผา  
 

 

7.เขารวมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของ
จีน ตามความสนใจ 

-กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของ
จีน 

-เขารวมหรือจัด
กิจกรรมของจีน 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน เชน  
การเลนเกม การรองเพลง การถัก
เชือก การตัดกระดาษ การเขียนพูกัน
จีน บทบาทสมมติ 
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8.คนควา รวบรวม 
และสรุปขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรู 
และนำเสนอดวย
การพูดหรือการ
เขียน 

-การคนควา คำศัพท
ที่เก่ียวของกับสาระ
เรียนรูอื่น 

-คนควา คำศัพทที่
เกี่ยวของกับสาระ
เรียนรูอื่น 
 

-ใฝเรียนรู 
-มุงม่ันในการทำงาน 

-การคนควา การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกลุมสาระ 
การเรียนรูอื่น 
-กลุมสาระการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ ๑๑๒๐๑                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1               ปการศึกษา 2565  
เวลา  40  ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หนวยกิต 

 ศึกษาทักษะระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน และอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และประสม
เสียงคำงายๆตามหลักการออกเสียง เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยค
จากการฟงหรืออาน การตอบคำถามดวยคำสั้นๆงายๆในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง เขียนอักษร
จีน คำศัพทงายๆ พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน บอกความแตกตางของอกัษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 
 โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูทางภาษาที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติตามสถานการณ ฟงและ
ปฏิบัติตามคำสั่ง การอานออกเสียง พูดทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ แสดงความตองการ แนะนำตนเอง 
หรือบุคคลอื่น พูดหรือเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองคนใกลตัว พูดบอกความรูสึก การเขียนอักษรจีน ตัวเลข
และอักษรงายๆ แสดงบทบาทสมมติรองเพลง เลนเกม หรือจัดปายนิเทศเก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญตางๆ 
 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาในการเรียนภาษาจีน สามารถใช
ภาษาจีนสื่อสารไดอยางเหมาะสม เกิดความรูสึกรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 
ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง มีความมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน และอานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และประสมเสียงคำงายๆ
ตามหลักการออกเสียง  

2. เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรืออาน 
3. การตอบคำถามดวยคำสั้นๆงายๆในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพทงายๆ 
5. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 
6. บอกความแตกตางของอักษรจีน สัทอักษรพินอิน อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 

 
 
รวมทั้งหมด..........6............ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ ๑2๒๐๑                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2               ปการศึกษา 2565  
เวลา  40  ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หนวยกิต 

ศึกษาทักษะระบุสัทอักษร และอานออกเสียง ประสมเสียง พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต อานอักษร
จีน คำศัพท ประโยค ตามหลักการออกเสียง เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และ
ประโยคจากการฟงหรืออาน ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มี
ภาพประกอบเขียนอักษรจีน คำศัพทงายๆ พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว เขียน
อักษรจีน คำศัพทงายๆ พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน บอกความแตกตางของอักษรจีน สัทอักษรพิน
อิน อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 
 โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูทางภาษาที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติตามสถานการณ ฟงและ
ปฏิบัติตามคำสั่ง การอานออกเสียง พูดทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ แสดงความตองการ แนะนำตนเอง 
หรือบุคคลอื่น พูดหรือเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองคนใกลตัว พูดบอกความรูสึก การเขียนอักษรจีน ตัวเลข
และอักษรงายๆ แสดงบทบาทสมมติรองเพลง เลนเกม หรือจดัปายนิเทศเก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญตางๆ 
 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาในการเรียนภาษาจีน สามารถใช
ภาษาจีนสื่อสารไดอยางเหมาะสม เกิดความรูสึกรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 
ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง มีความมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 

1. ระบุสัทอักษร และอานออกเสียง ประสมเสียง พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต อานอักษรจีน คำศัพท 
ประโยค ตามหลักการออกเสียง 

2. เลือกภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบเขียน

อักษรจีน คำศัพทงายๆ 
4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพทงายๆ 
6. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 
7. บอกความแตกตางของอักษรจีน สัทอักษรพินอิน อักษรไทย และวัฒธรรมของจีนและของไทย 

 
รวมทั้งหมด..........7............ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ ๑3๒๐๑                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3               ปการศึกษา 2565  
เวลา  40  ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หนวยกิต 

 ศึกษาทักษะการประสมเสียง อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และบทฝกออกเสียงงายๆ ตาม
หลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรือ
การอาน ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ พูด
โตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกลตัว ตามแบบที่ฟง บอกความรูสึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง 
ระบุตัวอักษรจีน คำ กลุมคำ และความหมายสัทอักษรพินอิน และออกเสียงไดถูกตอง บอกคำศัพทที่เก่ียวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนอานออกเสียงตัวอักษร  
  โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูทางภาษาที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติตามสถานการณ 
ฟงและปฏิบัติตามคำสั่ง การอานออกเสียง พูดทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ แสดงความตองการ แนะนำ
ตนเอง หรือบุคคลอื่น พูดหรือเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองคนใกลตัว พูดบอกความรูสึก การเขียนอักษรจีน 
ตัวเลขและอักษรงายๆ แสดงบทบาทสมมติรองเพลง เลนเกม หรือจัดปายนิเทศเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญตางๆ 
  เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาในการเรียนภาษาจีน สามารถ
ใชภาษาจีนสื่อสารไดอยางเหมาะสม เกิดความรูสึกรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง มีความมุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
1. ประสมเสียง อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และบทฝกออกเสียงงายๆ ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยคจากการฟงหรือการอาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือการอานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ 
4. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง    
5. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตามแบบที่ฟง 
6. บอกความรูสึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง 
7. ระบุตัวอักษรจีน คำ กลุมคำ และความหมายสัทอักษรพินอิน และออกเสียงไดถกูตอง 
8. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
9. ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
 

 
 
รวมทั้งหมด..........9............ ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ14201            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                 ปการศึกษา 2565   
เวลา  40  ชั่วโมง                             จำนวน  1.0  หนวยกิต 

          ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำงายๆ ที่ฟงหรืออาน ประสมเสียง อานออกเสียงคำ 
กลุมคำ ประโยค ขอความ  และบทฝกออกเสียง ตามหลักการออกเสียง ตอบคำถามจากการฟงและอาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ    ระบุภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย ตรงตาม
ความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ที่ฟงหรืออาน ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ   พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำ
ขอรอง และคำขออนุญาตงายๆ พูดหรือเขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆพูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกลตัวพูดแสดง
ความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง พูดหรือเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกลตัว พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ใกลตัวที่ฟงหรืออาน พูดแสดงความ
คิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว พูดและแสดงออกอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน ตอบ
คำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  
งานฉลองของจีน  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย บอกความเหมือน หรือ
ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ  ประโยค และขอความของภาษาจีนกับภาษาไทยบอกความ
เหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล และงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย  
คนควา รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 
ฟงและพูด หรืออานประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษาใชภาษาจีนใน
การรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกล 
 
       โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาจีนไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการเขาสู
สังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำงายๆ ที่ฟงหรืออาน 
๒.ประสมเสียง อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ  และบทฝกออกเสียง ตามหลักการออกเสียง 
๓.ระบุภาพ สัญลักษณ เครื่องหมายตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ที่ฟงหรือ
อาน 
๔.สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
๕.พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล   
๖.พูดหรือเขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือ ในสถานการณตางๆ 
๗.พูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและสิ่งใกลตัว 
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๘.ตอบคำถามเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองของจีน   
๙.คนควา รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 
๑0.ฟงและพูด หรืออานประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา 
 
  รวมทั้งหมด…………10…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ15201                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                          ปการศึกษา 2565           
เวลา  40  ชั่วโมง                                          จำนวน  1.0  หนวยกิต 

    ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำงายๆ ที่ฟงและอาน อานออกเสียงประโยค  ขอความ และ 
บทกลอนสั้นๆ ตามหลักการออกเสียงระบุภาพ สัญลักษณ เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของกลุมคำ 
ประโยค และขอความสั้นๆ ที่ฟงหรืออาน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา 
นิทานงายๆ หรือเรื่องสั้นๆ พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต 
และคำแนะนำงายๆ พูดหรือเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ
ตางๆพูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครวั และเรื่องใกลตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบพูดหรือเขียนให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงขอมูลตางๆ ตามที่ฟงหรืออาน  
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกลตัว ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน ตอบคำถาม หรือบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และ
ชีวิตความเปนอยูของจีน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย. บอกความเหมือน 
หรือความแตกตางระหวางเทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยบอกความ
เหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทยคนควา รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน ฟง พูด และอานหรือเขียนประโยค หรือบทสนทนา ใน
สถานการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการสืบคน และรวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของกับ
สิ่งใกลตัว    
       โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาจีนไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการเขาสู
สังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรยีนรู 
1.ปฏิบตัิตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำงายๆ ที่ฟงและอาน 
2.อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทกลอน ตามหลักการออกเสยีง   ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ 
3.ระบุภาพ สญัลักษณ เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของกลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน 4.บอกใจความ
สำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทานงายๆ หรือเรื่องสั้นๆ 
5.พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล    
6.พูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 
7. ปฏิบัตติามคำสั่ง  คำขอรอง  และคำแนะนำ งายๆ ที่ฟงหรืออาน 
8.เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงขอมูลตางๆ ตามที่ฟงหรืออาน 
9.พูดแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับกจิกรรม หรือเรื่องใกลตัว 
10.ตอบคำถาม หรือบอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของจีน   
รวมทั้งหมด…………10…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ16201                         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                    ปการศึกษา 2565        
 เวลา  40  ชั่วโมง                          จำนวน  1.0  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทกลอน 
ตามหลักการออกเสียง   ระบุประโยค ขอความสั้นๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย ที่ฟงหรืออาน 
บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเลางายๆ พูดหรือเขียน
โตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต และคำแนะนำ พูดหรือเขียนแสดงความ
ตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆพูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูดหรือเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว กิจกรรม
ตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ พูดหรือเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียน
ภาพ แผนผัง และตาราง แสดงขอมูลตางๆ ที่ฟงหรืออาน พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว
 ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บอกขอมูล 
และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของจีน เขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยคชนิด
ตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย บอก
ความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม 
ของไทย คนควา รวบรวมคำศัพทที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการ
พูดหรือเขียน ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการ
สืบคน และรวบรวมขอมูลตางๆ  
             โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพดู   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาจีนไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการเขาสู
สังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 
1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำท่ีฟงและอาน 
๒.อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทกลอน ตามหลักการออกเสียง    
3.ระบุประโยค ขอความสั้นๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย ที่ฟงหรืออาน 
๔.บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเลางายๆ 
5.พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
6.พูดหรือเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ 
7.พูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 
8.พูดหรือเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
9. บอกขอมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของจีน 
 
รวมทั้งหมด…………9…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ11201            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                     ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา2565    
เวลา  20  ชั่วโมง                                จำนวน  0.5  หนวยกิต 
  
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ นิทาน 
และบทรอยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับสื่อท่ี
ไมใชความเรียงที่อาน ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถาม จากการฟงและการอาน สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน ใชคำขอรอง คำแนะนำ และ
คำชี้แจง ในสถานการณตางๆ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออานพูดและ
เขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว 
พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องใกลตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องใกลตัว พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสม ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยูของจีนกับของไทย บอกความเหมือน
หรือความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจีนสื่อสารใน
สถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา 
และนำเสนอความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  
 โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรยีนรู 

1. ปฏิบัตติามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอาน 

2. อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง 

3. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสมัพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน    

4. สนทนา แลกเปลีย่นขอมูลเกีย่วกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน 

5. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรือ่งที่ฟงหรืออาน 

6. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกบัเรือ่งใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

7. พูดและเขียนขอมลูเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

8. บรรยายเกีย่วกับเทศกาล วันสำคัญชีวิตความเปนอยู และประเพณีของจีน 
 รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 



60 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ11202            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                       ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2565   
เวลา  20  ชั่วโมง                                  จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ นิทาน 
และบทรอยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับสื่อท่ี
ไมใชความเรียงที่อาน ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถาม จากการฟงและการอาน สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน ใชคำขอรอง คำแนะนำ และ
คำชี้แจง ในสถานการณตางๆ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออานพูดและ
เขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว 
พูดหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องใกลตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องใกลตัว พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสม ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเปนอยูของจีนกับของไทย บอกความเหมือน
หรือความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจีนสื่อสารใน
สถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา 
และนำเสนอความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
 โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 

1. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงที่อาน    
2. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถาม จากการฟงและการอาน พูดและแสดงออกอยาง

สุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน     
3. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงที่อาน    
4. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
5. พูดและเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตางๆ 
6. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมให

เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
7. เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
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8. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลง
เรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน 
 

รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ22201                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                           ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา2565         
  เวลา  20  ชั่วโมง                                           จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายงายๆ ที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ 
ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ  ตามหลักการอาน  ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธ
กับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน พรอมใหเหตุผล และยกตัวอยางงายๆ ประกอบ สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบาย ตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณตางๆ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ที่ฟงหรืออาน 
พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกบัเรื่องตางๆ กิจกรรม และประสบการณ พรอมให
เหตุผลประกอบ พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว 
พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องใกล
ตัว และประสบการณ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และ
ประเพณีของจีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบและ
อธบิาย ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และ  การลำดับคำตาม
โครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวาง
ชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของจีนกับของไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงทีเ่กี่ยวของ
กับกลุมสาระใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษาและ
ชุมชน  ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม นำเสนอและสรุปความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลง
การเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ การเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด
หรือการเขียน 

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายงายๆ ที่ฟงและอาน 
2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ  ตามหลักการอาน   
3. ระบุประโยคและขอความ หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน 
4. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอาน พรอมให
เหตุผล และยกตัวอยางงายๆ ประกอบ 
5. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และสถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
6. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน 
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7. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม และประสบการณ 
พรอมใหเหตุผลประกอบ 
8. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว 
9.พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญเก่ียวกับเรื่องใกลตัว 
 
รวมทั้งหมด…………9…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ22202                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                           ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2565        
  เวลา  20  ชั่วโมง                                          จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอรอง และคำอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท 
กลุมคำ ประโยค ตามหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความหมาย
ของคำ กลุมคำ และประโยค จากการฟงหรือการอาน  ตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา หรือตอบ
คำถามจากการดูภาพประกอบ  พูดหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  
ใชคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง คำขออนุญาตที่ใชในหองเรียนและในชีวิตประจำวัน  พูดหรือเขียน
แสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน พูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว  พูดหรือเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันพรอมใหเหตุผลประกอบงายๆ พูดหรือเขียนขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน และ
เรื่องใกลตัว  เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองแบบงายๆ  พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ หรือเรื่องใกลตัว  ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน  บอกขอมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของจีน  
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ  บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ 
และชีวิตความเปนอยูของจีนกับของไทย  คนควา รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จาก
แหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ฟง พูด อาน หรือเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา  ใชภาษาจีนในการสืบคน และรวบรวมขอมูลตางๆ 

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ  ตามหลักการอาน   
2. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน 

พรอมใหเหตุผล และยกตัวอยางงายๆ ประกอบ 
3. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
4. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว 
5. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของจีน 
6. เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
7. เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และ  

การลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 

  รวมทั้งหมด…………7…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ33201                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                            ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา2565         
  เวลา  20  ชั่วโมง                                           จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ตามหลักการอาน  ระบุหรือเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธ
กับประโยค และขอความที่ฟงหรืออานระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน จากสื่อประเภทตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาอยาง
ตอเนื่อง หรือเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจ
ของสังคม ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ พูดและเขยีนแสดงความตองการ  
ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตางๆ พูดและเขียนเพื่อขอขอมูลและใหขอมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ พูดและ
เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ ที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ  
และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค
ของภาษาจีนกับภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจนีสื่อสารในสถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียนเปนภาษาจีน ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม นำเสนอและสรุปความรูหรือขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติตามคำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอาน 
2. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ตามหลักการอาน   
3.ระบุหรือเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน 
4.ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอาน จากสื่อ
ประเภทตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
5.สนทนาอยางตอเนื่อง หรือเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ขาว เรื่องที่อยู
ในความสนใจของสังคม 
6.พูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตางๆ 
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7.พูดและเขียนเพื่อขอขอมูลและใหขอมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน 
8.พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กจิกรรม ประสบการณ ขาว 
เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ 
 
 
  รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ33202                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                            ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2565         
  เวลา  20  ชั่วโมง                                          จำนวน  0.5  หนวยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ตามหลักการอาน  ระบุหรือเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธ
กับประโยค และขอความที่ฟงหรืออานระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน จากสื่อประเภทตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาอยาง
ตอเนื่อง หรือเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจ
ของสังคม ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการ  
ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณตางๆ พูดและเขียนเพื่อขอขอมูลและใหขอมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ พูดและ
เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ ที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ  
และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
จีน เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  และการลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค
ของภาษาจีนกับภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น จากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือ
สถานการณจำลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียนเปนภาษาจีน ใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม นำเสนอและสรุปความรูหรือขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  
           โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง   การพูด   การอาน  การเขียน  เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ   สามารถอานออก   เขียนได และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณตาง ๆ 
  เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีน  ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและการ
เขาสูสังคม   สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรม  รักความเปนไทย  ตลอดจนมีความมุงมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ตามหลักการอาน 
2. ระบุหรือเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน   
3. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน จากสื่อ

ประเภทตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
4. สนทนาอยางตอเนื่อง หรือเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ขาว เรื่องที่อยูใน

ความสนใจของสังคม 
5. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว 
6. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของจีน 
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7. เขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
8. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และ

นำเสนอดวยการพูดหรือการเขียน 

 
  รวมทั้งหมด…………8…………..ผลการเรียนรู 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ11201 ชื่อรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ชัน้ประถมศึกษาปที่1  จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20 (ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู สาระสำคัญ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

1 动物 
สัตว 

1. ระบุตัวอักษร และอาน
ออกเสียงพยัญชนะ สระ 
และ วรรณยุกตของ
ภาษาจีนไดอยางถูกตอง 
2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
5. พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน 
6. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรม
ของจีนและของไทย 
 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว และ
วรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง 
- การประสมเสียง 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม คำศัพท 50-
100 คำ 
- ลำดับขีดอักษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

การทักทายอยางสุภาพ 
ตัวอยาง  
您好nínhǎo！、老师

好！lǎoshīhǎo！(พรอม

คำนับ) ！ 

- สระ a  ai ao an ang   
- คำศัพทเกี่ยวกับสัตว  
- การทักทาย 

สัตวที่หายไป 5 10 
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你好！nǐhǎo ！、同学

们好！

tóngxuémenhǎo！ 

孙丽，你好！Sūnlì, 

nǐhǎo！ 

- ความแตกตางระหวาง
ตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน
（拼音 pīnyīn）กับตัว
อักษรไทย 
ตัวอยาง 
我 – wǒ – ฉัน 

2 这是狗 
นี่คือสุนัข 

1. ระบุตัวอักษร และอาน
ออกเสียงพยัญชนะ สระ 
และ วรรณยุกตของ
ภาษาจีนไดอยางถูกตอง 
3. ตอบคำถามจากการฟง
หรือการอานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว และ
วรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง 
- การประสมเสียง 
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง   
这/ 那是狗、鸡、大象

、熊猫。 

zhè/nà shì gǒu ，jī，

dàxiàng， xióngmāo. 

 ……什么？……shénme? 

A: 这 / 那是什么? 
Zhè /nà shì shénme?   

B: 这/ 那是猫。
Zhè/nà shì māo. 

- ไวยากรณ 这是，那

是   
- เข ียน พยัญชนะ  คำศัพท 
และประโยคเกี ่ยวกับการใช

这是，那是   
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 

นี่คืออะไร 6 10 
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A: 你好吗? Nǐ hǎo ma ? 

B: 我很好。Wǒ hěn 
hǎo. 

3 人物 
บุคคล 

1. ระบุตัวอักษร และอาน
ออกเสียงพยัญชนะ สระ 
และ วรรณยุกตของ
ภาษาจีนไดอยางถูกตอง 
2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
6. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรม
ของจีนและของไทย 
 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว และ
วรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง 
- การประสมเสียง 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม คำศัพท 50-
100 คำ 
- ลำดับขีดอักษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

- ความแตกตางระหวาง
ตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน
（拼音 pīnyīn）กับตัว
อักษรไทย 
ตัวอยาง 
我 – wǒ – ฉัน 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น เชน 
ตัวเลข 

- พยัญชนะ สระ (o ou ong  ) 
- คำศัพท ประโยค บทสนทนา 
เกี่ยวกับบุคคล 
- แนะนำชื่อ 
 

แผนผังครอบครัว 4 5 
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4 她是我

妹妹 
หลอนคือ

นองสาวของ
ฉัน 

2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟง
หรือการอานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม คำศัพท 50-
100 คำ 
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง   
这/ 那是狗、鸡、大象

、熊猫。 

zhè/nà shì gǒu ，jī，

dàxiàng， xióngmāo. 

 ……什么？……shénme? 

A: 这 / 那是什么? 
Zhè /nà shì shénme?   

B: 这/ 那是猫。
Zhè/nà shì māo. 

A: 你好吗? Nǐ hǎo ma ? 

B: 我很好。Wǒ hěn 
hǎo. 

- คำศัพท ประโยคเกี่ยวกับการ
แนะนำตัวบุคคล 

- การใชไวยากรณ 是 ได  

ครอบครัวของฉัน 4 5 

ระหวางภาค 1 10 

5 衣服 
เสื้อผา 

1. ระบุตัวอักษร และอาน
ออกเสียงพยัญชนะ สระ 
และ วรรณยุกตของ
ภาษาจีนไดอยางถูกตอง 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว และ
วรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง 
- การประสมเสียง 

- พยัญชนะ สระ (e ei en eng 
er ) 
- คำศัพท ประโยคเกี่ยวกับ
เรื่องเสื้อผา 

แตงตัวกันเถอะ 5 10 
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2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม คำศัพท 50-
100 คำ 
 

- การอานออกเสียงพินอิน 
- การถาม-ตอบอายุ 

6 我的鞋 
รองเทาของ

ฉัน 

2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟง
หรือการอานประโยค บท
สนทนา หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม คำศัพท 50-
100 คำ 
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง   
这/ 那是狗、鸡、大象

、熊猫。 

zhè/nà shì gǒu ，jī，

dàxiàng， xióngmāo. 

 ……什么？……shénme? 

A: 这 / 那是什么? 
Zhè /nà shì shénme?   

B: 这/ 那是猫。
Zhè/nà shì māo. 

A: 你好吗? Nǐ hǎo ma ? 

- คำศัพทและประโยคเรื่อง 我
的鞋 (รองเทาของฉัน) 
- ไวยากรณ 
- เขียน พยัญชนะ  คำศัพท 
และประโยคเกี่ยวกับ 我的

鞋 (รองเทาของฉัน) 
- บทสนทนาและรูปประโยค 

รูปประโยค：的（ของ）        

A: 我的... （ของฉัน...

） 
Q: 你看什么 คุณดูอะไร

？ 

 A: 我看(ฉันดู....) 
 
 

จับคูสนทนา 6 10 
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B: 我很好。Wǒ hěn 
hǎo. 

7 数字 
ตัวเลข 

1. ระบุตัวอักษร และอาน
ออกเสียงพยัญชนะ สระ 
และ วรรณยุกตของ
ภาษาจีนไดอยางถูกตอง 
2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว และ
วรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง 
- การประสมเสียง 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม คำศัพท 50-
100 คำ 
- ลำดับขีดอักษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

 

- พยัญชนะ สระ (e ei en eng 
er ) 
- คำศัพท 数字  (ตัวเลข)ได   
- เขียน  คำศัพท เกี่ยวกับ 数

字  (ตัวเลข) 
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 

ตัวหนอนตัวเลข 4 5 

8 数一数 
การนับ
ตัวเลข 

2. เลือกภาพหรือ
สัญลักษณตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจาก
การฟงหรืออาน 
4. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
6. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
และเครื่องดื่ม คำศัพท 50-
100 คำ 
- ลำดับขีดอักษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

- นักเรียนสามารถอานเรื่อง
数一数 การนับเลข 
- เขียน  คำศัพท และประโยค
เกี ่ยวกับเรื ่อง 数一数 การ
นับเลข 
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 
- สามารถเลือกใชภาษาในการ
สนทนาไดอยางเหมาะสม 

ตามหาสิ่งที่ขาด
หาย 

4 5 
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อักษรไทย และวัฒธรรม
ของจีนและของไทย 
 

- ความแตกตางระหวาง
ตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน
（拼音 pīnyīn）กับตัว
อักษรไทย 
ตัวอยาง 
我 – wǒ – ฉัน 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น เชน 
ตัวเลข 

 

                                            รวม    39 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา จ12201 ชื่อรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ชัน้ประถมศึกษาปที่2  จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20 (ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู สาระสำคัญ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

1 时间 
(เวลา) 

1. ระบุสัทอักษร และอาน
ออกเสียง ประสมเสียง 
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต อานอักษรจีน 
คำศัพท ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง 
2. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
6. พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน 
7. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระ
ประสม และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ 
- ลำดับขีดอักษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

- การทักทาย  การแนะนำ
ตนเอง อยางสุภาพ 
ตัวอยาง  

- สระ u ui un   

- การอานตัวเลข 1-10 (
数一数)  
- คำศัพท วลีสั้นๆ
เกี่ยวกับเวลา (时间) 
- การทักทาย 

นาิกาพาเพลิน  6 10 
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อักษรไทย และวัฒธรรมของ
จีนและของไทย  
 

您好！nínhǎo！、老师

好！lǎoshīhǎo！(พรอม

คำนับ) ！ 

你好！nǐhǎo ！、 

同学们好！
tóngxuémenhǎo！ 

 

孙丽，你好！sūn, 

lìnǐhǎo！、我姓……。
wǒxìng…… 

我叫……。wǒjiào……、

我……岁。wǒ……suì  

我上……（二年

级）。wǒshàng…… 

(èrniánjí). 

- ตัวอักษรจีน คำ และ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
书–shū–หนังสือ ( 

sh+ū+วรรณยุกตเสียง1 ) 
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2 现在

两点 

(ตอนนี้
บายสอง) 

1. ระบุสัทอักษร และอาน
ออกเสียง ประสมเสียง 
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต อานอักษรจีน 
คำศัพท ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง 
3. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
4. ตอบคำถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระ
ประสม และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗? Shì……ma ? 

A: 你是学生吗？Nǐ shì 
xuéshēngma?  

B: 是 / 不是。Shì/búshì. 

……是不是?  …… 
shìbushì? 

A: 这是不是笔? 
zhèshìbúshìbǐ?  

B: 是/ 不是。shì/búshì. 

- ลาํดบัขีดอกัษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

- คำศัพท ประโยคและ
ไวยากรณลำดับขีด 
เกี่ยวกับเรื่อง 现在两

点 

หนึ่งวันของฉัน 6 10 
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3 身体 
(รางกาย) 

1. ระบุสัทอักษร และอาน
ออกเสียง ประสมเสียง 
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต อานอักษรจีน 
คำศัพท ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง 
2. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ ที่มี
ภาพประกอบ 
4.พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล
ตัว 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
6. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรมของ
จีนและของไทย 
 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระ
ประสม และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗? Shì……ma ? 

A: 你是学生吗？Nǐ shì 
xuéshēngma?  

B: 是 / 不是。Shì/búshì. 

……是不是?  …… 
shìbushì? 

A: 这是不是笔? 
zhèshìbúshìbǐ?  

B: 是/ 不是。shì/búshì. 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใช
ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ตัวอยาง  

-复韵母 (สระเสียง
ผสม) 
- คำศัพท เกี่ยวกับ
รางกาย 
眼睛 ，鼻子，脚，

耳朵，尾巴，翅膀 

- การใชไวยากรณ 这
是 

 

วาดภาพระบายสี
ใหสวยงาม 

4 10 
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我叫…… wǒjiào……、我

爱……wǒài…… 

请问，…… qǐngwèn，…… 

你叫什么名字？

nǐjiàoshénmemíngzì? 

你几岁了？nǐjǐsuìle? 

我喜欢红色。

wǒxǐhuanhóngsè. 

我爱妈妈。wǒ àimāmā. 

- ลาํดบัขีดอกัษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

4 鸟有

翅膀  
( นกมีปก ) 

1. ระบุสัทอักษร และอาน
ออกเสียง ประสมเสียง 
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต อานอักษรจีน 
คำศัพท ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง  
2. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆที่มี
ภาพประกอบ 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระ
ประสม และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗? Shì……ma ? 

- คำศัพทเกี่ยวกับสัตวได 
鱼、猫、狗、牛

、猪、鸟、鸡、

鸭、兔子、大象 

- การใชไวยากรณ 这
是，那是 

- ประโยค 鸟有翅膀 

 

สิ่งที่ฉันมี 4 10 
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6. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรมของ
จีนและของไทย 

A: 你是学生吗？Nǐ shì 
xuéshēngma?  

B: 是 / 不是。Shì/búshì. 

……是不是?  …… 
shìbushì? 

A: 这是不是笔? 
zhèshìbúshìbǐ?  

B: 是/ 不是。shì/búshì. 

- ตัวอักษรจีน คำ และ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
书–shū–หนังสือ ( 

sh+ū+วรรณยุกตเสียง1 ) 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น เชน ตัวเลข 
ครอบครัว สัตว ส ี

 
5 颜色 สี 1. ระบุสัทอักษร และอาน

ออกเสียง ประสมเสียง 
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต อานอักษรจีน 
คำศัพท ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง 
2. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระ
ประสม และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 

- คำศัพท วลีสั้นๆ
ประโยคเกี่ยวกับสี 
- การอานออกเสียงพิน
อิน 
- การเขียนตามลำดับขีด 

สายรุง 5 10 
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กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ ที่มี
ภาพประกอบ 
ที่มีภาพประกอบ 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 
7. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรมของ
จีนและของไทย 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗? Shì……ma ? 

A: 你是学生吗？Nǐ shì 
xuéshēngma?  

B: 是 / 不是。Shì/búshì. 

……是不是?  …… 
shìbushì? 

A: 这是不是笔? 
zhèshìbúshìbǐ?  

B: 是/ 不是。shì/búshì. 

- ลาํดบัขีดอกัษรจีน 
笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

- ตัวอักษรจีน คำ และ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
书–shū–หนังสือ ( 

sh+ū+วรรณยุกตเสียง1 ) 
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- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น เชน ตัวเลข 
ครอบครัว สัตว ส ี

 
6 我喜

欢红

色  

(ฉันชอบสี
แดง) 

1. ระบุสัทอักษร และอาน
ออกเสียง ประสมเสียง 
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต อานอักษรจีน 
คำศัพท ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง 
2. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ ที่มี
ภาพประกอบ 
ที่มีภาพประกอบ 
4.พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล
ตัว 
 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระ
ประสม และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ  
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗? Shì……ma ? 

A: 你是学生吗？Nǐ shì 
xuéshēngma?  

B: 是 / 不是。Shì/búshì. 

……是不是?  …… 
shìbushì? 

A: 这是不是笔? 
zhèshìbúshìbǐ?  

- คำศัพทและประโยค
เรื่อง 我喜欢红色 
- ไวยากรณ 
- เขียน พยัญชนะ  
คำศัพท และประโยค
เกี่ยวกับ 我喜

欢。。  
 
 
 

สีที่ฉันชอบ 6 10 
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B: 是/ 不是。shì/búshì. 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใช
ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ตัวอยาง  
我叫…… wǒjiào……、我

爱……wǒài…… 

请问，…… qǐngwèn，…… 

你叫什么名字？

nǐjiàoshénmemíngzì? 

你几岁了？nǐjǐsuìle? 

我喜欢红色。

wǒxǐhuanhóngsè. 

我爱妈妈。wǒ àimāmā. 
7 家人

บุคคลใน
ครอบครัว 

1. ระบุสัทอักษร และอาน
ออกเสียง ประสมเสียง 
พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต อานอักษรจีน 
คำศัพท ประโยค ตาม
หลักการออกเสียง 
2. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
5. เขียนอักษรจีน คำศัพท
งายๆ 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว สระ
ประสม และวรรณยุกต  
- หลักการออกเสียง การประสม
เสียง 
- ตัวอักษรจีน คำศัพท และ
ประโยคงายๆ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ 
- ลาํดบัขีดอกัษรจีน 

- พยัญชนะและสระ 

- คำศัพทเกี่ยวกับ 家

人 บุคคลในครอบครัว 

- ลำดับขีด 

这是谁？ 

นี่คือใคร 
4 10 



85 

 

 

7. บอกความแตกตางของ
อักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
อักษรไทย และวัฒธรรมของ
จีนและของไทย 
 

笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn - 
ตัวอักษรจีน คำ และความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
书–shū–หนังสือ ( 

sh+ū+วรรณยุกตเสียง1 ) 
- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น เชน ตัวเลข 
ครอบครัว สัตว ส ี

8 我爱

妈妈 
(ฉันรักแม) 

2. เลือกภาพหรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยคจากการ
ฟงหรืออาน 
3. ตอบคำถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 
4.พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล
ตัว 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
ใกลตัว อาหาร และเครื่องดื่ม 
คำศัพท 150-200 คำ 
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ  
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗? Shì……ma ? 

A: 你是学生吗？Nǐ shì 
xuéshēngma?  

B: 是 / 不是。Shì/búshì. 

……是不是?  …… 
shìbushì? 

A: 这是不是笔? 
zhèshìbúshìbǐ?  

- คำศัพท และประโยค

เกี่ยวกับ 我爱妈妈 

- เขียน  คำศัพท และ
ประโยคเกี่ยวกับเรื่อง
我爱妈妈 

- ออกเสียงตามหลักการ
ในระบบเสียงภาษาจีน 
 

เขียนบรรยาย
ภาพ 

4 10 
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B: 是/ 不是。shì/búshì. - 
คำ กลุมคำ และประโยคที่ใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ตัวอยาง  
我叫…… wǒjiào……、我

爱……wǒài…… 

请问，…… qǐngwèn，…… 

你叫什么名字？

nǐjiàoshénmemíngzì? 

你几岁了？nǐjǐsuìle? 

我喜欢红色。

wǒxǐhuanhóngsè. 

我爱妈妈。wǒ àimāmā. 
                                        รวม    39 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
................................ 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา จ13201 ชื่อรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80 : 20 (ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

1 描迷 
การบอก
ลักษณะ 

1. ประสมเสียง อาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ 
ประโยค และบทฝก
ออกเสียงงายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 
3. ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 
4. พูดโตตอบดวยคำ
สั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคล
ตามแบบที่ฟง 
 

 - หลักการออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต และพยางค 
เสียงเนนหนัก-เบาในคำ  
กลุมคำตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
เชน ประโยคคำถาม  และ
เสียงสัมผัส 
ในประโยค 
- การประสมเสียง  
- คำศัพท กลุมคำ ประโยค
เดี่ยว และบทฝกออกเสียงเชน 
绕口令 ràokǒulìng 
- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 

- พยัญชนะ b p m f 

- คำศัพทประโยคเกี่ยวกับ
ลักษณะตางๆ 
- ลำดับขีด 
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 
 

- การถาม-ตอบเก่ียวกับ
การบอกลักษณะ 
 

6 10 
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- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ   
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗？shì……ma？  
A：她是泰国人吗？

tāshìtàiguórénma？ 

B: 是。她是泰国人 shì. 

tāshìtàiguórén。 

    在……哪儿？

zài……nǎr？ 

A：小吃店在哪儿

xiǎochīdiànzàinǎr？ 

B：在哪儿。Zàinǎr. 

……是不

是? ……shìbúshì? 

A:  这是不是你的笔？

zhèshìbúshìnǐdebǐ? 

B: 是/ 不是。shì /búshì.  

A: 他是不是老师？

tāshìbushìlǎoshī?    
B: 不是 búshì 

……谁？……shuí? 

A: 他是谁? tāshìshuí ?    
B: 他是老师。tāshìlǎoshī. 
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- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
- ประโยคหรือขอความที่ใช
แนะนำตนเอง   
ตัวอยาง  
老师好！lǎoshīhǎo！、

同学们好！

tóngxuémenhǎo！ 

我姓……，叫……。

wǒxìng……，jiào…… 

今年……岁。

jīnnián……suì. 

上……年级。

shàng……niánjí. 

我家有…… 口人，

有…… 

wǒjiāyǒu …… 

kǒurén,yǒu…… 
我喜欢…… 。
wǒxǐhuan…… 

2 我的手

很小  
มือของฉัน
เล็กมาก 

2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 

- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ

- คำศัพท ประโยค 我的

手很小 (มือของฉันเล็ก
มาก)   
1他的手很大。Tā de 

shǒu hěn dà.  
  มือของเขาใหญมาก    

เพื่อนของฉัน 6 10 
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3. ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 
5. พูดขอและใหขอมูล
งายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกลตัว ตาม
แบบที่ฟง 
7.ระบตุัวอักษรจีน คำ 
กลุมคำ และ
ความหมายสัทอักษร
พินอินและออกเสียงได
ถูกตอง 

นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ   
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗？shì……ma？  
A：她是泰国人吗？

tāshìtàiguórénma？ 

B: 是。她是泰国人 shì. 

tāshìtàiguórén。 

    在……哪儿？

zài……nǎr？ 

A：小吃店在哪儿

xiǎochīdiànzàinǎr？ 

B：在哪儿。Zàinǎr. 

……是不

是? ……shìbúshì? 

A:  这是不是你的笔？

zhèshìbúshìnǐdebǐ? 

B: 是/ 不是。shì /búshì.  

A: 他是不是老师？

tāshìbushìlǎoshī?    
B: 不是 búshì 

……谁？……shuí? 

A: 他是谁? tāshìshuí ?    

2.妹妹的手很小。 
Mèimei de shǒu hěn 
xiǎo.  

มือของนองสาวเล็กมาก    
3.妈妈的手很长。 
Māmā de shǒu hěn 
cháng.  

มือของแมยาวมาก    
4.我的手很痛。  
Wǒ de shǒu hěn tòng.  

มือของฉันปวดมาก    
5.爸爸的手很短。  
Bàba de shǒu hěn 
duǎn  

มือของพอสั้นมาก    
6.那个人没有手。 
 Nàgè rén méiyǒu 
shǒu.  
 คนนั้นไมมีมือ 
- รูปประโยค บุคคล+的+
อวัยวะ+ลักษณะนาม-ออก
เสียงตามหลักการในระบบ
เสียงภาษาจีน 
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B: 他是老师。tāshìlǎoshī. 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใช
ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกลตัว  
ตัวอยาง  
我叫…… wǒjiào …… 

我爱…… wǒài…… 

你是哪国人？

nǐshìnǎguórén? 

我是……人。

wǒshì…….rén. 

现在几点了？

xiànzàijǐdiǎnle? 

现在…… 点。
xiànzài……diǎn. 

今天星期几？

jīntiānxīngqījǐ? 

我在洗衣服。

wǒzàixǐyīfú. 
我在上网。
wǒzàishàngwǎng. 

- ตัวอักษรจีน คำ กลุมคำและ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
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我爸爸- wǒbàba -พอของ
ฉัน 

3 称赞  
การชมเชย 

1. ประสมเสียง อาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ 
ประโยค และบทฝก
ออกเสียงงายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 
7.ระบตุัวอักษรจีน คำ 
กลุมคำ และ
ความหมายสัทอักษร
พินอินและออกเสียงได
ถูกตอง 
 

- หลักการออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต และพยางค 
เสียงเนนหนัก-เบาในคำ  
กลุมคำตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
เชน ประโยคคำถาม  และ
เสียงสัมผัส 
ในประโยค 
- การประสมเสียง  
- คำศัพท กลุมคำ ประโยค
เดี่ยว และบทฝกออกเสียงเชน 
绕口令 ràokǒulìng 

- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 
- ตัวอักษรจีน คำ กลุมคำและ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  

- พยัญชนะ ( b p m f d t 

n l) 

- คำศัพท ประโยค 

เกี่ยวกับ 称赞  (การ
ชมเชย) 
- ลำดับขีด 称 赞 

- สมุดคำศัพท 4 5 
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ตัวอยาง 
我爸爸- wǒbàba -พอของ
ฉัน 

4 他们真

棒 พวกเขา
เกงมาก 

1. ประสมเสียง อาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ 
ประโยค และบทฝก
ออกเสียงงายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 
6. บอกความรูสึกของ
ตนเอง เก่ียวกับสิ่งใกล
ตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบที่ฟง 
7.ระบตุัวอักษรจีน คำ 
กลุมคำ และ
ความหมายสัทอักษร
พินอินและออกเสียงได
ถูกตอง 

- หลักการออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต และพยางค 
เสียงเนนหนัก-เบาในคำ  
กลุมคำตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
เชน ประโยคคำถาม  และ
เสียงสัมผัส 
ในประโยค 
- การประสมเสียง  
- คำศัพท กลุมคำ ประโยค
เดี่ยว และบทฝกออกเสียงเชน 
绕口令 ràokǒulìng 

- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 
- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใช
บอกความรูสึก  
เชน ดีใจ เสียใจ ดี ไมดี ชอบ 
ไมชอบ  

- คำศัพท ประโยคเกี่ยวกับ
他们真棒 (พวกเขาเกง
มาก) 
- การใช  真 

- ลำดับขีด 他们真棒 

 

- การพูดสนทนา
เกี่ยวกับเรื่อง 他们真

棒 

4 5 
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9.ฟงหรือพูดใน
สถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 

ตัวอยาง  
怎么样？zěnmeyàng?、 

好 hǎo、 很好 hěnhǎo 

不好 bùhǎo、高兴

gāoxìng   

不高兴 búgāoxìng 

我喜欢…… 

wǒxǐhuan…… 

我不喜欢…… 

wǒbúxǐhuan…… 

- ตัวอักษรจีน คำ กลุมคำและ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
我爸爸- wǒbàba -พอของ
ฉัน 
- คำ กลุมคำ ประโยค และบท
สนทนาในสถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 
- นำคำ กลุมคำ ประโยค และ
บทสนทนาที่ไดเรียนรูมา
ประยุกตใชในสถานการณจริง
หรือสถานการณจำลอง 
ตัวอยาง  
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A：今天星期几？  

jīntiānxīngqījǐ?      

B：今天星期一。
jīntiānxīngqīyī. 

5 日期 
วันที ่

1. ประสมเสียง อาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ 
ประโยค และบทฝก
ออกเสียงงายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 
7.ระบตุัวอักษรจีน คำ 
กลุมคำ และ
ความหมายสัทอักษร
พินอินและออกเสียงได
ถูกตอง 

- หลักการออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต และพยางค 
เสียงเนนหนัก-เบาในคำ  
กลุมคำตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
เชน ประโยคคำถาม  และ
เสียงสัมผัส 
ในประโยค 
- การประสมเสียง  
- คำศัพท กลุมคำ ประโยค
เดี่ยว และบทฝกออกเสียงเชน 
绕口令 ràokǒulìng 

- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 
- ตัวอักษรจีน คำ กลุมคำและ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  

- พยัญชนะ g k h   
- คำศัพท ประโยค 

เกี่ยวกับ 日期 (วันที่) 
- ไวยากรณเก่ียวกับวันที่ 
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 
 

- การถาม-ตอบเก่ียวกับ
วันที ่

6 10 
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ตัวอยาง 
我爸爸- wǒbàba -พอของ
ฉัน 

6 今天五

月八号 
วันนี้เปน
วันที่ 8 
เดือน

พฤษภาคม 

2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 
3. ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 
7.ระบุตัวอักษรจีน คำ 
กลุมคำ และ
ความหมายสัทอักษร
พินอินและออกเสียงได
ถูกตอง 
9.ฟงหรือพูดใน
สถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 

- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ   
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗？shì……ma？  
A：她是泰国人吗？

tāshìtàiguórénma？ 

B: 是。她是泰国人 shì. 

tāshìtàiguórén。 

    在……哪儿？

zài……nǎr？ 

A：小吃店在哪儿

xiǎochīdiànzàinǎr？ 

B：在哪儿。Zàinǎr. 

- คำศัพทและประโยค
เกี่ยวกับเรื่องการ วัน 
เดือน ป 
- ลำดับขีด 
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 
 
 

- จับคูสนทนา 6 10 
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……是不

是? ……shìbúshì? 

A:  这是不是你的笔？

zhèshìbúshìnǐdebǐ? 

B: 是/ 不是。shì /búshì.  

A: 他是不是老师？

tāshìbushìlǎoshī?    
B: 不是 búshì 

……谁？……shuí? 

A: 他是谁? tāshìshuí ?    
B: 他是老师。tāshìlǎoshī. 

- ตัวอักษรจีน คำ กลุมคำและ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
我爸爸- wǒbàba -พอของ
ฉัน 
- คำ กลุมคำ ประโยค และบท
สนทนาในสถานการณงายๆ ที่
เกิดข้ึนในหองเรียน 
- นำคำ กลุมคำ ประโยค และ
บทสนทนาที่ไดเรียนรูมา
ประยุกตใชในสถานการณจริง
หรือสถานการณจำลอง 
ตัวอยาง  
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A：今天星期几？  

jīntiānxīngqījǐ?      

B：今天星期一。
jīntiānxīngqīyī. 

7 水果  
ผลไม  

1. ประสมเสียง อาน
ออกเสียงคำ กลุมคำ 
ประโยค และบทฝก
ออกเสียงงายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 
4. พูดโตตอบดวยคำ
สั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคล
ตามแบบที่ฟง 
7.ระบตุัวอักษรจีน คำ 
กลุมคำ และ
ความหมายสัทอักษร
พินอิน（拼音 pīnyīn）

และออกเสียงได
ถูกตอง 

- หลักการออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต และพยางค 
เสียงเนนหนัก-เบาในคำ  
กลุมคำตามระดับเสียงสูง-ต่ำ 
เชน ประโยคคำถาม  และ
เสียงสัมผัส 
ในประโยค 
- การประสมเสียง  
- คำศัพท กลุมคำ ประโยค
เดี่ยว และบทฝกออกเสียงเชน 
绕口令 ràokǒulìng 

- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  

- พยัญชนะ j q x 
- คำศัพทเกี่ยวกับชื่อผลไม 

苹果 แอปเปล 葡萄 
องุน  

菠萝 สับปะรด  

柚子 สมโอ 橘子 สม  

草莓 สตรอเบอรี่ 
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 

- สมุดคำศัพท 4 5 
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8. บอกคำศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 
 

- ประโยคหรือขอความที่ใช
แนะนำตนเอง   
ตัวอยาง  
老师好！lǎoshīhǎo！、

同学们好！

tóngxuémenhǎo！ 

我姓……，叫……。

wǒxìng……，jiào…… 

今年……岁。

jīnnián……suì. 

上……年级。

shàng……niánjí. 

我家有…… 口人，

有…… 

wǒjiāyǒu …… 

kǒurén,yǒu…… 
我喜欢…… 。
wǒxǐhuan…… 

- ตัวอักษรจีน คำ กลุมคำและ
ความหมาย 
- สัทอักษรพินอินและการออก
เสียง  
ตัวอยาง 
我爸爸- wǒbàba -พอของ
ฉัน 
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- คำศัพทที่เก่ียวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว 
สิ่งของ สถานที่ทองเที่ยว 

8 我吃芒

果 ฉันกิน
มะมวง 

2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ และประโยค 
จากการฟงหรือการ
อาน 
3. ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 
5. พูดขอและใหขอมูล
งายๆ เกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกลตัว ตาม
แบบที่ฟง 
6. บอกความรูสึกของ
ตนเอง เก่ียวกับสิ่งใกล
ตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบที่ฟง 

- คำ กลุมคำ ประโยคความ
เดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คำศัพทสะสม 
250-300 คำ 
- ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานที่มีภาพประกอบ   
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
ตัวอยาง 
是……吗？shì……ma？  
A：她是泰国人吗？

tāshìtàiguórénma？ 

B: 是。她是泰国人 shì. 

tāshìtàiguórén。 

    在……哪儿？

zài……nǎr？ 

A：小吃店在哪儿

xiǎochīdiànzàinǎr？ 

B：在哪儿。Zàinǎr. 

- คำศัพท ประโยคเกี่ยวกับ
เรื่อง 我吃芒果 (ฉันกิน
มะมวง) 
- ไวยากรณ 我吃... 

- เขียนลำดับขีด 
- ออกเสียงตามหลักการใน
ระบบเสียงภาษาจีน 

- การพูดสนทนา
เกี่ยวกับเรื่อง 我吃芒

果 

4 5 
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……是不

是? ……shìbúshì? 

A:  这是不是你的笔？

zhèshìbúshìnǐdebǐ? 

B: 是/ 不是。shì /búshì.  

A: 他是不是老师？

tāshìbushìlǎoshī?    
B: 不是 búshì 

……谁？……shuí? 

A: 他是谁? tāshìshuí ?    
B: 他是老师。tāshìlǎoshī. 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใช
ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกลตัว  
ตัวอยาง  
我叫…… wǒjiào …… 

我爱…… wǒài…… 

你是哪国人？

nǐshìnǎguórén? 

我是……人。

wǒshì…….rén. 

现在几点了？

xiànzàijǐdiǎnle? 

现在…… 点。
xiànzài……diǎn. 

今天星期几？

jīntiānxīngqījǐ? 
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我在洗衣服。

wǒzàixǐyīfú. 
我在上网。
wǒzàishàngwǎng. 

- คำ กลุมคำ และประโยคที่ใช
บอกความรูสึก  
เชน ดีใจ เสียใจ ดี ไมดี ชอบ 
ไมชอบ  
ตัวอยาง  
怎么样？zěnmeyàng?、 

好 hǎo、 很好 hěnhǎo 

不好 bùhǎo、高兴

gāoxìng   

不高兴 búgāoxìng 

我喜欢…… 

wǒxǐhuan…… 

我不喜欢…… 

wǒbúxǐhuan…… 

 
                                            
รวม 

   39 80 

คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    1 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  จ14201  ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้น ป.4 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป 80:20 (ประถมศึกษา) 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแน

น 
1 พินอินนารู 2.ประสมเสียง อาน

ออกเสียงคำ สะกดคำ 
อานกลุมคำ ประโยค  
ขอความงายๆ และบท
พูดเขาจังหวะถูกตอง
ตามหลักการอาน 

 
 
 
 
 

- คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ  บทพูด
เขาจังหวะ และการสะกดคำ  การใช
พจนานุกรม  หลักการอานออกเสียง 

- ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ 
กลุมคำ และประโยคของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
 
 

- สัทอักษรภาษาจีน 
- พยัญชนะ สระ และการ 
- ประสมสัทอักษรจีน และ 
- ลำดับขีดอีกษรจีน

ประโยคหรือขอความที่ใช
แนะนำตนเอง 

 
 
 

- การจดจำ 
พยัญชนะจีน สระ
และการประสมสัท
อักษรจีน 

5 
 

10 
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2 介绍 

自己 

การแนะนำ
ตัวเอง 

5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดง
ความตองการ 
ของตนเอง และขอ
ความชวยเหลือ  
ในสถานการณตางๆ 

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ การพูดแทรกอยาง
สุภาพ ประโยค/ขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว และ
สำนวนการตอบรับ 

- คำศัพท สำนวน และประโยคที่ใชแสดง
ความตองการและขอความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ 

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  
กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ 
การแนะนำตนเอง  เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว  
 
 
 

- การแนะนำตัวเองหนา
ชั้นเรียน 
-การถาม-ตอบ 

4 10 

3 今天是星

期几？ 

วันนี้วันอะไร? 
 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง  
คำขอรอง  และ
คำแนะนำ งายๆ ที่ฟง
หรืออาน 
3. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคและขอความ
สั้นๆ ที่ฟง หรืออาน 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และ
คำแนะนำในการเลนเกม การวาดภาพ 
หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม 
-ประโยค หรือขอความที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การ
ซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา อาชีพ 
การเดินทาง ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
คำศัพทสะสม 750-900 คำ 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน และคำแนะนำใน
การเลนเกม การวาดภาพ 
หรือการทำอาหารและ
เครื่องดื่ม  
-คำศัพทเรื่องวัน/สัปดาห 
 

- ปฎิทินนาด ู       4 10 
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3พูดแสดงความ
คิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 身体 

รางกาย 
7.พูด/เขียนเพื่อขอและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน และ
ครอบครัว  
 

- คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว 
เพื่อน และครอบครัว 

-ประโยคและขอความที่ใชในการพูดให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว และ
เรื่องใกลตัว   

-คำศัพทเรื่องรางกาย 
-ประโยคที่ใชในการพูดให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล 
และเรื่องใกลตัว 

-mind mapping 
 

4 10 

5 家庭 

ครอบครัว 

3.ระบุภาพ สัญลักษณ 
เครื่องหมาย ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ ประโยค และ
ขอความสั้นๆ ที่ฟงหรือ
อาน 

-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน 
และครอบครัว  
 
 

-คำศัพทเรื่องครอบครัว 

-我的家庭 

-การพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตัวเอง 

4 10 
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6 这是谁？ 

นี่คือใคร ? 

8.ตอบคำถามจากการ
ฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆที่มี
ภาพประกอบ 

5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล   

- ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ   
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
 
 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ  
- ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว สำนวนการ ตอบ
รับ 

-การใช 这，那 
-ประโยคคำถามและคำตอบ  

A:这是谁？ 

B:这是我爸爸。 

-การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

5 10 

7 我喜欢红

色 ฉันชอบสีแดง 

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำ
ขอรอง  และคำแนะนำ 
งายๆ ที่ฟงหรืออาน 
2. ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคและขอความ
สั้นๆ ที่ฟง หรืออาน 
3.พูดแสดงความ
คิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
4.สนทนา แลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และ
คำแนะนำในการเลนเกม  
-กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  
เครื่องหมาย และความหมาย  เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และ
ลมฟาอากาศ และเปนวงคำศัพทสะสม
ประมาณ ๕๕๐-7๐๐ คำ (คำศัพทที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม 
-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน 
และครอบครัว 
- ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน และคำแนะนำใน
การเลนเกม 
-เรียนรูเกี่ยวกับสีตางๆที่
นักเรียน 
ชอบ และสีในรอบตัวของ
นักเรียน 
 
 

-การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

     5 10 
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เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
 

กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอยางสุภาพ การเชิญชวน  
- ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว การตอบรับ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล
ตัว และสถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

8 我想当老

师。ฉันอยาก

เปนครู 

7. พูด/เขียนเพื่อขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว และเรื่อง
ใกลตัว 

1. พูด/เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 

- คำศัพทเรื่องอาชีพ 
-การใชคำศัพท 

-การพูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
อาชีพทีต่ัวเองอยากเปน 

5 10 

                                            รวม    36 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ          4       
20 

ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  จ15201  ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้น ป.5 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป 80:20 (ประถมศึกษา) 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแน

น 
1 你叫什

么名？
คุณชื่ออะไร 

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอรอง และคำแนะนำ
งายๆ ที่ฟงและอาน 
2.อานออกเสียง
ประโยค  ขอความ 
และบทกลอนสั้นๆ 
ตามหลักการออกเสียง 
5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล   
 
 

 
 
 

- คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำท่ีใชใน
หองเรียน  

เชน การเลนเกม การวาดภาพ 

-หลักการออกเสียง  
- ประโยค ขอความ และบทกลอนสั้นๆ  
- การใชพจนานุกรม 
ตัวอยาง 
การเปลี่ยนเสียงของ yī 一 、bù 不 

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ  

ขอโทษ  

- ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว สำนวนการ ตอบ
รับ 
 

 

-การเรียนรูคำสั่ง คำขอรอง 
และคำแนะนำที่ใชใน
หองเรียน  
- หลักการออกเสียง  
-คำศัพทเก่ียวกับการทักทาย 
การแนะนำชื่อ ขอความ และ
บทกลอนสั้นๆ   
-การใชพจนานุกรม 
 

-การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 
 

5 
 

10 
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2 自我介绍 

แนะนำตัวเอง 
5.พูด/เขียนโตตอบใน
การสื่อสารระหวาง
บุคคล  

 
 

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อยางสุภาพ ประโยค/ขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกลตัว และ
สำนวนการตอบรับ   

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
การแนะนำตนเอง   
 
 

- การพูดแนะนำตนเอง
หนาชั้นเรียน 

4 10 

3 方向
ทิศทาง 

 

3.ระบุภาพ สัญลักษณ 
เครื่องหมาย ตรงตาม
ความหมายของกลุมคำ 
ประโยค และขอความ
สั้นๆ ที่ฟงหรืออาน  

-กลุมคำ ประโยคความรวม ขอความ 
สัญลักษณ เครื่องหมาย ที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก 
สุขภาพ นันทนาการ การซื้อ-ขาย  
คำศัพทสะสม 400-500 คำ 

-คำศัพทเรื่องทิศทาง 
-บทสนทนา 

- การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

      4 10 

4 季节 ฤด ู 8.เขียนภาพ แผนผัง 
และตาราง แสดงขอมูล
ตางๆ ตามที่ฟงหรือ
อาน 
 

 - ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และเรื่องใกลตัว 
 
 
คำ กลุมคำ ประโยคที่แสดงขอมูลของเรื่อง
ตางๆ ที่มีความหมายสัมพันธกับภาพ 
แผนผัง และตาราง 

-คำศัพทเรื่องฤดู 
-การใชคำ  
 
 
 

-mind mapping 
เรื่องฤดูในประเทศไทย 
 

4 10 

5 你要喝什

么？ 

เธอตองการ
ดื่มอะไร ? 

3.ระบุภาพ สัญลักษณ 
เครื่องหมาย ตรงตาม
ความหมายของคำ 
กลุมคำ ประโยค และ

-กลุมคำ ประโยคความรวม ขอความ 
สัญลักษณ เครื่องหมาย ที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก 
สุขภาพ นันทนาการ การซื้อ-ขาย  
คำศัพทสะสม 400-500 คำ  

-คำศัพทเรื่อง เครื่องดื่ม 
-คำศัพท ประโยค บทสนทนา 
 

-การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

5 10 
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ขอความสั้นๆ ที่ฟงหรือ
อาน 

4.บอกใจความสำคัญ 
และตอบคำถามจาก
การฟงและอานบท
สนทนา นิทานงายๆ 
หรือเรื่องสั้นๆ 

7. ปฏิบัติตามคำสั่ง  
คำขอรอง  และ
คำแนะนำ งายๆ ที่ฟง
หรืออาน 

 

- ประโยค บทสนทนา นิทานงายๆ หรือ
เรื่องสั้นๆ 
- คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
-คำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต และ
คำแนะนำงายๆ 

6 这是什么

书？ 

นี่คือหนังสือ

อะไร ? 

10.ตอบคำถามจาก
การฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานงายๆที่มี
ภาพประกอบ 

5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล   

- ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ   
- ประโยคคำถามและคำตอบ 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ  
- ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว สำนวนการ ตอบ
รับ 

-คำศัพท 

-การใช 这，那 
-ประโยคคำถามและคำตอบ  

A:这是什么书？ 

B:这是中文书。 

-การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

5 10 
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7 你喜欢什

么水果？ 

เธอชอบกินผลไม

อะไร ? 

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำ
ขอรอง  และคำแนะนำ 
งายๆ ที่ฟงหรืออาน 
2. เลือก/ระบุภาพ 
หรือสัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคและขอความ
สั้นๆ ที่ฟง หรืออาน 
5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล   
9.พูดแสดงความ
คิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ ใกลตัว 
 

 

 

 

 

 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และ
คำแนะนำในการเลนเกม  
 
-กลุมคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ  
เครื่องหมาย และความหมาย  เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และ
ลมฟาอากาศ และเปนวงคำศัพทสะสม
ประมาณ ๕๕๐-7๐๐ คำ (คำศัพทที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม 
-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน 
และครอบครัว 
 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ  
- ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว สำนวนการ ตอบ
รับ 
 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน และคำแนะนำใน
การเลนเกม 
-คำศัพทเรื่องผลไม 
-การแตงประโยค 
-บทสนทนา 
 

-การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

     5 10 
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8 วันไหวพระจันทร 10. ตอบคำถาม หรือ
บอกความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ งาน
ฉลอง และชีวิตความ
เปนอยูของจีน   

1. ขอมูล และความสำคัญของเทศกาล วัน
สำคัญ  
 งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของจีน 

- คำศัพทเกี่ยวกับวันไหว
พระจันทร 
-ความเปนมาของเทศกาลวัน
ไหวพระจันทร 
 

-mind mapping 4 10 

                                            รวม    36 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ          4       
20 

ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  จ16201  ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้น ป.6 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป 80:20 (ประถมศึกษา) 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแ
นน 

1 拼音 
สัทอักษรจีน 

2.อานออกเสียง
ขอความ นิทาน และ 
บทกลอน ตาม
หลักการออกเสียง    

 
 
 
 

-หลักการออกเสียง 
-ขอความ นิทาน และบทกลอน   
-การใชพจนานุกรม 
ตัวอยาง 

การออกเสียงเบา 轻声

qīngshēng 

การออกเสียงมวนลิ้น 儿化音

érhuàyīn 

-สระผสม,สระนาสิก 
-วรรณยุกต 
-พินยิน 
 

แบบทดสอบการอาน
ออกเสียงสระใน
ภาษาจีน 
 

5 
 

10 
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2 我的书 
หนังสือของ
ฉัน 

3.ระบุประโยค 
ขอความสั้นๆ ตรงตาม
ภาพ  สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย ที่ฟงหรือ
อาน 

 
 

-ประโยค ขอความ สัญลักษณ 
เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ 
คำศัพทสะสม 500-600 คำ 
 

-คำศัพท ประโยค บทสนทนา 

-การใช 的 
 
 

- การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

4 10 

3 你喜欢

什么运

动?เธอชอบ

กีฬาอะไร ? 
 

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอรอง และคำแนะนำ
ที่ฟงและอาน 
5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล 

- คำสั่ง คำขอรอง และคำแนะนำ เชน การ
เลนเกม  
การวาดภาพ  
 
- บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ 
ขอโทษ  
-ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว และสำนวนการ
ตอบรับ 

-คำศัพทเก่ียวกับกีฬา เชน  
运动 yùn dòng กีฬา 

足球 zú-qiú ฟุตบอล 

篮球 lán-qiú บาสเกตบอล 

排球 pái-qiú วอลเลยบอล 

乒乓球 pīng pāng-qiú 
ปงปอง 
-การใชคำตามหลักไวยากรณ 
-บทสนทนา 
 

- การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

      4 10 
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4 งานอดิเรก 3.ระบุประโยค 
ขอความสั้นๆ ตรงตาม
ภาพ  สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย ที่ฟงหรือ
อาน 
 

 - ประโยค ขอความ สัญลักษณ 
เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ 
คำศัพทสะสม 500-600 คำ  

-คำศัพทเรื่องงานอดิเรก 
-ไวยากรณ  
-ฝกอานพินยิน 
 
 
 

-สมุดเลมเล็ก 
 

4 10 

5 我是泰国

人.ฉันเปนคน
ไทย 

3.ระบุประโยค 
ขอความสั้นๆ ตรงตาม
ภาพ  สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย ที่ฟงหรือ
อาน 

4.บอกใจความสำคัญ 
และตอบคำถามจาก
การฟงและอานบท
สนทนา นิทานงายๆ 
หรือเรื่องสั้นๆ 

 

- ประโยค ขอความ สัญลักษณ 
เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ 
คำศัพทสะสม 500-600 คำ  
- ประโยค บทสนทนา นิทานงายๆ หรือ
เรื่องสั้นๆ 
- คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน  ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

-คำศัพท/บทสนทนา 
-หลักไวยากรณ 
 

-การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

5 10 

6 这是什么

书？ 

นี่คือหนังสือ

อะไร ? 

5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล   

-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ  
- ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว สำนวนการ ตอบ
รับ 

-คำศัพท 

-การใช 这，那 
-ประโยคคำถามและคำตอบ  

A:这是什么书？ 

B:这是中文书。 

-การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

5 10 
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7 สถานที ่ 1.ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำ
ขอรอง  และคำแนะนำ 
งายๆ ที่ฟงหรืออาน 
3. ระบุประโยค 
ขอความสั้นๆ ตรงตาม
ภาพ  สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย ที่ฟงหรือ
อาน 

5.พูดหรือเขียนโตตอบ
ในการสื่อสารระหวาง
บุคคล   

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชในหองเรียน และ
คำแนะนำในการเลนเกม  
- ประโยค ขอความ สัญลักษณ 
เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ 
คำศัพทสะสม 500-600 คำ 
-คำศัพท  สำนวน และประโยคที่ใชขอและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว เพื่อน 
และครอบครัว 
 
 
-บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ  
- ประโยค ขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว สำนวนการ ตอบ
รับ 
 

-คำสั่งและคำขอรองที่ใชใน
หองเรียน และคำแนะนำในการ
เลนเกม 
-คำศัพทเรื่องสถานที่ 
-การแตงประโยค 
-เรียนรูลำดับขีด 
 

-สมุดเลมเล็ก      5 10 

8 เทศกาลไหว
บะจาง 

6. บอกขอมูล และ
ความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ งาน
ฉลอง ชีวิตความ
เปนอยูของจีน 

1. ขอมูล และความสำคัญของเทศกาล วัน
สำคัญ  
งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของจีน 

- คำศัพทเกี่ยวกับเทศกาลไหวบะ
จาง 
-ความเปนมาของเทศกาลไหวบะ
จาง 

-ตอบคำถาม หรือบอก
ความสำคัญของ
เทศกาล 

4 10 
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                                            รวม    36 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ          4       
20 

ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา จ11201 ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้นม.1   จำนวน 20 ชั่วโมง 
      ภาคเรียนที่ 1   สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน : ปลายภาค 80:20 (มัธยมศึกษา)  

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  

(ชม.
) 

คะแน
น 

1 拼音 
สัทอักษรจีน 

1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอรอง คำแนะนำ และ
คำชี้แจงงายๆ ที่ฟง
และอาน 
2.อานออกเสียง
ขอความ นิทาน และ 
บทรอยกรองสั้นๆ ตาม
หลักการออกเสียง 
 

- คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจง เชน 
การเลนเกม การบอกทิศทาง ปาย และสัญลักษณ
ตางๆ  
 
 
-หลักการออกเสียง 
- ขอความ นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ 
- การใชพจนานุกรม   

-หลักการออกเสียง 
 

-  การอานออกเสียง 
- การเขียนสัทอักษร

จีน  

4 
 

20 
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2 你好 
สวัสด ี

4.สนทนา แลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
7.พูดและเขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณ และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว 
 
 
 
 
 
 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ 
การเชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว การตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ
ตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการนำเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน การ
เดินทาง อาหาร การเรียน กีฬา นันทนาการ งาน
อดิเรก การทองเที่ยว     

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพทเก่ียวกับการทักทาย 
-บทสนทนา 
-รูปแบบประโยค 

- การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

4 20 

3 汉语不太

难 
(ภาษาจีนไม
คอยยาก) 

3.ระบุประโยคและ
ขอความ หรือตอบ
คำถามใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียงที่
อาน  
4.  สนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 

-ประโยค หรือขอความที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดลอม 
เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา อาชีพ การ
เดินทาง 
คำศัพทสะสม 600-750 คำ 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดงความคิดเห็น 
และการใหเหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ 

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพท 
-บทสนทนา 
-รูปแบบประโยค 
-ความรูเพิ่มเติมวัฒนธรรมของ
จีน 

- การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

      
5 

20 
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กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
6.พูดและเขียนแสดง
ความรูสึก ความ
คิดเห็นของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ พรอม
ใหเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 
8.บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญชีวิต
ความเปนอยู และ
ประเพณีของจีน 

เรื่องใกลตัว 
 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล เชน การทักทาย กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ 
การเชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำตนเอง เพื่อน 
และบุคคลใกลตัว การตอบรับ  การแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ
ตางๆ ในชีวิตประจำวัน 

4 你在哪

儿? เธออยูท่ี
ไหน 

5.พูดและเขียนเพื่อขอ
และใหขอมูล แสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟง 
หรืออาน 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการขอและให
ขอมูล และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
หรืออาน 
ตัวอยาง  
谁？、在哪儿？、做什么？、怎

么样？、为什么？ 

  

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพทเรื่องสถานที่  
-ประโยค และบทสนทนา ใน
สถานการณงายๆ  
-รูปแบบประโยค 
 

-การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

5 20 

                                            รวม    18 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    2 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา จ11202 ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้นม.1   จำนวน 20 ชั่วโมง 
      ภาคเรียนที่ 2   สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน : ปลายภาค 80:20  (มัธยมศึกษา)   

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 你学习什

么? 
เธอเรียน

อะไร ? 

2. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ 
และตอบคำถาม จากการฟงและ
การอาน พูดและแสดงออกอยาง
สุภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน     
8. คนควา รวบรวม และสรุป
ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จาก
แหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการ
พูดหรือการเขียน 

-บทอาน บทสนทนา  นิทาน  เรื่อง
สั้น เรื่องเลา 
การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ  
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม 
ใชหรือไม-การคนควา การรวบรวม 
การสรุป และการนำเสนอขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 
-กลุมสาระการเรียนรู 

-คำศัพท 
-รูปแบบประโยค 
-บทสนทนา 
--การใชค๎าํตามหลัก

ไวยากรณ 
 -รู๎จักลําดับการเขียน
ตัวอักษรจีน 
 

- การแสดงบทบาท
สมมุติในถานการณ
ตางๆ 

5 
 

20 
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2 你好 
สวัสด ี

4.สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การ
เชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกลตัว การ
ตอบรับ  การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพทเก่ียวกับการ
ทักทาย 
-บทสนทนา 
-รูปแบบประโยค 
-รู๎จักลําดับการเขียน
ตัวอักษรจีน 
 

- การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

5 20 

3 我的学校 
โรงเรียนของฉัน 

1.ระบุประโยคและขอความ หรือ
ตอบคำถามใหสัมพันธกับสื่อท่ี
ไมใชความเรียงที่อาน  
5.สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 

-ประโยค หรือขอความที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน อาหารสิ่งแวดลอม 
เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา 
อาชีพ การเดินทาง 
คำศัพทสะสม 600-750 คำ 
- ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชใน
การสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพทเกี่ยวกับ
โรงเรียน 
-บทสนทนา 
-รูปแบบประโยค 
-รู๎จักลําดับการเขียน
ตัวอักษรจีน 
 
 
 

- แผนผังเรื่องโรงเรียน
ของฉัน 

4 20 
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ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การ
เชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกลตัว การ
ตอบรับ  การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 

4 เทศกาลของจีน 6. พูดและเขียนแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอม
ใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
7.เขารวมหรือจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจีนตาม
ความสนใจ 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความคิดเห็น และการใหเหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ 
เรื่องใกลตัว 
- ความเปนมาและความสำคัญ ของ
เทศกาล วันสำคัญ 
ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของ
จีน 
-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน เชน การเลนเกม การรอง
เพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ 
การเขียนพูกันจีน บทบาทสมมต ิ

-ความเปนมาและ
ความสำคัญ ของ
เทศกาล  
 

-เทศกาลที่ฉันสนใจ 
-เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษา 

4 20 

                                            รวม    18 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    2 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา จ22201      ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้นม.2   จำนวน 20 ชั่วโมง 
      ภาคเรียนที่ 1   สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน : ปลายภาค 80:20 (มัธยมศึกษา)   

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 今天几月

几号? 
วันนี้วันที่
เทาไหรเดือน

อะไร ? 

1.ปฏิบัติตามคำขอรอง 
คำแนะนำ คำชี้แจง  และ
คำอธิบายงายๆ ที่ฟงและอาน 
6.พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูล บรรยาย แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟงหรืออาน 

-คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบาย  เชน  
การเลนเกม การทำอาหารและเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ การบอกทิศทาง ปาย และ
สัญลักษณตางๆ หรือการใชอุปกรณ 
 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการขอ
และใหขอมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟงหรืออาน 
  

-การสอบถามวัน เดือน 
ป 
-รูปแบบประโยคของ 

是 
-เรียนรูคำศัพทใหมใน
การสรางประโยค 
 

- การสนทนาถาม-
ตอบโดยใชคำศัพทใน
บทเรียนมาแตง
ประโยค  

4 
 

20 
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2 爱好 

งานอดิเรก 
2.อานออกเสียงขอความ ขาว 
ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ  
ตามหลักการอาน   
8.พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ และสิ่งแวดลอม
ใกลตัว 
9.พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 
 
 
 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ  เหตุการณท่ีอยู
ในความสนใจ เชน การเดินทาง อาหาร 
กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การ
ทองเที่ยว การศึกษา   
 
--หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรองสั้นๆ 
-การใชพจนานุกรม 
 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ  เหตุการณท่ีอยู
ในความสนใจ เชน การเดินทาง อาหาร 
กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก การ
ทองเที่ยว การศึกษา   

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพทเก่ียวกับงาน
อดิเรก 
-การเขียนลำดับขีด 

- สมุดเลมเล็ก 4 20 

3 现在几

点? 

ตอนนี้ก่ีโมง? 

3.ระบุประโยคและขอความ 
หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียงที่อาน  
5.  สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-ประโยค หรือขอความที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
อาหารสิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา 
อาชีพ การเดินทาง 
คำศัพทสะสม 600-750 คำ 

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพทการบอกเวลา 
-บทสนทนา 
-รูปแบบประโยค 

- การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 
 

      5 20 
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-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การ
พูดแทรกอยางสุภาพ การเชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำตนเอง 
เพื่อน และบุคคลใกลตัว การตอบรับ  
การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม และสถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

4 你喜欢吃

什么? 
เธอชอบกิน
อะไร ? 

3.ระบุประโยคและขอความ 
หรือตอบคำถามใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบ
ตางๆ ที่อาน 
4.ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ
อาน พรอมใหเหตุผล และ
ยกตัวอยางงายๆ ประกอบ 
7.พูดและเขียนแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็นของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม 
และประสบการณ พรอมให
เหตุผลประกอบ 
 
 
 

-ประโยค หรือขอความที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา 
อาชีพ การเดินทาง ทองเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี คำศัพทสะสม 750-900 คำ 
-  บทอาน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น 
เรื่องเลา 
-การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม  ใช
หรือไม 

-ฝกอานพินยิน 
-คำศัพทเรื่องอาหาร  
-ประโยค และบท
สนทนา ในสถานการณ
งายๆ  
-รูปแบบประโยค 
 

- การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

5 20 
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- ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น 
การใหเหตุผล และการยกตัวอยาง 
-สื่อที่ไมใชความเรียง เชน สัญลักษณ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ
สัตว สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ 
 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความรูสึก  
ความคิดเห็น และใหเหตุผล เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ กิจกรรม และประสบการณใน
ชีวิตประจำวัน  
เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข 
เศรา หิว เกี่ยวกับรสชาติ ความสวย นา
เกลียด ความดี ไมดี 

                                            รวม    18 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    2 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา จ22202      ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้นม.2   จำนวน 20 ชั่วโมง 
      ภาคเรียนที่ 2   สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน : ปลายภาค 80:20 (มัธยมศึกษา)   

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 国家
ประเทศ 

1.อานออกเสียงขอความ ขาว 
ประกาศ และบทรอยกรองสั้นๆ  
ตามหลักการอาน   
7.เปรียบเทียบและอธิบาย 
ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตางๆ และ  การลำดับคำ
ตามโครงสรางประโยคของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

-หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว ประกาศ และบทรอย
กรองสั้นๆ 
-การใชพจนานุกรม 
- ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางการออกเสียงประโยคชนิด
ตางๆ   
- การใชเครื่องหมายวรรคตอน และ
การลำดับคำตามโครงสรางประโยค
ของภาษาจีนและภาษาไทย 

-คำศัพทเรื่องประเทศ 
-เรียนรูคำศัพทใหมใน 
การสรางประโยค 
-ลำดับขีด 
 

- สมุดเลมเล็ก 
  

4 
 

20 
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2 日常活动 

 
กิจวัตรประจำวัน 

4.พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ และสิ่งแวดลอม
ใกลตัว 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ  เหตุการณ
ที่อยูในความสนใจ เชน การเดินทาง 
อาหาร กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก 
การทองเที่ยว การศึกษา   
  

-คำศัพทเรื่องกิจวัตร
ประจำวัน 
-รูปแบบประโยค 
 

-mind mapping 
เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

5 20 

3 电话
โทรศัพท 

 

2.ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ
อาน พรอมใหเหตุผล และ
ยกตัวอยางงายๆ ประกอบ 
 
 
 
 

-บทอาน บทสนทนา  นิทาน  เรื่อง
สั้น เรื่องเลา 
-การจับใจความสำคัญ เชน หัวขอ
เรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุน 
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ
เรื่อง เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม  
ใชหรือไม 

-ฝกอานพินยิน 
-การสนทนาทาง
โทรศัพท 
-เรียนรูคำศัพทเก่ียวกับ
โทรศัพท การอาน
หมายเลขตางๆ 

-数字 1-100 

-你电话号码

是多少？ 
 

- การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 
 

      5 20 
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3.  สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

-ประโยคที่ใชในการแสดงความ
คิดเห็น การใหเหตุผล และการ
ยกตัวอยาง 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การ
เชิญชวน  
-ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนำ
ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว การ
ตอบรับ การแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว และ
สถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

4 วันตรุษจีน 5.อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วัน
สำคัญ ชีวิตความเปนอยู และ
ประเพณีของจีน 
6.เขารวมหรือจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจีนตาม
ความสนใจ 
 
 
 
 
 
 

-ขอความ บทสนทนา บทอาน นิทาน 
เรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว เชน 
ภาพยนตร  กีฬา ดนตรี และเพลง  
-การสรุปใจความสำคัญ 
 
-ความเปนมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู 
และประเพณีของจีน เชน เครื่อง 
แตงกาย อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ 
เครื่องใช ชนเผา 
ตัวเลข สี นามสกุล ฤดูกาล  
 

-ประวัติความเปนมาของ
เทศกาลตรุษจีน 
-กิจจกรรมทางภาษา 

-mind mapping 
-วาดภาพระบายเกี่ยวกับ
เทศกาลวันตรุษจีน 

4 20 
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- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน เชน  
การเลนเกม การรองเพลง การถัก
เชือก การตัดกระดาษ  
การเขียนพูกันจีน บทบาทสมมต ิ

                                            รวม    18 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    2 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา จ33201      ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้นม.3  จำนวน 20 ชั่วโมง 

      ภาคเรียนที่ 1   สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน : ปลายภาค 80:20 (มัธยมศึกษา)   

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 我去邮

局寄包

装 (ฉนัไป

ที�ทาํการ

ไปรษณียส์ง่

พสัด)ุ 

1.ปฏิบัติตามคำขอรอง 
คำชี้แจง คำแนะนำ 
และคำอธิบายที่ฟงและ
อาน 
2.อานออกเสียง
ขอความ ขาว โฆษณา 
และบทรอยกรองสั้นๆ 
ตามหลักการอาน   
3.ระบุหรือเขียนสื่อท่ี
ไมใชความเรียงรูปแบบ
ตางๆ ใหสัมพันธกับ
ประโยค  
และขอความที่ฟงหรือ
อาน 

- คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เชน 
การเลนเกม การประดิษฐ การใชยาหรือ
ฉลากยา  
การบอกทิศทาง ปาย และสัญลักษณ 
ประกาศตางๆ  
หรือการใชอุปกรณ 
 
-หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอย
กรองสั้นๆ  
-การใชพจนานุกรม 
 
--ประโยค หรือขอความที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
อาหารสิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม  
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษา 
อาชีพ การเดินทาง ทองเที่ยว การ

-คำศัพทเกี่ยวกับการสงของที่
ไปรษณีย 
-เรียนรูคำศัพทใหมใน 
การสรางประโยค 
-ลำดับขีด 

-การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

5 
 

20 
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บริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คำศัพทสะสม 900-1,050 คำ  
-สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ เชน 
กราฟสัญลักษณ เครื่องหมาย แผนภูมิ 
ตาราง ภาพสัตว  
สาระการเรียนรูภาษาจีน 
สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ 

2. 你要买

什么?เธอ
ตองการซื้อ

อะไร ? 
 

5.สนทนาอยางตอเนื่อง 
หรือเขียนโตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกลตัว สถานการณ
ตางๆ ขาว เรื่องที่อยูใน
ความสนใจของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การ
พูดแทรกอยางสุภาพ การเชิญชวน การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ใกลตัว สถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจำวัน   
-บทสนทนา ประโยค หรือขอความ
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว 
สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความสนใจ
ของสังคม 

-คำศัพทเก่ียวกับการซื้อ-ขาย 
บทสนทนาการซื้อ-ขาย 
-รูปแบบประโยค 
 

-การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

      5 20 
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3. 我要换钱 

ฉันตองการ
แลกเงิน 

6. พูดและเขียนแสดง
ความตองการ  
ขอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ ในสถานการณ
ตางๆ 
7.พูดและเขียนเพื่อขอ
ขอมูลและใหขอมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ 
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรือ
อาน 
 
 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความตองการ การขอและใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณตางๆ 
 
 
-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการขอ
และใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
หรืออาน 

-คำศัพทเก่ียวกับการแลกเงิน 
-สกุลเงินจีน 
-รูปแบบของประโยค 
-ลำดับขีด 

-mind mapping 4 20 

4. 我的爱好是

听音乐. 

งานอดิเรกของ
ฉันคือฟงเพลง 

4.ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน 
และตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ
อาน จากสื่อประเภท
ตางๆ  พรอมทั้งให
เหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ 
8.พูดและเขียน
บรรยายความรูสึก 
ความคิดเห็นของ

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชแสดง
ความรูสึก  
ความคิดเห็น และใหเหตุผล เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ  กิจกรรม ประสบการณ ขาว  
เหตุการณในชีวิต ประจำวัน เชน ชอบ 
ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา หิว 
อรอย หวาน ความสวย นาเกลียด ความ
ดี ไมดี 

-คำศัพทเก่ียวกับงานอดิเรก 
-การนำคำศัพทมาแตง 
ประโยค 
-เรียนรูลำดับขีด 

-การเขียนบรรยายเรื่อง
งานอดิเรกของตนเองเปน
ภาษาจีน 

4  
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ตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ กิจกรรม 
ประสบการณ ขาว 
เหตุการณ พรอมให
เหตุผลประกอบ 

                                            รวม    18 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    2 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา จ33202      ชื่อรายวิชา ภาษาจีน ชั้นม.3  จำนวน 20 ชั่วโมง 

      ภาคเรียนที่ 2  สัดสวนคะแนน ระหวางเรียน : ปลายภาค 80:20 (มัธยมศึกษา)   

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 สถานที�

ท่องเที�ยว 

1.อานออกเสียงขอความ ขาว 
โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ 
ตามหลักการอาน   
3.ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ
อาน จากสื่อประเภทตางๆ  
พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยาง 
 
 
 
 
 
8.คนควา รวบรวม และสรุป
ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จาก
แหลงเรียนรู และนำเสนอดวย
การพูดหรือการเขียน 

-หลักการอานออกเสียง  
-ขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรอง
สั้นๆ  
-การใชพจนานุกรม 
-- บทอาน บทความ เรื่องสั้นขาว จาก
หนังสือ สิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ เชน วิทยุ 
โทรทัศน  ซีดี เว็บไซต 
-การจับใจความสำคัญจากการฟงและการ
อาน เชน หัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน  
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เชน ใคร  
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทำไม  ใช
หรือไม 
-ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น การ
ใหเหตุผล และการยกตัวอยาง 
 
-การคนควา การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอขอมูลหรือขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ 

-คำศัพทเก่ียวกับการ
แนะนำสถานที่ทองเที่ยว 
-รูปแบบของประโยค 
-เรียนรูลำดับขีด 

-มัคคุเทศกนอย 5 
 

20 
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การเรียนรูอื่น 
-กลุมสาระการเรียนรู 

2. 他正在

在做什

么? 
เขากำลังทำ
อะไรอยู? 

2.ระบุหรือเขียนสื่อท่ีไมใชความ
เรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับ
ประโยค  
และขอความที่ฟงหรืออาน 
5.พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ และสิ่งแวดลอม
ใกลตัว 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัต
ประจำวันประสบการณ และสิ่งแวดลอม
ใกลตัว เชน การเดินทาง กีฬา อาหาร 
อาชีพนันทนาการ งานอดิเรก  การ
ทองเที่ยว การศึกษา 

-คำศัพทเก่ียวกับกริยา
ทาทางตางๆ 
-โครงสรางประโยค 
-เรียนรูลำดับขีด 

-บัตรคำศพัทหรรษา       5 20 

3. 这是王老师 

นี่คือครูหวัง 
4..สนทนาอยางตอเนื่อง หรือ
เขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณ
ตางๆ ขาว เรื่องที่อยูในความ
สนใจของสังคม 

-ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย 
กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอยางสุภาพ การเชิญชวน การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล
ตัว สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน   
-บทสนทนา ประโยค หรือขอความ
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว 
สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความสนใจ
ของสังคม 

-คำศัพทเก่ียวกับ
คำแนะนำ 
-คำศัพทชื่อเฉพาะ 
-การนำคำศัพทมาแตง
ประโยค 
-เรียนรูลำดับขีด 

-การแสดงบทบาทสมมุติ
ในถานการณตางๆ 

4 20 

4. อาหารมงคล
ของจีน 

6.อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยู ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของจีน 
 

-ขอมูลเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู  
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน เชน 
เครื่องแตงกายตามฤดูกาล อาหาร สี
เครื่องดื่ม สิ่งประดิษฐ ตัวเลข ชนเผา 

-คำศัพทเก่ียวกับอาหาร
มงคลของจีน 
-ประวัติความเปนมา 

Mind mapping อาหาร
มงคลของจีน 

4 20 
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7.เขารวมหรือจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจีน 
ตามความสนใจ 

-กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน 
เชน  
การเลนเกม การรองเพลง การถักเชือก 
การตัดกระดาษ การเขียนพูกันจีน บทบาท
สมมติ 

-ความหมายอาหาร
มงคลของจีน 

                                            รวม    18 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ    2 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ
.................................. 

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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คณะผูจัดทำ 

 

1. นายพรเทพ       ศรีจักร  ประธานคณะทำงาน 

2. นางสาวปวิชญา   ใจมาตุน  รองประธานคณะทำงาน 

3. นายพิศาล   ฟองนิ้ว  กรรมการ 

4. นายตรัยธวัช   อุดเอย  กรรมการ 

5. นางบังอร    ศุภเกียรติบัญชร กรรมการ 

6. นางสาวศุภมาส    ตันแกว  กรรมการ 

7. นางสาวธันยพร    ชวนคิด  กรรมการ 

8. นางสาวนลินี     ปนแดง  กรรมการ 

9. นางสาวณัฏฐณิชา  ชัยนนถี  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


