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                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        ก 

ค ำน ำ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ไ ด้จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ฉบับนี้ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นกรอบและทิศทาง
ในการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)  โดยพิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2563) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย  
- สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
- คุณภาพผู้เรียน 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- รายวิชาท่ีเปิด 
- ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
- ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
- ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป 
 
             
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
                                คณะผู้จัดท า 
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    ส่ือสารได้ ใช้ภาษาอย่างเป็นสากล รักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่พหุวัฒนธรรม 
 
 

 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีหลักการท่ีส าคัญ ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  

เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่
กับความเป็นสากล  

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ  

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ 
เรียนรู้  

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข                             
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี ้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบติัตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย  
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ                     

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม      
    มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งหาประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

วิสัยทศัน์  

 

หลักการ 
 

 

จุดมุ่งหมาย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ                                   
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ 
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี                  
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้                     
การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ังสอน 
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย ์

2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติ 
อย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดท้ังต่อหน้าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา ความ
ประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิดคดทรยศ 
ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่นสัญญาและ
การปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไปด้วยความต้ังใจจริง
เพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความระมัดระวงั และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 

3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ  
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บและน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 

6. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงในส่ิงท่ี 
ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพื่อน าค าตอบท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การยกระดับ
ความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือน ามาสรุปเป็นความจริงได้ 

7. รักความเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุกศาสนา 
 สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้ 

คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
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คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่ิง
ท่ีคนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าท่ีแสดงออกมา 
ได้แก่ การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้ และการ
เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
  
 

ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ทักษะและความสามารถทางภาษาต่างประเทศถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ของการส่ือสาร แม้บุคคลจะมีศักยภาพโดดเด่นหลากหลายด้านในเชิงวิชาการหรือศาสตร์อื่นๆ แต่หากด้อย
ภาษาต่างประเทศศักยภาพท่ีมีอยู่ย่อมเสมือลดทอนลง ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญๆ ล้วนเป็นภาษาของประเทศ
ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐต่างประเทศต้องการร่วมท าการค้าขายด้วย อย่างเช่น สาธารรณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี
เศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าในประชาคมโลกอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมี
ความส าคัญตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนท่ัวโลกนิยมเรียนรู้  อีกท้ังยังเป็นภาษาหนึ่งขององค์กร
สหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาจีนของคนไทยจึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มศักยภาพการส่ือสารกับประชากรใน
ประเทศจีนและประชาคมโลก เพราะภาษาจีนมิใช่ส่ือสารกันเพียงภายในประเทศจีนเท่านั้น หากมีผู้นิยมใช้กัน
ท่ัวโลก และมีผู้นิยมใช้มากท่ีสุดด้วย การส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ภาษาจีนได้ จะส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การ
ส่ือสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อ
จบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดเป็น 4 สาระ ได้แก่  

ท าไมม้้องเรยีนภาษา้่างประเทศ(ภาษาจนี) 
 
 

 

เรียนรู้อะไมรในภาษา้่างประเทศ(ภาษาจีน) 
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 การใช้ภาษาจีนในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แสดงออก แลกเปล่ียน ข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ตีความ สรุปความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

 การใช้ภาษาจีนตามแบบแผนและวัฒนธรรมจีน รแูละเข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 การใช้ภาษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ เป็นพื้นฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชุน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือ
พื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1     เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความ 
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2     มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย
การพูดและการเขียน 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ 

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2     เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 
 

สาระและมา้รฐานการเรียนรู้ 
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ทักษะและกระบวนการทางภาษาจีน มุ่งหวังให้เกดิผลลัพธ์ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ความรู้ทางภาษา 

1. รู้และเข้าใจการออกเสียง รู้พยัญชนะและสระในรูปสัทอักษรพินอิน พร้อมเปรียบเทียบกับ
อักษรจีน สามารถประสมพยัญชนะกับสระได้ รู้และเข้าใจการออกเสียงต่อเนื่องและการเปล่ียนเสียง การ
แยกแยะเสียง สามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเสียง ตัวอักษร และความหมายได้ รู้ว่าภาษาจีนมีเสียง
วรรณยุกต์ 4 เสียง และเสียงเบา 1 เสียง เมื่อเข้าใจหลักการเบื้องต้นเช่นนี้จึงสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในขั้นสูงขึ้นเป็นล าดับได้ จนสามารถออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติ รวมทั้งออกเสียงด้วยท านองเสียงและน้ าหนักเสียงเพื่อส่ือสารความหมายได้พิเศษได้ 

2. รู้ตัวอักษรและค าศัพท์ โดยเริ่มจากส่วนท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าและอ่าน
ตัวอักษรจีนและค าศัพท์ สามารถแยกแยะเสียงอ่าน รูป และความหมายของตัวอักษรจีน รู้เส้นขีดและล าดับขีด
ของตัวอักษรจีน รู้เส้นขีดพื้นฐานและเส้นขีดพิเศษท่ีใช้บ่อยของตัวอักษรจีน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวอักษรกับค าศัพท์ รู้ตัวอักษรเด่ียวและอักษรประสม รู้หมวดค าและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน รู้วิธี
ประกอบตัวอักษรและโครงสร้างของตัวอักษร เข้าใจควาหมายของค าศัพท์ในบริบทต่างๆ  เรียนรู้และเพิ่มพูน
ค าศัพท์ใหม่ๆ จากเรื่องใกล้ตัวและเรื่องราวในชีวิตประจ าวันจนถึงเรื่องในสังคมกว้างและข้ามสาระ สามารถ
เลือกใช้ค าศัพท์เพื่อส่ือสารและส่ือความหมายในหัวข้อต่างๆ 

3. รู้และสามารถใช้ไวยากรณ์ รู้และเข้าใจหน้าท่ีของค าท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เพราะ
ค าศัพท์แต่ละค าจะส่ือความหมาย และท าหน้าท่ีต่างกัน เมื่อน ามาเรียงกันตามหลักไวยากรณ์จึงจะส่ือ
ความหมายได้ครบถ้วนและกว้างขึ้น ผู้เรียนจึงต้องรู้และเข้าใจหน้าท่ีของค า ได้แก่ ค านาม ลักษณะนาม สรรพ
นาม บุพบท สันธาน คุณศัพท์ ค าวิเศษณ์ ค ากริยา กริยาช่วย การซ้ าค ากริยา และรู้ล าดับของค า โครงสร้าง
และรูปประโยคท่ีใช้บ่อย ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคอุทาน ประโยค
เปรียบเทียบ ประโยคความรวมประเภทต่างๆ ท่ีซับซ้อนขึ้นเป้นล าดับในบริบบทต่างๆ รวมท้ังไวยากรณ์อื่นๆ ท่ี
เป็นแบบแผนส าหรับการส่ือสารท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีทางภาษา เพราะเมื่อผู้เรียนรู้ค าศัพท์และความหมาย
ของค าเหล่านั้นแล้ว ไวยากรณ์จะเป็นส่วนท่ีจัดล าดับค าลงในล าดับตามหน้าท่ีท่ีถุกต้องของค านั้นๆ เพื่อส่ือ
ความหมาย 
ทักษะทางภาษา 

1. มีสมรรถนะทางภาษา เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการส่ือสารท่ีคล่องแคล่วขึ้นเป็นล าดับตาม
วัยและประสบการณ์ท่ีส่ังสม ได้แก่ การทักทาย อ าลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย อวยพร เช้ือเชิญ แนะน า 
สอบถาม เตือน เล่าเรื่อง อธิบาย บรรยาย แสดงอารมณ์ความรู้สึก ท่าที ความเห็นคิด สนทนาโต้ตอบพูดคุย
เกี่ยวกับการใช้ชีวิต – การเรียน – สถานการณ์ – ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 

ทักษะและกระบวนการทางภาษา้่างประเทศ(ภาษาจนี) 
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2. เข้าใจและสามารถใช้ประเด็นสนทนา จากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจ า สู่เรื่องไกลตัว เช่น 
ข้อมูลส่วนตัว งานอดิเรก ครอบครัว โรงเรียน ชีวิตการเรียน การด าเนินชีวิตในสังคม สภาพแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเด็นเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง 
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เรื่องในอดีต – ปัจจบัน – อนาคต 

3. เข้าใจและสามารถสื่อความหมาย ตรงตัวและความหมายแฝง จับใจความส าคัญ ใช้ภาษา
กายหรือส่ิงของเพื่อช่วยในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เขียนความเรียงและขัดเกลาภาษาได้อย่างหเมาะสม 
ความรู้และเข้าใจทางวัฒนธรรม 

รู้และเข้าใจวัฒนธรรมจีน และสามารถเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างกับวัฒนธรรม
ไทย เช่น ชนชาติ บุคคลส าคัญ เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือศรัทธา มารยาท อาหาร 
การละเล่น ส่ิงประดิษฐ์ วิถีชีวิตในอดีตและปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ระบอบการปกครอง และความ
เป็นไปต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงความเป็นชนชาติและวัฒนธรรมจีน 

 
 
 

จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูด เข้า
จังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟังตรงตามความหมาย 
ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

 ผู้โต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆได้  ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบท่ีฟัง  ใช้ค าส่ังและค าขอร้องง่ายๆ  
บอกความต้องการง่ายๆของตนเองพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนบอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล   สัตว์ และส่ิงของ
ตามท่ีฟังหรืออ่าน  

 พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆ 
เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะกับวัย 

 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 

คณุภาพผู้เรยีน 
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 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด)  ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  
โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องด่ืม  และเวลาว่างและนันทนาการ  ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ ค า  (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรม) 

 ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ นิทานและ

บทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 

 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน าพูดและเขียนแสดง
ความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด
และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆท่ีใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 

 พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 

 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ
ความเหมือนกับความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย 

 ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการ
พูดและเขียน 

 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเน้นการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร  เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1200-1500 ค า 

 ใช้ประโยคเดียวประโยคความซ้อนและประโยคผสม( Compound Sentences ) ส่ือความหมายตาม
บริบทต่างๆ 
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จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน อ่าน

ออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุ
และเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านท่ีเป็นสารคดี
และบันเทิงคดีพร้อมท้ังสรุปให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค าร้องขอ 
ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภา อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือและท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

 อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

 ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 

 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 
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 ในภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

 มีทักษะการใช้ภาษาต่างปะเทศ (เน้นการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตาม
สถานการณ์ 

 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน อ่าน

ออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุ
และเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านท่ีเป็นสารคดี
และบันเทิงคดีพร้อมท้ังสรุปให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค าร้องขอ 
ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจก รรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภา อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือและท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
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 อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

 ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 

 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

 ในภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

 มีทักษะการใช้ภาษาต่างปะเทศ (เน้นการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่อง ด่ืม ความสัมพัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตาม
สถานการณ์ 

 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 
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สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ป.1 1. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง  ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  
ตัวอย่าง  
请脱鞋qǐng tuō xié、请进qǐng jìn 、 起立qǐlì  

请坐qǐng zuò 、坐下zuò xià、安静ānjìng  

听老师…… tīng lǎoshī……、打开书dǎ kāi shū  

请看qǐng kàn、看黑板kàn hēibǎn、 

别说话bié shuōhuà   
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน  
(拼音) อ่านออกเสียง และประสมเสียง 
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง 

 พยัญชนะ สระเด่ียว และวรรณยุกต์  
 หลักการออกเสียง 
 การประสมเสียง  

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของค า กลุ่มค า และประโยค 
จากการฟังหรืออ่าน 

 ค า กลุ่มค า และประโยคที่มีความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร และเครื่องด่ืม 
ค าศัพท์ 50-100 ค า  

4. ตอบค าถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  
 ประโยคค าถามและค าตอบ 
ตัวอย่าง   
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. 
ป.2 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆ 

ที่ฟัง 
 ค าสั่ง และค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน   
ตัวอย่าง   
请进qǐng jìn 、 起立qǐlì 、请坐qǐng zuò  

坐下zuò xià、安静ānjìng 、听老师…… tīng lǎoshī……  

打开书dǎ kāi shū 、请看…… qǐng kàn… 

请问qǐng wèn  、请回答qǐng huídá、坐下来zuò xià lái  

一起读yìqǐ dú、跟老师读gēn lǎoshī dú、 

请准备qǐng zhǔnbèi  
 2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน(拼音) 

อ่านออกเสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีน 
ค าศัพท์ และประโยคง่ายๆ ตามหลักการออก
เสียง 

 พยัญชนะ สระเด่ียว สระประสม และวรรณยุกต์  
 หลักการออกเสียง การประสมเสียง 
 ตัวอักษรจีน ค าศัพท์ และประโยคง่ายๆ  

้ัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
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 3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของค า กลุ่มค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน 

 ค า กลุ่มค า ประโยคความเดียวที่มีความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
เครื่องด่ืม และนันทนาการ ค าศัพท์สะสม 150-200 ค า 

 4. ตอบค าถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค 
บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 

 ประโยค บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ  
 ประโยคค าถามและค าตอบ 
ตัวอย่าง  
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. 
ป.3 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องที่ฟังหรืออ่าน    ค าสั่ง ค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  

 ตัวอย่าง  
请进qǐng jìn 、起立qǐlì 、请坐qǐng zuò  

坐下zuò xià、安静ānjìng   

听老师…… tīng lǎoshī……、打开书dǎ kāi shū 

请看qǐng kàn 、 请问qǐng wèn  、请回答qǐng huídá  

坐下来zuò xià lái 、请举手qǐng jǔ shǒu  

请准备qǐng zhǔnbèi 、一起读yìqǐ dú   

跟老师读gēn lǎoshī dú 、一个一个读yígè yígè dú  

请你读一遍，再读遍qǐngnǐdúyībiàn，zàidúyībiàn。 
2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า 
ประโยค และบทฝึกออกเสียงง่ายๆ  
ตามหลักการออกเสียง 
   
 
 
 
 

 หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และพยางค์ 
เสียงเน้นหนัก-เบาในค า  กลุ่มค าตามระดับเสียงสงู-ต่ า เช่น 
ประโยคค าถาม  และเสียงสัมผัส 
ในประโยค 
 การประสมเสียง  
 ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และบทฝึกออกเสียงเช่น 绕
口令ràokǒulìng 

 การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมภาพ   

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมาย
ของค า กลุ่มค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน 

 ค า กลุ่มค า ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ที่มีความหมาย
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร 
เครื่องด่ืม เสื้อผ้า และนันทนาการ ค าศัพท์สะสม 250-300 ค า  

4. ตอบค าถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
ที่มีภาพประกอบ 

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ   
 ประโยคค าถามและค าตอบ 
ตัวอย่าง 
是……吗？shì……ma？  
A：她是泰国人吗？tāshìtàiguórénma？ 

B: 是。她是泰国人shì. tāshìtàiguórén。 
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  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. 
ป.4 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า

ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
 ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีใช้ในห้องเรียน 
เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ กฎระเบียบของห้องเรียน 
ตัวอย่าง 
看黑板kànhēibǎn 、看地图kàndìtú 

再说一遍zàishuōyībiàn  

读后请画画儿dúhòuqǐnghuàhuàr  

放在里面fàngzàilǐmiàn、不要去búyàoqù    

请排队qǐngpáiduì  
你应该天天练习nǐyīnggāitiāntiānliànxí  

你要用心听nǐyàoyòngxīntīng                                                  

上课不可以吃东西shàngkèbúkěyǐchīdōngxi 
2. ประสมเสียง อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า 
ประโยค ข้อความ  และบทฝึกออกเสียง ตาม
หลักการออกเสียง 

 หลักการออกเสียง  
 การประสมเสียง 
 ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
 การใช้พจนานุกรม 
ตัวอย่าง 
วรรณยุกต์เสียง 3 ตามด้วยเสียง 3 ต้องออกเสียงตัวแรกเป็น
เสียง 2 เช่น Nǐhǎo、hěnměi、hǎojiǔ 

3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  
ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค 
และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน  

 กลุ่มค า ประโยคความเดียว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  
ที่มีความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เครื่องด่ืม งานอดิเรก นันทนาการ ค าศัพท์
สะสม 300-400 ค า  

4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆ  
ที่มีภาพประกอบ     

 ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ  
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน   

 ตัวอย่าง 

……谁? ……shuí？ ……什么? ……shénme？    

……哪里? ……nǎli？ 

……在做什么? ……zàizuòshénme？ 
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ป.5 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า
ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 

 ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีใช้ในห้องเรียน  
เช่น การเล่นเกม การวาดภาพ  
ตัวอย่าง 
请放下去qǐngfàngxiàqù 、请回答qǐnghuídá  

 注意听zhùyìtīng、请排队qǐngpáiduì   

请帮我…… qǐngbāngwǒ…… 

请等一下qǐngděngyíxià 

慢慢说mànmànshuō  、不要吵闹búyàochǎonào 
你应该多看多写nǐyīnggāiduōkànduōxiě                           

 先举手，再说话yàoshuōhuàxiānjǔshǒu   
 2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ และ 

บทกลอนสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง 
 หลักการออกเสียง  
 ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ  
 การใช้พจนานุกรม 
ตัวอย่าง 
การเปลี่ยนเสียงของ yī 一 、bù 不 

 3. ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค า ประโยค และข้อความ
สั้นๆ ทีฟั่งหรืออ่าน  
 
 

 กลุ่มค า ประโยคความรวม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ที่มีความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม งานอดิเรก สุขภาพ นันทนาการ การซื้อ-ขาย  
ค าศัพท์สะสม 400-500 ค า  

4. บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่อง
สั้นๆ 

 ประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ 
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร  
ตัวอย่าง  
……谁？……shuí？    

……什么？……shénme？      

……哪里？……nǎli？     

……在做什么？……zàizuòshénme？ 

……什么时候？……shénmeshíhòu？ 
ป.6 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ี

ฟังและอ่าน 
  ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า เช่น การเล่นเกม  
การวาดภาพ  
ตัวอย่าง  
请排队qǐngpáiduì 、分组fēnzǔ 、准备zhǔnbèi   

开始kāishǐ  、请站起来qǐngzhànqǐlái   
再做一次zàizuòyícì 

请帮助他qǐngbāngzhùtā    

请再画qǐngzàihuà 

注意听zhùyìtīng   
要回答先举手yàohuídáxiānjǔshǒu   

先听后说xiāntīnghòushuō 
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 2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ 
บทกลอน ตามหลักการออกเสียง    

 หลักการออกเสียง 
 ข้อความ นิทาน และบทกลอน   
 การใช้พจนานุกรม 
ตัวอย่าง 
การออกเสียงเบา 轻声qīngshēng 
การออกเสียงม้วนลิ้น儿化音érhuàyīn 

 3. ระบุประโยค ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ  
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ท่ีฟังหรืออ่าน 

 ประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายที่มีความหมาย
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องด่ืม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-
ขาย และลมฟ้าอากาศ ค าศัพท์สะสม 500-600 ค า  

 4.  บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า
ง่ายๆ 

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า 
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม 
ตัวอย่าง  
……谁？……shuí？ 

……什么？……shénme？      

……哪里？……nǎli？ 

……在做什么？……zàizuòshénme？ 

……什么时候？……shénmeshíhòu？ 

怎么样？zěnmeyàng？、为什么？wèishénme？ 
ม.1  1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  

และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 

 ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง เช่น การเล่นเกม 
การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ  
ตัวอย่าง  
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. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ 
บทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง 
 
 

 หลักการออกเสียง 
 ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ 
 การใช้พจนานุกรม   

3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน    
 

 ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องด่ืม  
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง 
ค าศัพท์สะสม 600-750 ค า 
 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        17 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และ 

ตอบค าถาม จากการฟังและการอ่าน  
 บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น เรื่องเล่า 
 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
ตัวอย่าง  
谁，什么，哪儿、先…… 后 …… 

A: 谁打球？   B：…… 

A: 他做什么？ B：…… 

A: 他去哪儿？ B：…… 

A: 他什么时候回来？ B：…… 
ม.2 1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  และ

ค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 
   

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย  เช่น  
การเล่นเกม การท าอาหารและเครื่องด่ืม การประดิษฐ์ การ
บอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ 
ตัวอย่าง  
请翻开书到第……页。 

请大家跟着我做菜。 
学生要多喝牛奶。 
少放油。、不要太辣。 
多放点儿辣椒。、不放味精。 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และ
บทร้อยกรองสั้นๆ  ตามหลักการอ่าน   
 

 หลักการอ่านออกเสียง  
 ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ 
 การใช้พจนานุกรม 

 3. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่
อ่าน 
 

 ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง 
ท่องเท่ียว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ค าศัพท์สะสม 750-900 ค า  
 สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ  

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน พร้อมให้เหตุผล และยกตัวอย่างง่ายๆ 
ประกอบ 
 

 บทอ่าน บทสนทนา  นิทาน  เรื่องสั้น เรื่องเล่า 
 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
รายละเอียดสนับสนุน 
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  ใช่หรือไม่ 
 ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และ 
การยกตัวอย่าง 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  ตัวอย่าง  

从…… 到…… 

A: 谁打球？  B：…… 

A: 他做什么？ B：…… 

A: 他去哪儿？ B：…… 

A: 他什么时候回来？ B：……  

A: 他怎么去？ B：…… 

A: 他为什么不来？   B：…… 

A: 你觉得汉语难不难？B: 不难/很难。 
ม.3 1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และ

ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
  ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย เช่น 
การเล่นเกม การประดิษฐ์ การใช้ยาหรือฉลากยา  
การบอกทิศทาง ป้าย และสัญลักษณ์ ประกาศต่างๆ  
หรือการใช้อุปกรณ ์
ตัวอย่าง 
可以让我去吗？、请问，大皇宫怎么走？ 

一直往前走、到十字路口往右拐。 

对不起，请让一下。 

打扰一下，请帮我看看我的电脑。 

不好意思, 可以用一下儿你的手机吗？ 

这种药饭后吃，一天三次，每次两片。 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบท
ร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการอ่าน   

 หลักการอ่านออกเสียง  
 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ  
 การใช้พจนานุกรม 

3. ระบุหรือเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค  
และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

 ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องด่ืม  
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทาง 
ท่องเท่ียว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ค าศัพท์สะสม 900-1,050 ค า  
 สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟสัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่
ต่างๆ 

4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 บทอ่าน บทความ เรื่องสั้นข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อ
อื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ 
 การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน เช่น หัวข้อ
เรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  ใช่หรือไม่ 
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ช้ัน ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
   ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และ

การยกตัวอย่าง 
ตัวอย่าง  
觉得…… 、 想…… 

“把”字句“被”字句“让”、“叫” 

我觉得中国茶很好喝。、我想明天会下雨。 

你同意吗？、 我同意。、我不同意。 

我喜欢学中文，因为中文很有意思。 
ม.4 1.ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า 

ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง 
และอ่าน  

 ค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าอธิบาย และ  
ค าบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ การใช้ยา  
การใช้อุปกรณ์และสิง่ของ การสืบค้นข้อมูลทาง 
อินเทอร์เน็ต ป้ายจราจร และป้ายประกาศต่าง ๆ 
ตัวอย่าง 
小心地滑、禁止停车、入口、出口、危险 

外用药、内服药、搜索、保存、删涂、复制、确定 

教师办公室 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา 
และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 

 หลักการอ่านออกเสียง 
 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง 
 การใช้พจนานุกรม 

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรวมทัง้ระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  

 ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเก่ียวกับตนเอง สิ่งใกล้
ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 
ค าศัพท์สะสม 1,050-1,250 ค า  
 สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ 
กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจ าลอง  

4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ
เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  

 บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อ
อื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ 
 หลักการอ่านจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
 ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และ
การยกตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 
A: 你有什么想法？B：我想…… 、我认为…… 

句式： 

比 、不比、不如 、没有 

跟…… (不)一样、越……越…… 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  一边…… 一边……、先……后……  

“是…… 的 ”句装sim卡、充值、电池、禁止拐弯、禁

止倒车 
ม.5 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง 

ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 ค าสั่ง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย และค าบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ   
การใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูล 
ทางอินเทอร์เน็ต ป้ายจราจรและป้ายประกาศต่าง ๆ 
ตัวอย่าง 
海啸、易燃品、电话本、台风时请勿出海、菜单 
信息、信号、短信、新信息、收件箱、电子邮箱 

 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
และบทร้อยกรอง ตามหลัก 
การอ่าน   

 หลักการอ่านออกเสียง  
 ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง 
 การใช้พจนานุกรม 

3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความ ให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ 
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
หรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  

 ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเก่ียวกับตนเอง สิ่งใกล้
ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิง่แวดล้อม ประเพณีและ
วัฒนธรรม  
ค าศัพท์สะสม 1,250-1,500 ค า  
 สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ 
กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจ าลอง  

4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห ์
สรุปความ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและอ่าน  

 บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อ
อื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ 
 หลักการอ่านจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
 ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และ
การยกตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 
连…… 都…… 、连…… 也…… 

如果…… 就……、一方面…… 一方面…… 

又…… 又…… 、既 …… 又……、觉得 

A: 你对这件事有什么意见？ 

B: 我觉得…… 、我认为……像 比如 

A: 我喜欢去公园，像北海、颐和园什么的 

因为那儿的空气很凉快。 

B：泰国有很多水果，比如；榴莲、红毛丹 

   山竹芒果等等。 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ม.6 1. ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ  

 ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย 
จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ เช่น ประกาศต่างๆ คู่มือการใช ้
อุปกรณ์และสิ่งของ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ป้ายจราจร 
และป้ายประกาศต่าง ๆ 
ตัวอย่าง  
暂停上课、继续上课、请系安全带、填表、欢迎光临 

通知、 布告栏、报纸、杂志、网络新闻、闲人免进 

网络信息 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบท

ร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน    
 หลักการอ่านออกเสียง 
 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง  
 การใช้พจนานุกรม 

 3. อธิบายและเขียนประโยคหรือข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  

 ประโยค หรือข้อความท่ีมีความหมายเก่ียวกับตนเอง สิ่งใกล้
ตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิง่แวดล้อม ประเพณีและ
วัฒนธรรม ค าศัพท์สะสม 1,500 ค า ข้ึนไป  
 สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภูมิ 
กราฟ ตาราง ภาพ วัตถุจริง สิ่งจ าลอง  

 4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ 
สรุปความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้
เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและอ่าน 

 บทอ่าน บทความ เรื่องสั้น ข่าว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อ
อื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ซีดี เว็บไซต์ 
 หลักการอ่านจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
 ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร  
ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม ่
 ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และ
การยกตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 
应该……、虽然……但是…… 

因为…… 所以……  

既然……就…… 

不但……而且…… 

非 ……不可、只要…… 就…… 

只有…… 才……觉得 

对我来说、依我看、对于这件事 

要考试了，你们应该努力学习。 

A: 你对这件事有什么意  见？ 

B: 我觉得…… 、我认为……像 比如 

A: 我喜欢去公园，像北海、颐和园什么的,  

   因为那儿的空气很凉快。 

B：泰国有很多水果，比如；榴莲、红毛丹 

    山竹芒果等等。 
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สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ 
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.1 1. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสาร

ระหว่าง บุคคล ตามแบบที่ฟัง 
 

 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
 ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง   
ตัวอย่าง 
你好! nǐhǎo! 、你们好! nǐmenhǎo!  

我叫……。wǒjiào……、再见! zàijiàn!  

A: 对不起。duìbuqǐ.   B: 没关系。méiguānxi. 

A: 谢谢! xièxie !      B:不客气。búkèqì. 
 2. ใช้ค าสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง   ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  

ตัวอย่าง  
请进qǐngjìn 、 起立qǐlì 、请坐qǐngzuò 

打开书dǎkāishū 、请看qǐngkàn  

 请听qǐngtīng 、请安静qǐngānjìng 
 3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  

ตามแบบที่ฟัง 
 ค าศัพท์ กลุ่มค า และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ 
ตัวอย่าง 
我要……  wǒyào……、我不要…… wǒbúyào…… 

我可以……吗？wǒkěyǐ……ma? 
 4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง 

ตามแบบที่ฟัง 
 ค า กลุ่มค า และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ตัวอย่าง  
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. 
ป.2 1. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟัง    
 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
 ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง   
ตัวอย่าง  
老师好! lǎoshīhǎo! 、大家好! dàjiāhǎo!  

早上好!  zǎoshanghǎo!、晚安!wǎnān!  

明天见! míngtiānjiàn! 、谢谢! xièxie! 

我姓……。wǒxìng……、我叫……。wǒjiào…… 

我……。岁wǒ……suì. 

我上……（一年级 ）。wǒshàng…… （yīniánjí ）.  
A: 你好吗？nǐhǎoma?   

B: 我很好。 wǒhěnhǎo. 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 2. ใช้ค าสัง่ และค าขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง  ค าสั่ง และค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน 

ตัวอย่าง  
请听老师qǐngtīnglǎoshī 、跟老师读gēnlǎoshīdú  

看黑板打开书kànhēibǎndǎkāishū  

合上书héshàngshū 
 3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ

ที่ฟัง 
 ค าศัพท์ กลุ่มค า และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ 
ตัวอย่าง 
我要…… wǒyào……、我不要…… wǒbúyào…… 

我可以……吗?  wǒkěyǐ……ma？ 

我想…… wǒxiǎng…… 

我吃苹果，我喝果汁wǒchīpíngguǒ， wǒhēguǒzhī 
4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง 
ตามแบบที่ฟัง 

 ค า กลุ่มค า และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ตัวอย่าง 
我叫…… wǒjiào ……、我爱…… wǒài…… 

我喜欢…… wǒxǐhuan……、我家在…… wǒjiāzài…… 

你上几年级了？nǐshàngjǐniánjíle? 

你学习什么？nǐxuéxíshénme? 

你是哪国人？nǐshìnǎguórén? 

我是……人。wǒshì……rén. 

我的眼睛很大。wǒdeyǎnjīnghěndà. 

我的头发很长。wǒdetóufàhěncháng. 

我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú. 
ป.3 1. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง    
 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
 ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง   
ตัวอย่าง  
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. ใช้ค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง 
 

 ค าสั่ง และค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
ตัวอย่าง 
请听老师…… qǐngtīnglǎoshī …… 

跟老师读gēnlǎoshīdú 

看黑板kànhēibǎn   

先听老师说xiāntīnglǎoshīshuō 

翻到第……页fāndàodì……yè  

请给我…… qǐnggěiwǒ…… 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ

ที่ฟัง 
 

 ค าศัพท์ กลุ่มค า และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ 
ตัวอย่าง 
我要…… wǒyào…… 

我不要…… wǒbúyào…… 

我可以……吗？wǒkěyǐ…….ma? 

给我…… gěiwǒ…… 

我想…… wǒxiǎng…… 

我想当…… wǒxiǎngdāng…… 
 4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ

สิ่งใกล้ตัว ตามแบบที่ฟัง 
 
 
 
 

 ค า กลุ่มค า และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งใกล้ตัว  
ตัวอย่าง  
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. 
 5. บอกความรู้สึกของตนเอง เก่ียวกับสิ่งใกล้ตัว 

หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 
 ค า กลุ่มค า และประโยคที่ใช้บอกความรู้สึก  
เช่น ดีใจ เสียใจ ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ  
ตัวอย่าง  
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…… 

ป.4 1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล   

 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
 ประโยค ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว 
ส านวนการ ตอบรับ 
ตัวอย่าง  
我是…… wǒshì…… 、这是我的…… zhèshìwǒde…… 

那是我的…… nàshìwǒde……  

他是…… tāshì…… 

谢谢xièxiè  、不用谢búyòngxiè  

不客气búkèqì、对不起duìbuqǐ  

没关系méiguānxi 
2. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าขออนุญาตง่ายๆ  ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน 

ตัวอย่าง  
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  请进qǐngjìn  、 请坐qǐngzuò、 注意听zhùyìtīng   

注意看zhùyìkàn、我可以进来吗？wǒkěyǐjìnláima？  

我可以去……吗？wǒkěyǐqù…ma？ 
3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ 
ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ และขอ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ   
ตัวอย่าง   
我要…… wǒyào……   

请帮我…… qǐngbāngwǒ…… 
4. พูดหรือเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและ 
สิ่งใกล้ตัว 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  
ตัวอย่าง 
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…… 
 5. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่อง

ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 
 ประโยคและส านวนภาษาที่ใช้บอกความรู้สึกของตนเอง เช่น 
ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก  
ตัวอย่าง  
觉得juéde、喜欢xǐhuan、爱ài、高兴gāoxìng 

伤心shāngxīn、我很高兴。wǒhěngāoxìng. 

我很伤心。wǒhěnshāngxīn.、我爱唱歌。

wǒàichànggē. 

我觉得中文不难。wǒjuédezhōngwénbúnán. 
ป.5 1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง

บุคคล    
 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ  
 ประโยค ข้อความ หรือภาษาท่ีใช้แนะน าตนเอง เพ่ือน และ
บุคคลใกล้ตัว ส านวนการตอบรับ 
ตัวอย่าง  
老师好！lǎoshīhǎo！ 、我叫…… wǒjiào……  

他是我的…… tāshìwǒde…… 

那是他的…… nàshìtāde…… 

您贵姓？nínguìxìng?  、这是…… zhèshì…… 

谢谢xièxie 、不用谢búyòngxiè 

不客气búkèqì、对不起duìbuqǐ   

没关系méiguānxi、没什么méishénme 
2. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และ
ค าแนะน าง่ายๆ 

 ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และค าแนะน าง่ายๆ 
ตัวอย่าง 
请打开窗qǐngdǎkāichuāng  

请站起来qǐngzhànqǐlái 

（请）给我看看（qǐng） gěiwǒkànkan 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  老师，我们可以去……吗？ 

lǎoshī , wǒmenkěyǐqù...ma？  

这样做zhèyàngzuò  

你应该…… nǐyīnggāi…… 
 3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ  

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  
ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้บอกความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 
ตัวอย่าง  
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. 
 4. พูดหรือเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และ 
เรื่องใกล้ตัว 
 

 ประโยคและส านวนภาษาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
ตัวอย่าง  
你从哪里来？nǐcóngnǎlilái? 

我从……来。wǒcóng……lái.  
你的电话号码是多少？

nǐdediànhuàhàomǎshìduōshǎo? 

02 - ……(การอ่านหมายเลข เลข 1 อ่านว่า yāo) 

你在哪儿出生？nǐzàinǎerchūshēng? 

我在……出生。wǒzài……chūshēng. 

你的生日是几月几号？nǐdeshēngrìshìjǐyuèjǐhào? 

我的生日是……。wǒdeshēngrìshì…… 
5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อม
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
และการให้เหตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ  เสียใจ  
มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ  
ตัวอย่าง 
觉得juéde 、喜欢xǐhuan、爱ài 

高兴gāoxìng、伤心shāngxīn 

快乐kuàilè 、开心kāixīn、好吃hàochī  

 好喝hǎohē、我喜欢wǒxǐhuan   

不喜欢唱歌bùxǐhuanchànggē 

爸爸回来了, 我很高兴。 

bàbahuíláile ,wǒhěngāoxìng. 

我考不好，很伤心。 

wǒkǎobùhǎo ,hěnshāngxīn. 

今天是我的生日，我觉得很快乐、开心。 

jīntiānshìwǒdeshēngrì,wǒjuédehěnkuàilè ，kāixīn. 

我饿了，要去吃饭。Wǒ’èle ,yàoqùchīfàn. 

这个苹果很好吃。zhègepíngguǒhěnhǎochī. 
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ช้ัน ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.6 1. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง

บุคคล 
 บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ  
 ประโยค ข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว 
และส านวนการตอบรับ 
ตัวอย่าง  
大家好! dàjiāhǎo!  、明天见! míngtiānjiàn！ 

我是…… wǒshì……、那是我…… nàshìwǒ…… 

认识你rènshinǐ 、我很高兴。wǒhěngāoxìng.   

我也是。wǒyěshì.、好的hǎode  

我也去。wǒyěqù. 
 2. ใช้ค าสัง่ ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และ

ค าแนะน า  
 

 ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และค าแนะน า  
ตัวอย่าง 
不要…… búyào…、请坐好qǐngzuòhǎo 

老师，我们可以去……吗？ 

lǎoshī，wǒmenkěyǐqù……ma？ 

你要认真……  nǐyàorènzhēn…… 

 你应该…… nǐyīnggāi…… 
 3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ 

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้บอกความต้องการ การขอ
ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 
ตัวอย่าง  
不bù、没méi、 

我要一张纸wǒyàoyīzhāngzhǐ 

A: 请帮我们……扫地……。  

  qǐngbāngwǒmen……sǎodì…… 

B: 可以,不可以kěyǐ ,bùkěyǐ / 我没空。wǒméikòng. 
 4. พูดหรือเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
 ประโยคและส านวนภาษาทีใ่ช้ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
ตัวอย่าง  
同学们好！tóngxuémenhǎo！  

我是……人。wǒshì……rén. 

我住在……。wǒzhùzài…… 

我在……学校读书、学习上学。 

wǒzài…xuéxiàodúshū，xuéxí，shàngxué. 

这是我的……。zhèshìwǒde…… 

我的爱好是……。wǒdeàihàoshì…… 

我读上……年级。Wǒdúshàng…… niánjí.  

我在学习……（中文/ 英文）。 

wǒzàixuéxí…(zhōngwén ， yīngwén). 

我想当…… (医生)、 (老师) 、(军人)。 

wǒxiǎngdāng…… (yīshēng)， (lǎoshī) ，(jūnrén). 
5. พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เหตุผลสั้นๆ ประกอบเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก และการให้
เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า  
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผล หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี  

ตัวอย่าง  
觉得juéde、喜欢xǐhuan、爱ài 

高兴gāoxìng、伤心shāngxīn 

难过nánguò、快乐kuàilè、开心kāixīn 

甜tián 、酸suān、咸xián 、辣là  

淡dàn、苦kǔ 、香xiāng、好看hǎokàn 

不好看bùhǎokàn、可爱kě’ài 

不可爱bùkě’ài、美丽měilì 

不美丽búměilì、漂亮piàoliang 

不漂亮búpiàoliang 

我考了第一名，我非常高兴。 

wǒkǎoledìyīmíng, wǒfēichánggāoxìng. 

妈妈带我去玩，我很快乐。 

māmādàiwǒqùwán, wǒhěnkuàilè. 

我饿了，我们去吃饭吧。 

wǒ'èle， wǒmenqùchīfànba. 

茉莉花很香。mòlìhuāhěnxiāng. 
ม.1 1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 

กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบคุคล 
เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน  
 ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพ่ือน และบุคคล
ใกล้ตัว การตอบรับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวอย่าง  
对不起 、不好意思、劳驾 

真……、很……、非常……、太……了 

哪里哪里！、不敢当！ 
2. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง 
ตัวอย่าง  
老师请说慢点儿。、这样写。 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ การขอ
ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ  
ตัวอย่าง 
行、不行、要 、需要 

A: 你要什么？ 

B: 我要一个苹果。 

A: 你需要他的帮助吗？ 

B: 当然要、不需要。 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  หรืออ่าน 

ตัวอย่าง  
谁？、在哪儿？、做什么？、怎么样？、为什么？

这个故事告诉、教育我们什么？ 

这个故事告诉我们……  。 
 5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น

ของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ  

  ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก ความคดิเห็น 
และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ  
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ  
ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี  
ตัวอย่าง  
爱、喜欢、高兴、伤心、难过、快乐 

开心、担心、紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣 

淡苦、香、好吃、好喝、好看、难看、丑 

可爱、酷、漂亮、帅、美、美丽、胖、瘦、高 

矮、苗条、丰满、壮、好玩 
ม.2  1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 

เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน  

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบคุคล 
เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน  
 ประโยคหรือข้อความท่ีใช้แนะน าตนเอง เพ่ือน และบุคคล
ใกล้ตัว การตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่อง
ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน  
ตัวอย่าง  
打扰了、不好意思、十分……、……极了！ 

过奖了！哪儿的话！、你的汉语说得很好。、再会 
 2. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และ

ค าอธิบาย ตามสถานการณ์ 
 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย 
ตัวอย่าง  
这个字不是这样发音。、汉字要根据笔画来写。 

 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ  
การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ตัวอย่าง 
要 、需要 、能、不能、一定、不一定   当然 

A: 你要吃点儿什么？ 

B:  我想要一碗面条，不放味精。 
 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง 
ที่ฟังหรืออ่าน 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง 
ที่ฟังหรืออ่าน 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  ตัวอย่าง  

谁？、在哪儿？、做什么？、怎么样？、为什么？ 

你对这件事有什么意见？  

这个故事告诉/教育我们什么？这个故事告诉我

们……。 
 5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น

ของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และ
ประสบการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ
รสชาติ ความสวย น่าเกลียด ความดี ไม่ดี  
ตัวอย่าง  
高兴、伤心、喜欢、爱、难过、快乐、开心 

担心、紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣、淡、苦 

香、好吃、好喝、好看、难看、丑、可爱、酷 

漂亮、帅、美、美丽、胖、瘦、高、矮、苗条 

丰满、壮、好玩 
ม.3  1. สนทนาอย่างต่อเน่ือง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล

เก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ 
ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบคุคล 
เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุภาพ การเชิญชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเองเรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน   
 บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ตัวอย่าง  
很抱歉、告辞、特别……、 格外…… 

欢迎您再次来曼谷  
 2. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และ

ค าอธิบายตามสถานการณ์ 
 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่มีความซับซ้อน 
ตัวอย่าง  
这个字有两个读音, 意思不一样。 

去百货商店可以坐地铁、公交车或者船都可以到。 
 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณ์ต่างๆ  

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ การขอ
และให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณ์ต่างๆ 
ตัวอย่าง  
要 、需要 、能、不能、一定、不一定    当然 

求、请求 

A: 你还要吃一点儿什么吗？ 

B: 不用了，谢谢，很饱了。 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอข้อมูลและให้ข้อมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 เก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ตัวอย่าง 

谁？、在哪儿？、做什么？、怎么样？、为什么？ 

你对这件事有什么意见？  

这个故事告诉、教育我们什么？ 

这个故事告诉我们……。 
 5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็น

ของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว  เหตุการณ์ในชีวิต ประจ าวัน เช่น ชอบ ไม่
ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว อร่อย หวาน ความสวย 
น่าเกลียด ความดี ไม่ดี  
ตัวอย่าง  
高兴、伤心、喜欢、爱、难过、快乐、开心、担心 

紧张、辛苦、甜、酸、咸、辣、淡、苦、香、好吃 

好喝、好看、难看、丑、可爱、酷、漂亮、帅、美 

美丽、胖、瘦、高、矮、苗条、丰满、壮、好玩 
ม.4  1. สนทนาอย่างต่อเน่ือง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล 

ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
 
 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบคุคล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น  
การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพ่ือน การ
ยอมรับและเห็นต่าง 
 บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ 
ของสังคม 
ตัวอย่าง 
我觉得……、你看怎么样？、你的意见呢？ 

我同意。 、我不这么认为。 
 2. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และ

ค าอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบาย 
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ค าขอร้องให้ช่วยเหลือ 
ค าแนะน าสถานที่ท่องเท่ียว ค าชี้แจงการท าข้อสอบ 
ตัวอย่าง 
请问……、告诉我好吗？、请你帮个忙，好吗？ 

请你帮我一下，可以吗？ 

A: 你去哪里？    

B: 我去学校。 

A: 请问, 银行在哪儿？ 

B: 银行在学校对面。  
3. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ   
ขอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ การขอ
และให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ  
ตัวอย่าง 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  愿意、不愿意、请多多指教 !  

如果你有事，请告诉我。、那本书很有意思。 

请给我这本书，好吗？、我不喝咖啡，我喝茶。   

 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้ขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
ตัวอย่าง 

  谁？、在哪儿？、做什么？、怎么样？、为什么？ 

你对这件事有什么意见？  

这个故事告诉、教育我们什么？ 

这个故事告诉我们…… 。 
 5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น

ของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ  

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็น และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์  เช่น ชอบ  
ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย น่า
เกลียด ดี ไม่ดี  
ตัวอย่าง 
担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾 

希望、失望、等待、油腻、清淡、单调、丑、酷

棒、了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮、苗条 

丰满、壮 
ม.5  1. สนทนาอย่างต่อเน่ือง และเขียนโต้ตอบข้อมูล 

ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
 

  ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เช่น  
การพูดแสดงความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพ่ือน การ
ยอมรับและเห็นต่าง 
 บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร 
ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ตัวอย่าง 
我觉得…… 、依我看……  

大家认为…… 

根据……、 依我的经验…… 

你看怎么样？ 

你的意见呢？、我同意。、 我不这么认为。 
2. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การบอกทิศทาง ค าอธิบาย 
การใช้ยา 
ตัวอย่าง  
请你帮我去买东西，好吗？ 

 你应该多看书，才可以提高中文水平。 

 这个药必须每天吃三次，病才会好得快。 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ   ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ การขอ 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 

ในสถานการณ์ต่างๆ 
และให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ 
ตัวอย่าง  
愿意、不愿意、得、必须、必要 

要是你寂寞，就上我们家来玩儿吧。 

让我来帮你吧。 

你需要我帮忙吗？请你把窗帘拉上。 

别再提这件事。 

 你能让我试试看吗？ 
 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
ตัวอย่าง  
谁？、在哪儿？、做什么？、怎么样？、为什么？ 

你对这件事有什么意见？  

这个故事告诉/教育我们什么？ 

这个故事告诉我们……。 

读完这个故事后有什么感想？ 
 5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความ

คิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ ์ข่าว เหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข 
เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ  
ความสวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี  
ตัวอย่าง  
担心、紧张、辛苦、寂寞、无聊、后悔、遗憾 

希望、失望、等待、油腻、清淡、单调、可口 

丑、酷、棒、了不起、很厉害、胖、瘦、高、矮 

苗条、丰满、壮 

ม.6 1. สนทนาอย่างต่อเน่ือง และเขียนโต้ตอบข้อมูล 
ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบคุคล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ เช่น การพูดแสดง
ความคิดเห็น การขอความคิดเห็นจากเพ่ือน การยอมรับและ
เห็นต่าง 
 บทสนทนา ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ 
ของสังคม 
ตัวอย่าง 
我觉得……、你看怎么样？、你的意见呢？ 

你有什么意见？、你有更好的意见吗？ 

我同意。、 我赞成。、我满意。、我不这么认为。 
2. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่มีความซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่างๆ  เช่น ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  ตัวอย่าง 

请快上车，要不然就来不及了。 

曼谷不但是泰国的经济中心，而且是重要的旅游城

市。 

中国的高考，除了要考数学，还要考英文。 

老师，请原谅我，下次我再也不 敢迟到了。  

辛苦了，还麻烦你跑一趟。 
 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  

ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ  
การขอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธ 
ในสถานการณ์ต่างๆ 
ตัวอย่าง 
愿意、不愿意、得、必须、必要、我愿意帮助你。 

你必须去看一下。、我的词典被他拿走了， 

你能借我用一下儿吗？ 
 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ บรรยาย และแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ บรรยาย และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังหรืออ่าน 
ตัวอย่าง  
谁？ 、在哪儿？、做什么？、怎么样？、为什么？ 

你对这件事有什么意见？  

这个故事告诉/教育我们什么？ 

这个故事告诉我们…… 。 

读完这个故事后有什么收获？ 

 5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

 ประโยคหรือส านวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็น และให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ สุข 
เศร้า หิว เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย  
น่าเกลียด ดี ไม่ดี  
ตัวอย่าง 
担心、紧张、辛苦、寂寞 

无聊、后悔、遗憾 

希望、失望、等待 

油腻、清淡、单调、可 

丑酷、棒、了不起、很厉害 

胖、瘦、高、矮 

苗条、丰满、壮、结实  
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สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.1 1. พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ค า กลุ่มค า และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ  
สิ่งต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ต าแหน่งของสิ่งของ 
ตัวอย่าง 
上shàng 、下xià   、 左zuǒ  、右yòu    、前qián  

后hòu   、大dà 、 小xiǎo、上面shàngmian  

下面xiàmian、 左边zuǒbian 、右边yòubian 

早上zǎoshang 、晚上wǎnshang、年nián 、月yuè  

日rì、红色hóngsè 、  蓝色lánsè 、  黄色huángsè   

白色báisè 、黑色hēisè 、我的家wǒdejiā   

我叫……。wǒjiào……、我……岁。wǒ……suì. 

现在八点。xiànzàibādiǎn.   
2. เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ  ล าดับขีดอักษรจีน 

笔画bǐhuà 、笔顺bǐshùn 

ป.2 1. พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่อง ใกล้ตัว 
 

 ค า กลุ่มค า และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง 
สิ่งต่างๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ต าแหน่งของสิ่งของ 
ตัวอย่าง 
上shàng 、下xià    、左zuǒ、右yòu  、 前qián  

后hòu、前边qiánbian 、 后边hòubian    

……里lǐ 、……边biān 、 高gāo 、 矮ǎi 、大dà  

 小xiǎo、早上zǎoshang、 中午zhōngwǔ  

晚上wǎnshang、红色hóngsè 、黄色huángsè  

粉红色fěnhóngsè 、 绿色lǜsè  橙色chéngsè   

蓝色lánsè 、紫色zǐsè、 我很高wǒhěngāo 、矮ǎi  

今天……月……号，星期……  

jīntiān……yuè……hào，xīngqī…… 

熊猫真可爱。xióngmāozhēnkěài. 

妈妈在厨房。māmāzàichúfáng. 
2. เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ  ล าดับขีดอักษรจีน 

笔画bǐhuà  

笔顺bǐshùn 
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ช้ัน ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ป.3 1. พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  ค า กลุ่มค า และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง 
สิ่งต่างๆ  ตัวเลข สี ขนาด เวลา ต าแหน่งของสิ่งของ  
ตัวอย่าง 
上shàng 、下xià   、左zuǒ、右yòu 、 前qián  

后hòu  、里lǐ 、外wài  、 ……面miàn  

……边biān、高gāo 、 矮ǎi  、 大dà 、小xiǎo 

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ  

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、红色hóngsè  

黄色huángsè  、粉红色fěnhóngsè  

绿色lǜsè 、橙色chéngsè 、蓝色lánsè 紫色zǐsè  

白色báisè 、黑色hēisè、我不胖。wǒbúpàng. 

他很胖。tāhěnpàng. 

我家有……口人，有……。 

wǒjiāyǒu…… kǒurén，yǒu…… 

我七点去学校。wǒqīdiǎnqùxuéxiào. 

饺子很好吃。jiǎozihěnhàochī. 

蓝蓝的天，白白的云。lánlándetiānbáibáideyún. 
2. เขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองง่ายๆ  ค า กลุ่มค า และประโยคสั้นๆ ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 

ตัวอย่าง 
我姓…… ，叫……。wǒxìng...jiào... 

今年……岁。jīnnián...suì. 

上……年级。shàng...niánjí. 

我家有……口人，有……。wǒjiāyǒu……kǒurén, yǒu…… 

我住在……。wǒzhùzài…… 
3. จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ 
และสิ่งของ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 

 ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายเก่ียวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของและ
อื่นๆ ตามท่ีได้เรียนมา   

ป.4  1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการพูดและเขียนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ชื่อ อายุ รูปร่าง สี ขนาด 
รูปทรง สิง่ต่างๆ ตัวเลข วัน เดือน ปี ฤดูกาล ต าแหน่งของ
สิ่งของ 
 เครื่องหมายวรรคตอน 
ตัวอย่าง  
圆yuán、方fāng、角jiǎo、长cháng、短duǎn 

夏季xiàjì、 雨季yǔjì、凉季liángjì 、春chūn 

夏xià、秋qiū、冬dōng 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ 

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang 

逗号（，） dòuhào  、问号（？）wènhào 

句号(。)   jùhào  、顿号（、）dùnhào 

我家有一张圆桌。Wǒjiāyǒuyīzhāngyuánzhuō. 

方桌在左边。fāngzhuōzàizuǒbian . 

我的童子军三角巾在书包里。

wǒdetóngzǐjūnsānjiǎojīnzàishūbāolǐ. 
 2. พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง

ต่างๆ ใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน 
 ค า กลุ่มค าที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว    
ตัวอย่าง  
在……上/下zài……shàng / xià 

在……旁边zài……pángbiān 

我的书在桌子上。wǒdeshūzàizhuōzǐshàng. 

他坐在我的旁边。tāzuòzàiwǒdepángbiān. 
 3. พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้

ตัว 
 ประโยคที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง 
ใกล้ตัว 
ตัวอย่าง 
姐姐很漂亮。jiějiěhěnpiàoliang. 

他很帅。tāhěnshuài. 
ป.5   1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และ

เรื่องใกล้ตัว  
 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการพูดและเขียนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล สิง่ต่างๆ 
กิจกรรม ตัวเลข ล าดับที่ วัน เดือน ปี สี ฤดูกาล เวลา สภาพดิน
ฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก ขนาด รูปร่าง ต าแหน่งของ
สิ่งของ  
 เครื่องหมายวรรคตอน  
ตัวอย่าง 
圆yuán、方fāng、角jiǎo   、长cháng、短duǎn 

夏季xiàjì、 雨季yǔjì、凉季liángjì、春chūn 

夏xià、秋qiū、冬dōng 

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ 

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、时间shíjiān 

逗号（，）   dòuhào 、问号（？）wènhào 

句号 （。）  jùhào 、顿号（、）dùnhào 

感叹号（！）gǎntànhào、冒号（:）màohào 

泰国一年有三季：夏季、雨季、冬季。

tàiguóyīniányǒusānjì：xiàjì, yǔjì,dōngjì.   
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงข้อมูล

ต่างๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน  
 ค า กลุ่มค า ประโยคที่แสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ที่มี
ความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง 
ตัวอย่าง 
在……里边zài…lǐbian、在……后边zài…hòubian 

这是学校的地图，图书馆在教室的后边。 

Zhè shì xué xiào de dìtú ，tú shū guǎn zài jiào shì de 

hòu bian. 

这是我的卧室，电视在桌子上。 

Zhè shì wǒ de wò shì，diàn shì zài zhuō zǐ shàng. 
 3. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม หรือ

เรื่องใกล้ตัว 
 ประโยคที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม หรือเรื่อง
ใกล้ตัว 
ตัวอย่าง 
我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú. 

ป.6 1. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน 
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
 
 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการพูดและเขียนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น 
ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวเลข  
ล าดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา กิจกรรม สี ขนาด รูปทรง 
ต าแหน่งของสิ่งของ ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ 
ความรู้สึก 
 เครื่องหมายวรรคตอน 
ตัวอย่าง 
圆yuán、方fāng、角jiǎo  、 长cháng、短duǎn  

夏季xiàjì 雨季yǔjì、凉季liángjì 、春chūn、夏xià 

秋qiū、冬dōng、东dōng、南nán、西xī、北běi 

早上zǎoshang、上午shàngwǔ、中午zhōngwǔ 

下午xiàwǔ、晚上wǎnshang、时间shíjiān 

逗号（，） dòuhào  、 问号（？）wènhào 

句号（。）  jùhào 、   顿号（、）dùnhào 

感叹号（！）gǎntànhào   、冒号（:）màohào 

引号（“…”） yǐnhào  

中国一年有四季：春季、夏季、秋季、冬季。 

zhōngguóyīniányǒusìjì：chūnjì , xiàjì, qiūjì ,dōngjì. 

普吉在泰国的南部。pǔjízàitàiguódenánbù. 
 2. เขียนภาพ แผนผัง และตาราง แสดงข้อมูล

ต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 ค า กลุ่มค า ประโยคที่แสดงข้อมูลของเรื่องต่างๆ ที่มี
ความหมายสัมพันธ์กับภาพ แผนผัง และตาราง  
ตัวอย่าง 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  这是我的课程表，上午有两节汉语课，一节泰语

课，下午有两节英语课，一节体育课。Zhè shì wǒde 

kè chéng biǎo，shàngwǔ yǒu liǎng jié hànyǔ kè， yī 

jié tàiyǔ kè，xiàwǔ yǒu liǎng jié yīngyǔ kè，yī jié tǐyù 

kè. 

这是我们班的值日表。 

Zhè shì wǒmen bān de zhí rì biǎo. 
 3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง

ใกล้ตัว 
 

 ประโยคที่ใช้พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
เรื่องใกล้ตัว 
ตัวอย่าง 
我觉得汉语不难。wǒjuédehànyǔbùnán. 

ม.1 1. พูดและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และสิง่แวดล้อมใกล้ตัว 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น 
การเดินทาง อาหาร การเรียน กีฬา นันทนาการ งานอดิเรก 
การท่องเท่ียว     
ตัวอย่าง  
我叫马丽，今年12岁，爸爸是医生，妈妈是老师。 

 2. พูดหรือเขียนสรุปใจความส าคัญเก่ียวกับ 
เรื่องใกล้ตัว  
 

 ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เกี่ยวกับเรื่อง 
ใกล้ตัว เช่น กีฬา เพลง  
 การสรุปใจความส าคัญ  
ตัวอย่าง  
《世上只有妈妈好》歌词的内容大意是什么？ 

《画皮》这部电影的内容大意是什么？ 
 3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

กิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 
 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความคิดเห็น และการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ 
เรื่องใกล้ตัว 
ตัวอย่าง  
- A: 你觉得昨天的考试怎么样？ 

  B: 很难呀！因为我没有准备好。 

- A: 你喜欢中国的广东菜吗？ 

  B: 很喜欢，因为中国菜 不辣。 
ม.2 1. พูดและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตร

ประจ าวัน ประสบการณ์ และสิง่แวดล้อมใกล้ตัว 
 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ งาน
อดิเรก การท่องเท่ียว การศึกษา   
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  ตัวอย่าง  
每个星期天，奶奶带我去寺庙拜佛。  我去过两次中国。

第一次去了 

北京，第二次去了上海。 

 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญเก่ียวกับเรื่อง
ใกล้ตัว  
 

 ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้นเก่ียวกับเรื่อง
ใกล้ตัว เช่น ภาพยนตร์  กีฬา ดนตรี และเพลง  
 การสรุปใจความส าคัญ  
ตัวอย่าง  
《世上只有妈妈好》歌词的中心思想是什么？ 

这条新闻的中心思想是什么？ 
 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรม  เรื่องใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อม
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความคิดเห็น และการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 
เรื่องใกล้ตัว และประสบการณ ์
ตัวอย่าง  
A: 你认为明天美国队和英国队的足球比赛那个队 

   会赢？ 

B: 我认为英国队应该会赢，因为他们有很多足球 

   明星， 

  如：贝克汉姆。(贝克汉姆=David Beckham) 
ม.3 1. พูดและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตร

ประจ าวัน ประสบการณ์ และสิง่แวดล้อมใกล้ตัว 
 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง กิจวัตประจ าวันประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
เช่น การเดินทาง กีฬา อาหาร อาชีพนันทนาการ งานอดิเรก  
การท่องเท่ียว การศึกษา  
ตัวอย่าง  
现在泰国人非常喜欢学习汉语，学习汉语成为了一种 

时尚。 
 2.พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญเก่ียวกับ เรื่อง

ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ 
  
 

 ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น  
เรื่องเล่า เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ กีฬา 
ดนตรี เพลง บุคคลส าคัญ 
 การสรุปใจความส าคัญ  
ตัวอย่าง  
《世上只有妈妈好》的主题思想是什么？ 

-国王御训的主题思想是什么？ 
 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ พร้อม 
 ประโยคและส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความคิดเห็น และการให้
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

 ให้เหตุผลประกอบ ตัวอย่าง  
A: 昨天学校的科技展览有意思吗？ 

B: 非常有意思，内容丰富，还有科技作品的比赛。

科技作品=ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

科技项目=โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ม.4  1. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว หรือเหตุการณ์ 
หรือเรื่อง หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าวหรือเหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ 
การท่องเท่ียว การศึกษา สภาพสังคม บุคคลส าคัญ    
ตัวอย่าง  
泰国有很多名胜古迹，如大城历史公园，它有四百

多年的历史，已经被联合国教科文组织评为世界文

化遗产。 

中国昆明石林是世界自然遗产。 

联合国教科文组织= UNESCO 
世界文化遗产=มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
世界自然遗产=มรดกโลกทางธรรมชาติ 
世界七大奇迹 = สิ่งมหัศจรรย์โลก 7 อย่าง  

 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญหรือแก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือ เหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

 ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เช่น ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
 การวิเคราะห์เรื่อง เพ่ือจับใจความส าคัญ หรือแก่นสาระ  
ตัวอย่าง 
这故事告诉、教导我们…… 

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ ใกล้
ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

 ประโยค และส านวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ใกล้ตัว 
ตัวอย่าง 
我不太喜欢吃四川菜，因为太辣了。 

ม.5 1. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง 
หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   
 
 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ 
การท่องเท่ียว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ     
ตัวอย่าง  
大气污染、水污染等环境问题是目前全世界人类所

共同关心的核心问题之一。 
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  你们知道吗这些问题是怎么引起的吗？ 

我们应该如何保护呢？ 

(สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น) 

 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ หรือ 

แก่นสาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ 

วิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 
 

 ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้นเหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจ เช่น ภาพยนตร์  กีฬา 

ดนตรี เพลง 
 การวิเคราะห์เรื่อง เพ่ือจับใจความส าคัญ แก่นสาระ หัวข้อ
เรื่อง   
ตัวอย่าง 
从这件事我们可以看出、总结出…… 

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
 
 

 ประโยค และส านวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่
ในความสนใจ 
ตัวอย่าง 
我不同意你买这辆车，因为这辆车又贵又费油。 

我认为这件衣服很适合你，价格不高，款式新颖。 
ม.6 1. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  

ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็น
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   
 
 

 ประโยคหรือส านวนภาษาท่ีใช้น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม เช่น การเดินทาง อาหาร กีฬา นันทนาการ การ
ท่องเท่ียว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกจิ การเมือง    
ตัวอย่าง 
中泰两国有着悠久的友好关系。自1975 年建立外交

关系以来，两国在政治、经济、文化、贸易和军事

等方面的交流与合作得到了全面的发展。两国的贸

易与投资额不断增长，泰国出口到中国的主要商品

有大米、橡胶、热带水果、电脑配件等。泰国从中

国进口电器、电子产品、机械等商品。 
 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ 

หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว 
เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม  

 ข้อความ บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น 
เรื่องเล่า ข่าว เหตุการณ์  สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น 
ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง บุคคลส าคัญ 
 การวิเคราะห์เรื่องเพ่ือจับใจความส าคัญ แก่นสาระ  
หัวข้อเรื่อง 
ตัวอย่าง 
这篇文章反映、指出……、这篇报道评论…… 

 3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ประโยค และส านวนภาษาแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล 
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ช้ัน ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ต่างๆ  พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ต่างๆ 
ตัวอย่าง 
我认为留学北京好处多，首先北京有很多名牌大学

供留学生选择，其次在那能学到标准的普通话，最

后就是北京有很多名胜古迹，课余时可以充分接触

到中国的历史文化。 
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สาระท่ี 2: ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.1 1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 

ของจีน 
   การทักทายอย่างสุภาพ 
ตัวอย่าง  
您好nínhǎo！、老师好！lǎoshīhǎo！(พร้อมค านับ) ！ 

你好！nǐhǎo ！、同学们好！tóngxuémenhǎo！ 

孙丽，你好！Sūnlì, nǐhǎo！ 
2. บอกชื่อ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ
ของจีน 

 ชื่อ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน  
ตัวอย่าง  
วันตรุษจีน 春节chūnjié 
วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié 

3. รู้จักหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม游戏yóuxì  
การร้องเพลง唱歌chànggē 
การแสดงท่าทางประกอบเพลง  跳舞tiàowǔ 
制作熊猫面具zhì zuò xióngmāo miàn jù 

七巧板qī qiǎo bǎn 

中国和泰国的传统服饰zhōngguó hé tàiguó de 

chuántǒng fúshì 

ป.2 1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 
ของจีน 

-  การทักทาย  การแนะน าตนเอง อย่างสุภาพ 
ตัวอย่าง  
您好！nínhǎo！、老师好！lǎoshīhǎo！(พร้อมค านับ) ！ 

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). 
2. บอกชื่อ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ
ของจีน 

 ชื่อ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน  
ตัวอย่าง  
วันตรุษจีน春节chūnjié 
วันเช็งเม้ง  清明节qīngmíngjié 
วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié 
วันชาติ  国庆节guóqìngjié 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
จีน ท่ีเหมาะสมกับวัย 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม游戏yóuxì 、การร้องเพลง唱歌chànggē 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  การแสดงท่าทางประกอบเพลง 跳舞tiàowǔ การออกก าลัง

กาย体操tǐcāo做中国和泰国的日历zuò zhōngguó hé 

tàiguó de rìlì 

做中国、泰国城市的海报 

zuò zhōngguó tàiguó chéng shì de hǎi bào 
ป.3 1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 

ของจีน 
 
 
 
 
 
  

 การทักทาย  การแนะน าตนเอง การตอบรับหรือ 
- ปฏิเสธอย่างสุภาพ 

ตัวอย่าง  
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。wǒjiāyǒu.……kǒurén. 

我喜欢……。wǒxǐhuan……、是shì 、对duì    好hǎo  

可以kěyǐ 、要yào 、不是búshì 、 不对búduì   

 不好bùhǎo  、 不可以bùkěyǐ 、不要búyào  

A: 你要喝水吗？ nǐyàohēshuǐma？ 

B: 不要，谢谢！  búyào,xièxie！ 
2. บอกชื่อ ค าศัพท์ และความส าคัญ 
อย่างสั้นๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญ 
ของจีน  
 

 ชื่อ และค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ของจีน 
ตัวอย่าง 
วันตรุษจีน春节chūnjié (เป็นวันข้ึนปีใหม่ของจีน) 
วันเช็งเม้ง   清明节qīngmíngjié (เป็นวันไหว้บรรพบุรุษที่
สุสาน) 
วันแรงงาน 劳动节láodòngjié 
เทศกาลวันแห่งกวีหรือเทศกาลบะจ่าง 
端午节duānwǔjié 

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节zhōngqiūjié 
วันชาติ  国庆节guóqìngjié 

 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
จีนที่เหมาะสมกับวัย 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม游戏yóuxì 
การร้องเพลง唱歌chànggē 
การแสดงท่าทางประกอบเพลง 跳舞tiàowǔ  
การออกก าลังกาย体操tǐcāo 
做国旗小纸帽zuò guóqí xiǎo zhǐmào 

夹乒乓球比赛jiá pīngpāng qiú bǐsài 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  学习包饺子xuéxí bāo jiǎozi 

ป 4. 1. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน     

 การทักทายอย่างสุภาพ 
 มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เช่น การค านับในการ
ทักทาย การย้ิมตอบรับ การยืนอย่างส ารวมเพ่ือแสดงความ
เคารพและให้เกียรติ   
ตัวอย่าง  
你好！nǐhǎo！、 您好！nínhǎo！ 

老师好！lǎoshīhǎo！(พร้อมค านับ)  

同学们好！tóngxuémenhǎo！ 

孙丽，你好！sūnlì, nǐhǎo！ 

 2. ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  
งานฉลองของจีน   

 ค าศัพท์ และข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล วันส าคัญ  
งานฉลองของจีน  
ตัวอย่าง 
节日jiérì、春节chūnjié 、清明qīngmíng   

端午duānwǔ 、中秋节zhōngqiūjié 
  3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ

จีนที่เหมาะสมกับวัย 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ  
ตัวอย่าง 
剪纸jiǎnzhǐ 、 儿歌érgē、放fàng  

做风筝zuòfēngzhēng 、猜谜语cāimíyǔ  

跳舞tiàowǔ 、体操tǐcāo 
ป.5 1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่าง

สุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน   
 

 ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน  
ตัวอย่าง 
请…… qǐng…… 

请问，您贵姓？qǐngwèn， nínguìxìng？ 
 2. ตอบค าถาม หรือบอกความส าคัญของเทศกาล 

วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ
จีน   
 

  ข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ  
 งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
ตัวอย่าง 
节日jiérì、春节chūnjié   

清明qīngmíng 、 端午duānwǔ   

中秋节zhōngqiūjié、儿童节értóngjié   

元旦yuándàn、 母亲节mǔqīnjié  

父亲节fùqīnjié 、 圣诞节shèngdànjié 
 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

 จีนที่เหมาะสมกับวัย การเล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการ 
ป้องกันตัวตัวอย่าง 
剪纸jiǎnzhǐ 、儿歌érgē、放fàng  

做风筝zuòfēngzhēng  、猜谜语cāimíyǔ 

跳舞tiàowǔ 、体操tǐcāo 

书法shūfǎ 、 象棋xiàngqí 
ป.6 1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่าง

สุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน  
 ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน เช่น การส่งและรับของด้วยมือทั้งสองข้าง ถ้า
จ าเป็นต้องใช้มือเดียว ให้ใช้มือขวา 

 2. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  
 

 ข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ  
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
ตัวอย่าง   
节日jiérì、春节chūnjié 、 清明qīngmíng  

端午duānwǔ  、中秋节zhōngqiūjié 

儿童节értóngjié、元旦yuándàn、母亲节mǔqīnjié父

亲节fùqīnjié  、圣诞节shèngdànjié 
 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ

จีน ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การ 
เล่นเกม การร้องเพลง การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว 
และการเขียนพู่กันจีน  
ตัวอย่าง 
剪纸jiǎnzhǐ 、儿歌érgē、放fàng 

做风筝zuòfēngzhēng、 猜谜语cāimíyǔ  

跳舞tiàowǔ、  体操tǐcāo、书法shūfǎ  

 画画儿huàhuàr 、 象棋xiàngqí 
ม.1 1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ

เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
จีน 

 ประโยคและส านวนภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 
ของจีน 
ตัวอย่าง 
请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧 

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸 

不谢、不用谢、不客气、别客气  
 2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญ ของเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน  
ตัวอย่าง 
节日…… 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  春节：饺子、年糕、对联 

清明：扫墓 

端午： 粽子、赛龙舟 

中秋节： 月饼 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การเขียนพู่กันจีน 
บทบาทสมมติ 
剪纸、风筝、猜谜语  、 跳舞、体操、书法、画画

儿象棋、表演、朗诵 

ม.2  1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของจีน 
 

 ประโยคและส านวนภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 
ของจีน 
ตัวอย่าง 
请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧 

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸 

不谢、不用谢、不客气、别客气 
 2. อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ

เป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
 ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน เช่น เครื่อง 
แต่งกาย อาหาร เครื่องด่ืม สิ่งของ เครื่องใช้ ชนเผ่า 
ตัวเลข สี นามสกุล ฤดูกาล   
ตัวอย่าง 
节日…… 

春节：饺子、年糕、对联、舞龙、舞狮 

清明： 扫墓 

端午：粽子、赛龙舟 

中秋节： 月饼、儿童节  

元旦：贺年卡 

母亲节： 康乃馨、父亲节 

圣诞节： 圣诞老人 
 3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ  
การเขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ 
剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、跳舞、体操、书

法 

画画儿、象棋、表演、朗诵、中文打字 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ม.3 1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของจีน 

 การเลือกใช้ประโยคและส านวนภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
ตัวอย่าง 
请问、对不起、不好意思、没关系、不要紧 

没事儿、劳驾、多谢、感谢、非常感谢、非常荣幸 

不谢、不用谢、不客气、别客气 

 2. อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของจีน 
 

 ข้อมูลเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของจีน เช่น เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล อาหาร สีเครื่องด่ืม 
สิ่งประดิษฐ์ ตัวเลข ชนเผ่า  
ตัวอย่าง 
民族：中国有五十六 个民族。 

汉族、满族、藏族、苗族、傣族、回族中国古代四大

发明：造纸、指南针、火药、印刷 
 3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ การ
เขียนพู่กันจีน บทบาทสมมติ 
剪纸、中国结、风筝、猜谜语   、跳舞、体操 

书法、画画儿、象棋、表演、朗诵、中文打字 
ม.4  1. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้

เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่  
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ระดับของภาษา  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
ตัวอย่าง 
谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里，哪里 

您过奖了、哪儿的话、差远了 

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ต าแหน่ง 
ที่น่ังในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม 
- ค าท่ีเป็นสิริมงคลและค าท่ีไม่เป็นสิริมงคล 
- ค าต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ใน
เทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล 

 2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด  
ความเชื่อ และประเพณีของจีน 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อและ
ประเพณีของจีน 
ตัวอย่าง 
满月 -  中：抓周、满月酒         

- 泰： 剃胎毛 

生日：生日蛋糕、长寿面 

婚礼 ：新郎、新娘 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  葬礼 ： 悼念、花圈 

 3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ 
ตัวอย่าง 
剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿 

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑 

ม.5 1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน   

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ระดับของภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
ตัวอย่าง 
谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里，哪里 

您过奖了、哪儿的话、差远了 

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ต าแหน่ง 
ที่น่ังในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม- ค าท่ีเป็นสิริมงคลและค าท่ี
ไม่เป็นสิริมงคล 

- ค าต้องห้าม  เช่น 破、苦、 死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้
ในเทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล 

 2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด  
ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของจีน 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน   
ตัวอย่าง 
满月 -  中：抓周、满月酒         

- 泰： 剃胎毛 

生日： 生日蛋糕、长寿面 

婚礼：新郎、新娘 

葬礼： 悼念、花圈 
 3. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกัน
ตัว การเขียนพู่กันจีน 
ตัวอย่าง 
剪纸、中国结、猜谜语   、歌舞、书法、画画儿 

象棋、表演、朗诵、武术、中文电脑 
ม.6 1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้

เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน   
 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ระดับของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
ตัวอย่าง 
谢谢夸奖、多谢夸奖、不敢当、哪里，哪里 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  您过奖了、哪儿的话、差远了 

- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น การใช้ตะเกียบ ต าแหน่ง 
ที่น่ังในโต๊ะอาหารและในที่ประชุม 
- ค าท่ีเป็นสิริมงคลและค าท่ีไม่เป็นสิริมงคล 
- ค าต้องห้าม  เช่น 破、苦、死、穷、鬼 、倒霉ไม่ใช้ใน
เทศกาลตรุษจีนและในงานมงคล 

 2. อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ 
และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
จีน 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ 
และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน   
ตัวอย่าง 
满月 -  中：抓周、满月酒         

- 泰： 剃胎毛 

生日： 生日蛋糕、长寿面 

婚礼： 新郎、新娘 

葬礼： 悼念、花圈 

 3. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เช่น  
การเล่นเกม การร้องเพลง การถักเชือก การตัดกระดาษ ศิลปะ
การป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน 
ตัวอย่าง 
剪纸、中国结 

猜谜语   、歌舞 

书法、画画儿 

象棋、表演 

朗诵、武术 

中文电脑 
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สาระท่ี 2: ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.1 1. ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 

（拼音pīnyīn） และตัวอักษรไทย 
 ความแตกต่างระหว่างตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
（拼音pīnyīn）กับตัวอักษรไทย 
ตัวอย่าง 
我 – wǒ – ฉัน  

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย 

 วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย เช่น  
จีน-กล่าวค าทักทายพร้อมโค้งค านับ  
ไทย-กล่าวค าว่าสวัสดีพร้อมยกมือไหว้ 

ป.2 1. ระบุตัวอักษรจีน ค า และความหมาย  
สัทอักษรพินอิน（拼音pīnyīn）และ 
ออกเสียงได้ถูกต้อง 
 

 ตัวอักษรจีน ค า และความหมาย 
 สัทอักษรพินอินและการออกเสียง  
ตัวอย่าง 
书 – shū – หนังสือ ( sh+ū+วรรณยุกต์เสียง1 ) 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมของจีนและของไทย เช่น  
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร  
 

 วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจ าชาติ 
-  การรับประทานอาหารของจีนและของไทย  เช่น 

จีน-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน 
ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม 

ป.3 1. ระบุตัวอักษรจีน ค า กลุ่มค า และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน（拼音 

pīnyīn）และออกเสียงได้ถูกต้อง 
 

 ตัวอักษรจีน ค า กลุ่มค าและความหมาย 
 สัทอักษรพินอินและการออกเสียง  
ตัวอย่าง 
我爸爸- wǒbàba -พ่อของฉัน 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมของจีนและของไทย เช่น การแต่ง
กาย การรับประทานอาหาร  

 วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ชุดประจ าชาติ 
 การรับประทานอาหารของจีนและของไทย  เช่น 
จีน-รับประทานอาหารด้วยตะเกียบและช้อน 
ไทย-รับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม 

ป.4 1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของ
เสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และ
ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

 ความเหมือน และความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร    ค า 
กลุ่มค า และประโยคและข้อความ ของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น   
- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์ 
- ตัวอักษรจีน: ล าดับขีด 
- ค า: การประสมค า 
- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว 

 2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล และงานฉลอง  ตามวัฒนธรรมของจีน
กับวัฒนธรรมของไทย  

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงาน
ฉลองตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม 
ของไทย 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        53 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  ตัวอย่าง 

元旦yuándàn（新年xīnnián）、母亲节mǔqīnjié  

 父亲节fùqīnjié 
ป.5 1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย   
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น 
- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์ 
- ตัวอักษรจีน: ล าดับขีด 
- ค า: การประสมค า 
- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว 
- เครื่องหมายวรรคตอน 

 2. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีน
กับวัฒนธรรมของไทย 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงาน
ฉลอง ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม 
ของไทย 
ตัวอย่าง 
春节chūnjié 、泼水节pōshuǐjié（宋干节

sònggànjié） 

教师节jiàoshījié 、儿童节értóngjié 
ป.6 1. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

 ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น  
- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียงวรรณยุกต์ 
- ตัวอักษรจีน: ล าดับขีด 
- ค า: การประสมค า 
- วลี: โครงสร้างวล ี
- ประโยค: โครงสร้างประโยคความเดียว 
- เครื่องหมายวรรคตอน 

 2. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล งานฉลอง และประเพณี ตาม
วัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม 
ของไทย   
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม
ของไทย 
ตัวอย่าง 
元旦yuándàn（新年xīnnián）、春节chūnjié  

泼水节pōshuǐjié（宋干节sònggànjié） 

母亲节mǔqīnjié 、父亲节fùqīnjié   
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  教师节jiàoshījié  、儿童节értóngjié   

ม.1 1. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย  
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น 
- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ า/ เสียงหนัก-เบา 
- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของตัวอักษร
จีน 
- ค า: การประสมค า 
- วลี: โครงสร้างวล ี
- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย  
主+谓+宾/ ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่   
 主语、谓语 、宾语   定语、状语、补语 
- เครื่องหมายวรรคตอน 
- รูปประโยค  句式 
比较句，“是……的”句，“把” 字句 

 2. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลอง  
วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของจีนกับของ
ไทย 
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล   
งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ
จีนกับของไทย 
ตัวอย่าง 
元旦（新年）、春节、泼水节（宋干节） 

母亲节、父亲节、教师节、儿童节、国庆节 

劳动节 
ม.2 1. เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และ  การล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ   
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น 
- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ า/ เสียงหนัก-เบา 
- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของ
ตัวอักษรจีน 
- ค า: การประสมค า 
- วลี: โครงสร้างวล ี
- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย  
主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่  
  主语、谓语、宾语   定语、状语、补语 
- เครื่องหมายวรรคตอน 
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ช้ัน ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  - รูปประโยค  句式 
比较句，“是……的”句，“把” 字句 

 2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของจีนกับของไทย 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของจีนกับของไทย 
ตัวอย่าง 
四合院、饮食文化、民族服装、中国乐器、体育 

艺术：书画、建筑、陶器、雕刻 
ม.3 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค า ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย   
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย เช่น  
- เสียงในภาษาจีน: เสียงสูง-ต่ า/ เสียงหนัก-เบา 
- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของ
ตัวอักษรจีน 
- ค า: การประสมค า 
- วลี: โครงสร้างวล ี
- ประโยค: ประโยคความเดียวที่ไม่มีส่วนขยาย  
主+谓+宾ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่    
主语、谓语、宾语   定语、状语、补语 

- เครื่องหมายวรรคตอน 
- รูปประโยค  句式  
比较句， 句式 比较句，“是……的”句， 

“把”字句 
ม.4 1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่าง

ระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษาของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

 ความแตกต่างระหว่าง ตัวอักษร ค า วลี โครงสร้างประโยค 
ส านวนภาษาของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น  
- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของ
ตัวอักษรจีน 
- ค า: ค าพ้องรูป –พ้องเสียง/ ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
- วลี: โครงสร้างวล ี
- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่  
 主语、谓语、宾语、  定语、状语、补语 
-ประโยคความซ้อน ได้แก่ 
 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果

复句、转折复句、条件复句 

让步复句、目的复句、假设复句、紧缩句 

- รูปประโยค  句式  “被” 字句 
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ช้ัน ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  “有” 字句 “把” 字句  动句 兼语句 

- เครื่องหมายวรรคตอน 
- ส านวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语歇后语、座

右铭 
2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย 
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย 
ตัวอย่าง 
生活：四合院、饮食文化、中国乐器、体育、

艺术 

习俗：风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙 
ม.5 1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่าง

ระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา สุภาษิต 
ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

 ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา 
สุภาษิตของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น   
- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของ
ตัวอักษรจีน 
- ค า: ค าพ้องรูป –พ้องเสียง/ ค าท่ีมีความหมายใกล้ 
เคียงกัน 
- วลี: โครงสร้างวล ี
- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่  
 主语、谓语、宾语   定语 

状语、补语ประโยคความซ้อน ได้แก่ 
 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、

因果复句、转折复句、条件复句、让步复句、

目的复句 

假设复句、紧缩句 

- รูปประโยค  句式  “被” 字句 

“有” 字句 “把” 字句 动句 兼语句 

- เครื่องหมายวรรคตอน 
- ส านวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后

语、座右铭 
 2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมของจีนกับ 
ของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม  
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย 
 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย 
ตัวอย่าง 
生活：四合院、饮食文化、中国乐器、体育、

艺术 

习俗：风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙 
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ช้ัน ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

  节日：儿童节、教师节、国庆节、劳动节、春节 

宋干节 
ม.6 1. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่าง

ระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับ
ภาษาไทย 

 ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย   
เช่น  
- ตัวอักษรจีน: วิธีการสร้างอักษรจีน/ ส่วนประกอบของ
ตัวอักษรจีน 
- ค า: ค าพ้องรูป –พ้องเสียง/ ค าท่ีมีความหมายใกล้ 
เคียงกัน 

 - วลี: โครงสร้างวล ี
- ประโยค: ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยาย ได้แก่  
 主语、谓语、宾语   定语 
状语、补语 ประโยคความซ้อน ได้แก่ 
 并列复句、承接复句、递进复句、选择复句、因果

复句、转折复句、条件复句、让步复句 

目的复句、假设复句、紧缩句 

- รูปประโยค  句式  “被” 字句“有” 字句  

“把” 字句、动句 兼语句 

- เครื่องหมายวรรคตอน 
- ส านวน-สุภาษิต-คติพจน์ 成语、谚语、俗语、歇后语、

座右铭 
 2. วิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมจีน-ไทย และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม  
 
 

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย 
 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของจีนกับของไทย 
ตัวอย่าง 
生活：四合院、饮食文化、中国乐器、体育、艺术 

习俗：风水、送礼、吉祥数字、吉祥物、神仙 
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สาระท่ี 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.1 1. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น 
 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์  

ป.2 1. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ใกล้ตัว 

ป.3 1. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
เช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ท่องเท่ียว 

ป.4 1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด
หรือเขียน 
 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 แหล่งข้อมูลต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-  数学shùxué 

-  自然科学zìránkēxué 

-  社会科学shèhuìkēxué（地理dìlǐ、历史lìshǐ、宗教

与文化  

    zōngjiàoyǔwénhuà） 

-  泰语tàiyǔ 

-  外语wàiyǔ（英语yīngyǔ 、汉语hànyǔ） 

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù 

-  艺术yìshù（手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà  

    音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo） 

- 职业与技科zhíyèyǔkējì 
ป.5 1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด
หรือเขียน 
 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 แหล่งข้อมูลต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-  数学shùxué 

-  自然科学zìránkēxué 

-  社会科学shèhuìkēxué（地理dìlǐ、历史lìshǐ 

    宗教与文化zōngjiàoyǔwénhuà） 

-  泰语tàiyǔ 

-  外语wàiyǔ（英语yīngyǔ、汉语hànyǔ） 

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù 

-  艺术yìshù（手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà 

   音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo） 

-  职业与科技zhíyèyǔkējì 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.6 1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- 数学shùxué 

- 自然科学zìránkēxué 

- 社会科学shèhuìkēxué（地理dìlǐ、历史lìshǐ 

   宗教与文化zōngjiàoyǔwénhuà） 

-  泰语tàiyǔ 

-  外语wàiyǔ（英语yīngyǔ、汉语hànyǔ） 

-  卫生与体育wèishēngyǔtǐyù 

-  艺术yìshù（手工艺shǒugōngyì、绘画huìhuà 

  音乐yīnyuè、舞蹈wǔdǎo） 

-  职业与科技zhíyèyǔkējì 
ม.1 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด
หรือการเขียน 
 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-数学 

- 自然科学 

-  社会科学（地理、历史、宗教与文化） 

-  泰语 

- 外语（英语、汉语） 

- 卫生与体育 

-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞蹈） 

-  职业与科技 
ตัวอย่าง 

让学生查找关于中国地理的知识，然后阐述所收集

到内容。 
ม.2 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน 
 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- 数学 

- 自然科学 

-  社会科学（地理、历史、宗教与文化） 

-  泰语 

-  外语（英语、汉语） 

-  卫生与体育 

-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞蹈） 

-  职业与科技 

ตัวอย่าง 
让学生查找关于环境保护的资料，并且阐述所收集

的内容。 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ม.3 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด
หรือการเขียน 
 

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-  数学 

- 自然科学 

-  社会科学（地理、历史、宗教与文化） 

-  泰语 

-  外语（英语、汉语） 

-  卫生与体育 

-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞蹈） 

-  职业与科技 
ตัวอย่าง 

让学生查找关于中泰关系的历史书籍，并且阐述所

收集到的历史资料。 
ม.4 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-  数学 (加、减、乘、除) 

- 自然科学（物理、化学、生物、天文学、地质） 

-  社会科学（经济学、地理、历史、宗教与文化（思

想品德 

    社会道德、好公民）） 

-  泰语 

-  外语（英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯

语、梵巴语） 

-  卫生与体育 

-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞蹈） 

-  职业与科技 
ตัวอย่าง 

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论、知

识竞赛、小册子 制作  
ม.5 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการการ
ท าหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-  数学(加、减、乘、除) 

-  自然科学（物理、化学、生物、天文学、地质） 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
   -  社会科学（经济学、地理历史、宗教与文化（思

想品德、 社会道德、好公民）） 

-  泰语 

-  外语（英语、汉语、法语、日语、    德语、阿拉伯

语、梵巴语） 

- 卫生与体育 

-  艺术（手工艺、绘画、音乐、舞蹈） 

-   职业与科技 
เช่น 

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论、知

识竞赛、小册子 制作 
ม.6 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 วิธีการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ใบงาน โครงงาน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-  数学 (加、减、乘、除) 

- 自然科学（物理、化学、生物、天文学、地质） 

-  社会科学（经济学、地理、历史、宗教与文化

（思想品德 

   社会道德、好公民）） 

-  泰语 

-  外语（英语、汉语、法语、日语、德语、阿拉伯语、

梵巴语） 

-  卫生与体育 

-  艺术（手工艺、绘画、 音乐、舞蹈） 

-  职业与科技 
ตัวอย่าง 

举办展览、演示、学术报告、小组讨论、辩论 

知识竞赛、小册子 制作等等 
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สาระท่ี 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.1 1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ  

ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
 ค า กลุ่มค า ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
 น าค า กลุ่มค า ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
ตัวอย่าง  
学生：老师，您好！xuéshēng：lǎoshī，nínhǎo！ 

老师： 你好！lǎoshī：nǐhǎo！          

A：请进。qǐngjìn.      
B：谢谢。xièxie. 

ป.2 1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ  
ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

 ค า กลุ่มค า ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
 น าค า กลุ่มค า ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
ตัวอย่าง  
A：你去哪儿？nǐqùnǎr? B：我去学校。wǒqùxuéxiào 

ป.3 1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน 

 ค า กลุ่มค า ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
 น าค า กลุ่มค า ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
ตัวอย่าง  
A：今天星期几？  jīntiānxīngqījǐ?      

B：今天星期一。jīntiānxīngqīyī. 
ป.4 1. ฟังและพูด หรืออ่านประโยค หรือ 

บทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

 ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 
 น าค าศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์จริง 
ตัวอย่าง 
看黑板kànhēibǎn 、看地图kàndìtú 

再说一遍zàishuōyībiàn  、 

读后请画画儿dúhòuqǐnghuàhuàr 

放在里面fàngzàilǐmiàn 、不要去búyàoqù   

请排队qǐngpáiduì、 

你应该天天练习nǐyīnggāitiāntiānliànxí 

你要用心听nǐyàoyòngxīntīng           

上课不可以吃东西shàngkèbúkěyǐchīdōngxi 
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ชั้น ตัวชีวั้ดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.5 1. ฟัง พูด และอ่านหรือเขียนประโยค หรือบท

สนทนา ในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

 ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
ในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 น าค าศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้ 
มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
ตัวอย่าง 
要说话先举手yàoshuōhuàxiānjǔshǒu 

请放下去qǐngfàngxiàqù  、请回答qǐnghuídá   

注意听zhùyìtīng、请排队qǐngpáiduì   

请帮我qǐngbāngwǒ 、请等一下qǐngděngyíxià 

慢慢说mànmànshuō 、不要吵闹búyàochǎonào 

你应该多看多写nǐyīnggāiduōkànduōxiě 

要说话先举手yàoshuōhuàxiānjǔshǒu 
ป.6 1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 ประโยค หรือบทสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 
 น าค าศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์จริง 
ตัวอย่าง 
请排队qǐngpáiduì 、 分组fēnzǔ 、准备zhǔnbèi   

开始kāishǐ  、请站起来qǐngzhànqǐlái   

再做一次zàizuòyícì、请帮助他qǐngbāngzhùtā    

请再画qǐngzàihuà、注意听zhùyìtīng  

要回答先举手yàohuídáxiānjǔshǒu                     

先听后说xiāntīnghòushuō 
ม.1 1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา  

 การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
และสถานศึกษา 
 น าค าศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์จริง 

ม.2 1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษาและชุมชน  

 การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 น าค าศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์จริง 
ตัวอย่าง 
欢迎到我们的学校。 

ม.3 1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 

 การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนตาม
สถานการณ์จริง 
ตัวอย่าง 
我们爱国王，他叫普密蓬。 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
   น าค าศัพท์ ประโยค และบทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 
ม.4 1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 

ม.5 1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 

ม.6 1. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 การใช้จีนภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 น าค าศัพท์ บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้ 
มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
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สาระท่ี 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
ป.1  1. ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่ 

เก่ียวข้องกับสิ่งใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้
ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรค า 
小画册xiǎohuàcè 、 卡片kǎpiàn 

ป.2  1. ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งใกล้ตัว 

 การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้
ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรค า 
小画册xiǎohuàcè、 卡片kǎpiàn 

ป.3  1. ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งใกล้ตัว 

 การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้
ตัว จากสื่อต่างๆ เช่น สมุดภาพ บัตรค า 
小画册xiǎohuàcè 、卡片kǎpiàn 

ป.4 1. ใช้ภาษาจีนในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งใกล้ตัว  

 การใช้ภาษาจีนในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้
ตัว จากสื่อต่างๆ 
ตัวอย่าง 
人物rénwù  、 食物shíwù   、动物dòngwù   

 职业zhíyè 、报纸bàozhǐ   

日常用品rìchángyòngpǐn 、时间shíjiān、地点dìdiǎn  

 网络wǎngluò  
ป.5  1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวม

ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว 
 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมค าศัพท ์
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ 
ตัวอย่าง 
人物rénwù 、 食物shíwù  、动物 dòngwù   

职业zhíyè 、报纸bàozhǐ   

日常用品rìchángyòngpǐn 、时间shíjiān 

地点dìdiǎn   

网络wǎngluò  
ป.6 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ 
 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมค าศัพท ์
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ 
ตัวอย่าง 
人物rénwù  、 食物shíwù 

动物dòngwù   

 职业zhíyè、 报纸bàozhǐ   

日常用品rìchángyòngpǐn  

时间shíjiān 

地点dìdiǎn  

网络wǎngluò 
ม.1 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า และ

น าเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ 
 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้าความรู ้
หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
 แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพ 
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址 

- ภาษาท่ีใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 
ม.2 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม 

น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอ
ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
  查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址 
- ภาษาที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 
ม.3 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม 

น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้าหรือรวบรวมน าเสนอ 
สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรูต่้างๆ 
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址 

- ภาษาท่ีใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 
 2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

ของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
 

 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน เช่น แผ่นพับแนะน าโรงเรียน แผ่นปลิว 
ป้ายค าขวัญ ประกาศ 
 การน าเสนอข้อมูลข่าว สารในโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板） 

ม.4 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า และ
น าเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้าความรู ้
หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาจีน  
ตัวอย่าง 
- การสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  - การกรอกแบบฟอร์ม 

姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址电子邮

件、学历 
 2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

ของโรงเรียนชุมชน และท้องถ่ินเป็นภาษาจีน 
 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน เช่น แผ่นพับแนะน า
โรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ประกาศ 
นิทรรศการ 
 การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน
เป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板）、布告栏、制作中文网页 

夏令营 
ม.5 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 

น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอ
ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- การสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址 

- การกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 
 2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

ของโรงเรียนชุมชน และท้องถ่ินเป็นภาษาจีน 
 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน เช่น แผ่นพับแนะน า
โรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ ประกาศ 
นิทรรศการ  
 การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน
เป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板）、布告栏、制作中文网页 

夏令营、才艺比赛、展览 
ม.6 1. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 

น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้าหรือรวบรวมน าเสนอ 
สรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรูต่้างๆ 
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตัวอย่าง 
- การสืบค้นข้อมูล 
查词典、查资料、上网、网上搜索、输入网址 

- การกรอกแบบฟอร์ม 
姓名、性别、年龄、出生日期、国籍、地址 
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ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
  电子邮件、学历 

 2. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียนชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมโลกเป็น
ภาษาจีน 

 การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมโลกเช่น หนังสือ
เล่มเล็ก แผ่นพับแนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน การท าแผ่น
ปลิว ป้ายค าขวัญ ประกาศ นิทรรศการ 
 การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ินและ
สังคมโลกเป็นภาษาจีน 
ตัวอย่าง 
制作标语、宣传册（板） 

布告栏、制作中文网页 

夏令营 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเ้ิม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 
รายวิชาพื้นฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 

จ 11201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  1                          จ านวน    40    ช่ัวโมง  
จ 12201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  2                          จ านวน    40    ช่ัวโมง  
จ 13201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  3                          จ านวน    40    ช่ัวโมง  
จ 14201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  4                          จ านวน    40    ช่ัวโมง  
จ 15201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  5                          จ านวน    40    ช่ัวโมง  
จ 16201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  6                          จ านวน    40    ช่ัวโมง  

รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
จ 21203   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 1 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
จ 21204   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 2 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
จ 22203   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 3 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
จ 22204   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 4 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
จ 23203   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 5 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
จ 23204   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 6 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
จ 21201   ภาษาจีนส่ือสาร 1 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ช่ัวโมง 
จ 21202   ภาษาจีนส่ือสาร 2 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ช่ัวโมง 
จ 22201   ภาษาจีนส่ือสาร 3 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ช่ัวโมง 
จ 22202   ภาษาจีนส่ือสาร 4 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ช่ัวโมง 
จ 23201   ภาษาจีนส่ือสาร 5 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ช่ัวโมง 
จ 23202   ภาษาจีนส่ือสาร 6 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ช่ัวโมง 
จ 31215   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 1 (ภาคเรียนที่ 1)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
จ 31217   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 2 (ภาคเรียนที่ 2)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
จ 32215   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3 (ภาคเรียนที่ 1)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
จ 32217   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 4 (ภาคเรียนที่ 2)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
จ 33215   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 5 (ภาคเรียนที่ 1)   2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
จ 33217   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 6 (ภาคเรียนที่ 2)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ช่ัวโมง 

รายวิชาที่เปิดสอน 
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จ 31216   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร 1 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ช่ัวโมง 
จ 31218   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร 2 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ช่ัวโมง 
จ 32216   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร 3 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ช่ัวโมง 
จ 32218   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร 4 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ช่ัวโมง 
จ 33216   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร 5 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ช่ัวโมง 
จ 33218   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร 6 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ช่ัวโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)        รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 11201   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  1                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    
  
             ศึกษาค าส่ัง ค าขอร้อง การทักทายอย่างสุภาพ กล่าวลา กล่าวขอบคุณ ขอโทษ แนะน าตนเองให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนองเรื่องใกล้ตัว ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน พยัญชนะ สระประสม และวรรณยุกต์การ
ประสมเสียง ตัวอักษรจีน ล าดับขีดอักษรจีน ค าศัพท์ และประโยคง่ายๆตามหลักการอ่านออกเสียง ระบุภาพ
หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหารและเครื่องด่ืม วงค าศัพท์ ๕๐-๑๐๐ ค า สนทนาประโยค โต้ตอบด้วย
ประโยคส้ันๆ ง่ายๆ  หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ บอกความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว เขียนอักษรจีนค าศัพท์ง่าย  บอกช่ือค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภา
และวัฒนธรรมของจีน  การแต่งกาย การรับประทานอาหารด้วยตะเกียบรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
อื่นจากสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านกรส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง  เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการ
ส่ือสาร 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง 

2. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 

3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

4. พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

6. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น 

7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

8. ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวม   8    ผลการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบายรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม (ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-6) 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)      รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 12201   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
  
 ศึกษาค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า  การทักทายอย่างสุภาพ กล่าวลา กล่าวขอบคุณ และค าส่ังใน
ห้องเรียน ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน พยัญชนะเด่ียว สระเด่ียว และวรรณยุกต์ อ่านออกเสียงค าและ
ประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง  ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า 
และประโยคท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหารและเครื่องด่ืม วง
ค าศัพท์ 150-200 ค า สนทนาประโยค โต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ ง่ายๆ  หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ บอก
ความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนอักษรจีนค าศัพท์ง่าย  บอกช่ือค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาและวัฒนธรรมของจีน  การแต่งกาย การรับประทาน
อาหารด้วยตะเกียบรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่นจากสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง  เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการ
ส่ือสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่ายๆถูกต้องตามหลักการออกเสียง 

2. ใช้ค าส่ัง และค าขอร้องง่ายๆตามแบบท่ีฟัง 

3. พูดให้ข้อมูลตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

4. บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน 

5. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

6. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น 

7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

8. ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวม   8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)        รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 13201   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   

 
          ศึกษาค าส่ัง แนะน าตนเองตอบรับหรือปฏิเสธอย่างสุภาพ  ค าส่ัง ค าขอร้อง ในห้องเรียน ระบุสัทอักษร
ตามระบบพินอิน หลักการออกเสียงพยัญชนะเด่ียว สระเด่ียว และวรรณยุกต์ อ่านออกเสียงค าและประสม
เสียงค าง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง  ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และ
ประโยคท่ีใช้บอกความรู้สึกดีใจ เสียใจ ดี ชอบ ไม่ชอบ ความหมายเกี่ยวกับตนเอง อายุ รูปร่าง สี ขนาด ส่ิง
ต่างๆ วัน เดือนปี  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์สถานท่ีท่องเท่ียว 
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว อาหารและเครื่องด่ืม วงค าศัพท์ 250-300  ค า สนทนาประโยคค าถาม ค าตอบ โต้ตอบด้วย
ประโยคส้ันๆ ง่ายๆ  หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ บอกความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว เขียนอักษรจีนค าศัพท์ง่าย  บอกช่ือค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภา
และวัฒนธรรมของจีน  การแต่งกาย การรับประทานอาหารด้วยตะเกียบรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
อื่นจากสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านกรส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง  เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการ
ส่ือสาร 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 

2. บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง 

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

2. เข้ากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยร่วม 

3. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค ากลุ่มค าและประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

4. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น 

5. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวม   8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)       รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 14201   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
  

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าในห้องเรียน ประสมเสียง อ่านออกเสียงค ากลุ่มค า ประโยค 
ข้อความ ฝึกออกเสียง วรรณยุกต์เสียงสาม ประโยคความเดียว สัญลักษณ์เครื่องหมายท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารส่ิงแวดล้อม เครื่องด่ืม งานอดิเรก นันทนาการ ค าศัพท์สะสม 300-400 ค า 
ตอบค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่องเช่นใครท าอะไรท่ีไหนพูดหรือเขียนโต้ตอบบทสนทนาการทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ค าขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียน  พูดและเขียนแสดงความต้องการและขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ บอกความรู้สึกของตนเอง ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงใกล้ตัว อายุ สี รูปร่างวันเดือนปี ฤดูกาล ต าแหน่งส่ิงของ พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
แสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีนเช่นการค านับในการทักทายการยืนส ารวมเพื่อเป็น
การเคารพ ค าศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  กิจกรรมทางภาษา การเล่นเกม การร้องเพลง การ
ตัดกระดาษ  บอกความเหมอืนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความภาษาจีน
กับภาษาไทย วัฒนธรรมการแต่งกาย การกิน และเทศกาลงานฉลองบอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้ 

องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นรวบรวมค้นคว้าค าศัพท์น าเสนอด้วยการพูดหรือ การเขียน น าค าศัพท์ 
ประโยค บทสนทนาท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง     
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและค้นคว้าน าเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง  
เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง และค าขอร้อง และค าแนะน าง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน 

2. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 

3. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

4. พูดและแสดงท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค ากลุ่มค าประโยคและข้อความของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

6. ค้นคว้า รวบรวม ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นและน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
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7. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 

รวม   8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)       รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 15201   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าในห้องเรียน การเล่นเกม การวาดภาพ ประโยคข้อความส้ัน 
การใช้พจนานุกรม กลุ่มค า ประโยคความรวม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม งานอดิเรก สุขภาพ นันทนาการ การซื้อการขาย ค าศัพท์
สะสม 400-500 ค า บทสนทนา เรื่องส้ันๆ ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร การ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ค าขออนุญาต ปูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธในสถานการณ์  พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  ประโยค
และส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึกและการให้เหตุผล ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า  หิว รสชาติ 
แสดงข้อมูลด้วยภาพ แผนผัง แลตาราง  ใช้ถ้อยค าน้ าเสียงกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
จีน เช่นการร้องเพลง การเล่นเกม การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว บอกความเหมือน และความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด หรือเขียน ฟังพูด อ่าน เขียนประโยค หรือบทสนทนา ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมค าศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงท่ีอยู่ตัวใกล้ตัวจากส่ือต่างๆ       

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและค้นคว้าน าเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง  
เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆท่ีฟัง

หรืออ่าน 

2. พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ง่ายๆ 

3. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรืออ่าน 

4. ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของ

เจ้าของภาษา 

5. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลละงานฉลองของเจ้าของภาษากับภาษาไทย 
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6. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นและน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

7. ฟัง พูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 

รวม   8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)              รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 16201   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
 
             ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน า  อ่านออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนตาม
หลักการอ่านออกเสียง การใช้พจนานุกรม ระบุประโยคส้ันๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายท่ีมี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ 
สวัสดิการ การซื้อขาย และลมฟ้าอากาศ ค าศัพท์สะสม 500-600  ค าพูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกและการให้
เหตุผล ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี  บทสนทนาท่ีใช้ในการ
ทักทาย กล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ค าขออนุญาต ค าแนะน า ประโยคส านวนท่ีบอกความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ การตอบรับปฏิเสธ การให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่องท่ีใกล้ตัว  
กิจวัตรประจ าวัน  ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวเลข ล าดับท่ีวัน เดือน ปี  ฤดูกาล  เวลา กิจกรรม สี ขนาด รูปทรง 
ต าแหน่งของส่ิงของ ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้า อากาศ อารมณ์ความรู้สึก เครื่องตอน การเขียนแผนผัง ตาราง
แสดงข้อมูล เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยค าน้ าเสียงกิริยาท่าทาง อย่างสุภาพ ตาม
มารยาทสังคม  และวัฒนธรรมภาษาจีน การส่งและรับของ เทศกาลวันส าคัญงานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่  
การตัดกระดาษ ศิลปะการป้องกันตัว และการเขียนพู่กันจีน เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆพยัญชนะ  และวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย 
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ใช้ภาษาจีนส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  สืบค้นและรวบรวมค าศัพท์เกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว
จากส่ือต่างๆ   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและค้นคว้าน าเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทางเกิด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1 บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 

2. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อมให้เหตุผลส้ันๆ

ประกอบ 

3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
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4. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตามความสนใจ 

5. บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

และการล าดับค าตามโครงสร้างของประโยคภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

6. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การ

เขียน 

7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 
รวม   8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 21203   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 1   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ทักษะการปฏิบัติ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงค าประสมง่าย ๆ ตามหลักการ
ออกเสียงพยัญชนะ  สระ  การผันเสียง  วรรณยุกต์  เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ  การเปล่ียนเสียงวรรณยุกต์  
การอ่านพยางค์วรรณยุกต์  เสียงเบา  ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน  ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  บอก
ช่ือ  ค าศัพท์  ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้  อย่างเช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่าง 早上好 Good morning สวัสดีตอนเช้า  และการ
อ่านเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  อาหารเครื่องด่ืม  กิจวัตรประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการการคิดวิเคราะห์ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน  ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง  เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  รวมท้ัง
กระบวนการสืบหาความรู้  กระบวนการการอภิปรายกลุ่ม  และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถทักทาย  พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ กับบุคคล 2 คนขึ้นไป อย่างเช่น 你好  

您好   老师好  你好吗？(เธอสบายดีไหม) ท าให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน  เข้าร่วมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให ้
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์  ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
3. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
4. ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ  
5. ตอบค าถามง่าย ๆ จากการฟัง 
6. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
7. มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบายรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-3) 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 21204   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 2   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค า  กลุ่มค า
ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทยตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย  ข้อความ
ค าวลี และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคส้ันๆ ท่ีแ สดง
ความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
รวมท้ังเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี 
โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี 
ส านวน ประโยค ข้อความต่าง ๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถบอก
ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณี  ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม
ของไทย  มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา  ใช้
ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทาน และเรื่องส้ันตามความสนใจพร้อมท้ังเสนอความคิดรวบ
ยอดท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
 โดยกระบวนการพูด การฟัง  การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่น ความเหมือน
ความแตกต่างของเสียงในภาษาจีน, เสียงพยัญชนะ/เสียงสระ/เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถพูด อธิบาย ระบุวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร
ค า  กลุ่มค า ประโยค โครงสร้างประโยคเด่ียว เช่น 女 五 日 马 天 手 个 不 是 我 ในสถานการณ์ง่าย ๆ ได้
สามารถบอกช่ือ  บอกความหมาย  บอกความส าคัญ บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องเทศกาล 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย – จีน เช่น 元日  春节  เพื่อดูความแตกต่าง เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนเช่นการเล่นเกม 游戏，การร้องเพลง 唱歌，การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของ
ภาษาไทยและภาษาจีน 

2. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี  ตามวัฒนธรรมของจีน
กับวัฒนธรรมของไทย 

3. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
4. บอกชื่อ ค าศัพท์ และความส าคัญ อย่างส้ัน ๆ เกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของจีน 
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5. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของจีน 
6. บอกช่ือ ค าศัพท์ และความส าคัญอย่างส้ัน ๆ เกี่ยวกับเทศกาล และวันส าคัญของจีน 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 22203   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 3   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติใช้ค า ส่ังค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  แสดงความต้องการ  แสดง
ความรู้สึก  ของความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน  
ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เช่น 你几岁了？ เธออายุเท่าไร How old 
are you? 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์  ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหา เนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  รวมท้ัง
กระบวนการสืบหาความรู้กระบวนการกลุ่ม  การอภิปราย และมีความสามารถในการตอบค าถามจากการฟัง 
อ่าน สนทนา  จากการดูภาพประกอบ เช่น ประโยคค าถามและค าตอบ  อ่านออกเสียงตัวอักษร  ค าศัพท์  
ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถสนทนาประโยคส้ัน ๆ ได้  และตระหนักถึงการเรียนวิชาภาษาจีน  ท าให้มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักเสียสระ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
3. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า  กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการ

พูดหรือเขียน 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 22204   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 4   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและความเหมือน ความ
แตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  บอกความ
เหมือนหรือความแตกต่างของเสียง ตัวอักษรค า กลุ่มค า ประโยค  ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย  ค า วลี 
ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคส้ัน ๆ ท่ีแสดง
ความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นกลุ่มค า และประโยคอย่างง่าย ๆ 
รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง  ใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล  สถานท่ี
โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี 
ส านวน ประโยค ข้อความต่าง ๆ น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถบอกความ
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาลของไทยกับเทศกาลของจีน  งานฉลองและประเพณี  ตามวัฒนธรรม
ของจีนกับวัฒนธรรมของไทย  มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
และของเจ้าของภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทานและเรื่องส้ัน 
 โดยกระบวนการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือสนทนาอย่างเช่น สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และกริยาท่าทางได้อย่างสุภาพ  สามารถบอกความส าคัญ
ของเทศกาลวันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน  ท าให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน  เข้าร่วม
หรือจัดกิจกรมทางภาษาวัฒนธรรม  มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. ใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทาง  อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
2. บอกข้อมูล  และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
4. บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน และการล าดับค า  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
5. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองวันส าคัญ  และชีวิตความ

เป็นอยู่ของจีนกับของไทย 
6. ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 23203   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 5   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติตามค าส่ังให้ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  แสดงความต้องการ  แสดง
ความรู้สึก  ข้อความช่วยเหลือ ตอบรับ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน  
ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้อื่น
และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียนได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม  ตัวอย่าง(ลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย  ต้ังแต่ป่าสเต็ปป์และทะเลทราย
ในพื้นท่ีแห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศติดกับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย  และป่าฝนกึ่งโซนร้อนใน
พื้นท่ีช้ืนทางใต้ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า) การพูดและเขียนเพื่อขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อ น 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์  ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  รวมท้ัง
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย มีความสามารถในการพูด และเขียนแสดงความรู้สึก  เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ อย่างเช่น 你喜欢吃什么？(เธอชอบกินอะไร) 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ได้ และตระหนักถึง
การเรียนวิชาภาษาจีน ท าให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักเสียสละ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน

กลาง 
3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก  ความเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวพร้อมท้ังให้เหตุผล

ประกอบ 
6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้

และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 23204   สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 6   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส  บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลความเป็นมา  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่  และ
ประเพณีของจีน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษาจีน
กับภาษาไทย เช่น เสียงในภาษาจีน เสียงสูง-ต่ า เสียงหนัก-เบา  บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียง 
ตัวอักษรค า  กลุ่มค า ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีน
และภาษาไทย  ค าวลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจาก
ประโยคส้ัน ๆ ท่ีแสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นกลุ่มค า 
และประโยคอย่างง่าย 
 โดยกระบวนการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์เช่น ความเหมือนความแตกต่าง
ของเสียงในภาษาจีน  เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ  เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย  การคิดวิเคราะห์ความ
เหมือน ความต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของไทย – จีน เช่น การแต่งกายของคนจีนและคนไทยในสมัยก่อน 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองได้ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนเช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
การแต่งชุดกี่เพ่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมจีน 
2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
4. บอกความเหมือนความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน และการล าดับค า  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างถูกต้อง 
6. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  

ชุมชน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 21201   ภาษาจีนส่ือสาร 1     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ทักษะการปฏิบัติ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงค าประสมง่าย ๆ ตามหลักการ
ออกเสียงพยัญชนะ  สระ  การผันเสียง  วรรณยุกต์  เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ  การเปล่ียนเสียงวรรณยุกต์  
การอ่านพยางค์วรรณยุกต์  เสียงเบา  ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน  ระบุภาพหรือสัญลักษณ์  บอก
ช่ือ  ค าศัพท์  ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้  อย่างเช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่าง 早上好 Good morning สวัสดีตอนเช้า  และการ
อ่านเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  อาหารเครื่องด่ืม  กิจวัตรประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการการคิดวิเคราะห์ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน  ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง  เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  รวมท้ัง
กระบวนการสืบหาความรู้  กระบวนการการอภิปรายกลุ่ม  และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถทักทาย  พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ กับบุคคล 2 คนขึ้นไป อย่างเช่น 你好  

您好   老师好  你好吗？(เธอสบายดีไหม) ท าให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน  เข้าร่วมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให ้
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์  ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
3. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
4. ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ  
5. ตอบค าถามง่าย ๆ จากการฟัง 
6. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ัน ๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
7. มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 21202   ภาษาจีนส่ือสาร 2     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค า  กลุ่มค า
ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทยตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย  ข้อความ
ค าวลี และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคส้ันๆ ท่ีแสดง
ความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
รวมท้ังเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี 
โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี 
ส านวน ประโยค ข้อความต่าง ๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถบอก
ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณี  ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม
ของไทย  มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา  ใช้
ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทาน และเรื่องส้ันตามความสนใจพร้อมท้ังเสนอความคิดรวบ
ยอดท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
โดยกระบวนการพูด การฟัง  การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่น ความเหมือนความ
แตกต่างของเสียงในภาษาจีน, เสียงพยัญชนะ/เสียงสระ/เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถพูด อธิบาย ระบุวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร
ค า  กลุ่มค า ประโยค โครงสร้างประโยคเด่ียว เช่น 女 五 日 马 天 手 个 不 是 我 ในสถานการณ์ง่าย ๆ ได้
สามารถบอกช่ือ  บอกความหมาย  บอกความส าคัญ บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องเทศกาล 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย – จีน เช่น 元日  春节  เพื่อดูความแตกต่าง เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนเช่นการเล่นเกม 游戏，การร้องเพลง 唱歌，การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของ
ภาษาไทยและภาษาจีน 

2. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี  ตามวัฒนธรรมของจีน
กับวัฒนธรรมของไทย 

3. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
4. บอกช่ือ ค าศัพท์ และความส าคัญ อย่างส้ัน ๆ เกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของจีน 
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5. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของจีน 
6. บอกช่ือ ค าศัพท์ และความส าคัญอย่างส้ัน ๆ เกี่ยวกับเทศกาล และวันส าคัญของจีน 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสมกับวัย 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 22201   ภาษาจีนส่ือสาร 3     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมจีน พร้อมท้ังอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรมจีน เข้าร่วม แนะน า จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนท่ีสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ส านวน สุภาษิตของภาษาจีนและภาษาไทย สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ วัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

โดยค้นคว้า รวบรวม บทสรุปหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงหรือเหตุการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาจีนสืบในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูล
ต่างๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหใฃมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมจีน 

2. ให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตคว่ามเป็นอยู่และประเพณี
ของจีน 

3. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 

4. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

5. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน 

6. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 22202   ภาษาจีนส่ือสาร 4     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และอ่านออกเสียง้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และ
บทร้อยกรองตามค าอ่าน อธิบาย และเขียนสรุป การให้ความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลจากการฟังและการอ่าน
ประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยความหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ ภาพ และโฆษณา 

เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และช่ืนชมในศิลปะการแสดงของไทยและ
ศิลปะการแสดงของจีน มีการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาติ พร้อมท้ังอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ให้นักเรียน
รู้จักการสืบค้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความมุ่งมั่นและใฝ่เรียนรู้ ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมประเพณีของจีน 
2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
3. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
4. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ

ชุมชน 
5. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
6. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
7. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
8. สามารถเผยแพร่หรือปราสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้อถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 23201   ภาษาจีนส่ือสาร 5     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติตามค าส่ังให้ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  แสดงความต้องการ  แสดง
ความรู้สึก  ข้อความช่วยเหลือ ตอบรับ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน  
ปฏิบัติตามค าส่ังง่าย ๆ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้อื่น
และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียนได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม  ตัวอย่าง(ลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย  ต้ังแต่ป่าสเต็ปป์และทะเลทราย
ในพื้นท่ีแห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศติดกับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย  และป่าฝนกึ่งโซนร้อนใน
พื้นท่ีช้ืนทางใต้ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า) การพูดและเขียนเพื่อขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์  ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  รวมท้ัง
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย มีความสามารถในการพูด และเขียนแสดงความรู้สึก  เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ อย่างเช่น 你喜欢吃什么？(เธอชอบกินอะไร) 
 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ได้ และตระหนักถึง
การเรียนวิชาภาษาจีน ท าให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักเสียสละ 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน

กลาง 
3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก  ความเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวพร้อมท้ังให้เหตุผล

ประกอบ 
6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้

และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ 23202   ภาษาจีนส่ือสาร 6     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส  บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลความเป็นมา  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่   และ
ประเพณีของจีน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษาจีน
กับภาษาไทย เช่น เสียงในภาษาจีน เสียงสูง-ต่ า เสียงหนัก-เบา  บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียง 
ตัวอักษรค า  กลุ่มค า ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีน
และภาษาไทย  ค าวลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจาก
ประโยคส้ัน ๆ ท่ีแสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นกลุ่มค า 
และประโยคอย่างง่าย 

 โดยกระบวนการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์เช่น ความเหมือนความแตกต่าง
ของเสียงในภาษาจีน  เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ  เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย  การคิดวิเคราะห์ความ
เหมือน ความต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของไทย – จีน เช่น การแต่งกายของคนจีนและคนไทยในสมัยก่อน 

 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรื อสถานการณ์จ าลองได้ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนเช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
การแต่งชุดกี่เพ่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมจีน 

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

4. บอกความเหมือนความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค า  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
จีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างถูกต้อง 

6. ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชน 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ31216 ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 1   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ระบุสัทอักษรพินอิน (拼音) อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตาม
ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าแนะน า และค าอธิบายท่ีฟังและอ่านง่ายๆ สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล ตอบค าถาม  จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆ ท้ังท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบพูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พูดและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ส่ิงแวดล้อม 
และเรื่องใกล้ตัว บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร ค า วลี การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของถาษาจีนกับภาษาไทย เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บอกช่ือค าศัพท์ และตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการกิน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสถานท่ีส าคัญของประเทศจีน เพื่อใช้ส่ือสารใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

โดยการอ่าน การอธิบาย พูด เขียน โต้ตอบการส่ือสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 

เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ คิดอย่างมีเหตุผล สร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกใน
การใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร ฝึกทักษะ ความจ า ใฝ่เรียนรู้ และรู้มารยาทในการส่ือสาร รวมถึงมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมโลก 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 
3. สามารถตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล  หรือ

ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 
4. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่ในความ

สนใจของสังคม 

ค าอธิบายรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4-6) 
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5. สามารถพูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน 

6. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์หรือประเด็น
ต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

7. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 

8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษาของภาษาจีน
กับภาษาไทย 

9. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ31218 ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 2   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าแนะน า และค าอธิบายท่ีฟังและอ่านง่ายๆ สนทนาหรือ
เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ท้ังท่ีมีภาพและไม่มีภาพประกอบ พูดหรือเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ส่ิงแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน บอกช่ือค าศัพท์ และตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล ศิลปะ 
วัฒนธรรม วันส าคัญ งานฉลอง และชีวติความเป็นอยู่ของจีน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือการเขียนใช้ภาษา
ส่ือสาร ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 

โดยการอธิบาย การพูด เขียน โต้ตอบในการส่ือสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกระบวนการ
สืบค้นข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง และ
น ามาเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนใน
การส่ือสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการส่ือสารรวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 

2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง คามหลักการอ่าน 

3. สามารถตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วอเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือ
ยกตัวอย่าง ประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 

4. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 

5. สามารถพูดและเขียนเพื่อขอให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่าน 

6. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง หรือ
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
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7. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 

8. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน 

9. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษาของภาษาจีน
กับภาษาไทย 

10. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ32216 ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 3   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ท่ีฟังและอ่านออก
เสียง ตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงและประดยคชนิดต่างๆ 
ส านวน  การใช้เครื่องหมายวรรคแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
หรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ 
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง และกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามารยาท
สังคมและวัฒนธรรมจีน ให้ข้อมูล หรืออธิบายบรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของจีน ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมน เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

โดยอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ใช้กระบวนการสืบค้น
ข้อมูลน าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง และน ามา
เช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการส่ือสาร รวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 

2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 

3. สามารถจับใจความส าคัญ ตอบค าถาม สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลประกอบจากการ
ฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนา นิทาน และบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

4. สามารถพูดและแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ 
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5. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

6. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 

7. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และประเพณีของจีน 

8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิตของ
ภาษาจีน และภาษาไทย 

9. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

10. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

11. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ32218 ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 4   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา อธิบาย ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ท่ีฟังและอ่าน อ่ าน
ออกเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน 
การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย ตอบค าถาม 
จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟะง
หรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง และกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาส และสถานท่ี ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของจีน ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมและสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชนเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 
 โดยการอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ใช้กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้ว
น ามาเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการส่ือสารรวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏฺบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน 
3. สามารถจับใจความส าคัญ ตอบค าถาม สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลประกอบจากการ

ฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนา นิทาน และบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 
4. สามารถพูดและแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่างๆ 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        101 

5. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

6. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 

7. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และประเพณีของจีน 
8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิตของ

ภาษาจีน และภาษาไทย 
9. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก

แหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
10. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
11. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ33216 ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 5   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา อธิบาย การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ข่าว ประกาศ โฆษณา ตอบค าถาม 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีฟังหรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ สรุปใจความส าคัญ สาระหรือหัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์ข่าวส้ันๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของ
สังคมและประเทศ ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย จากข้อมูลทางส่ือต่างๆ 
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะกับกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ใช้
ภาษาในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก 
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาจีน ใช้
ภาษาจีนในการสืบค้นหือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 โดยการอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกระบวนการ
สืบค้นข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้ว
น ามาเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการส่ือสาร รวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าบรรยายจากส่ือ
ต่างๆ 

2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 

3. สามารถอธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
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4. สามารถจับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ จาก
การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

5. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร เรื่องใกล้ตัวประสบการณ์และเรื่องท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 

6. สามารถใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ 

7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ 

8. สามารถพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 

9. สามารถพูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้ สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล 

10. สามารถเพื่อและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือ
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ สาระส าคัญหรือหัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว
หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่างๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

13. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทของ
สังคมและวัฒนธรรมจีน 

14.  สามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

15. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 

16. สามารถวิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ 
และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

17. สามารถค้นคว้า สืบค้น  บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

18. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นหรือประเทศเป็น
ภาษาจีน 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ33218 ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 6   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ข่าว ประกาศ โฆษณา ตอบค าถาม 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีฟังหรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน สรุปใจความส าคัญ สาระหรือหัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์
ข่าวส้ันๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของสังคมและประเทศ ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และ
ค าบรรยาย จากข้อมูลทางส่ือต่างๆ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะกับกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของจีน วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี ความเช่ือ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วย
การพูดหรือเขียน ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมโลก เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น หรือประเทศเป็น
ภาษาจีน ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
โดยการอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการส่ือสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกระบวนการสืบค้นข้อมูล 
น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้วน ามา
เช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการส่ือสาร รวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าบรรยายจากส่ือ
ต่างๆ 

2. สามารถอ่านออหเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 
3. สามารถอธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ

เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
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4. สามารถจับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ จาก
การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

5. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร เรื่องใกล้ตัวประสบการณ์และเรื่องท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม 

6. สามารถใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่างๆ 
8. สามารถพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 
9. สามารถพูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้ สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  

กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล 
10. สามารถเพื่อและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือ

ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ สาระส าคัญหรือหัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว

หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์และ

สถานการณ์ต่างๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
13. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคล โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทของ

สังคมและวัฒนธรรมจีน 
14. สามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
15. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา สุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 
16. สามารถวิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ 

และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
17. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่ นจาก

แหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
18. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
19. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็น

ภาษาจีน 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ31215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 1     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาทของ
สังคมและวัฒนธรรมจีน พร้อมท้ังบอกช่ือค าศัพท์ และตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล บอกความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงตัวอักษร ค า วลี การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคภาษาจีน
กับภาษาไทย และความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของจีนกับไทย พร้อมท้ังค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียนใน
สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือสถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือ
ค้นคว้าจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พร้อมท้ังเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
โรงเรียนเป็นภาษาจีน 
 

 โดยใช้กระบวนการสืบค้น ค้นหาความรู้ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ การน าเสนอ การค้นคว้าด้วยการพูด 
การเขียน การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลองกระบวนการคิดกิจกรรมกลุ่ม 
 

 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนและสามารถ
เปรียบเทียบในเรื่องของวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย โดยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถใช้ความรู้ท่ีมีอยู่
น าไปหาความรู้ และประกอบอาชีพได้ 

 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าแนะน า และค าบรรยายท่ีฟังหรืออ่าน 

2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง 

3. สามารถอธิบายและสรุปความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังและอ่าน 

4. สามารถจับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ จากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

5. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกลับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

6. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 รวม 6 ผลการเรียนรู้  



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ31217 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 2     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าแนะน า และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน โดยระบุสัทอักษรพินอิน 
(拼音) อ่านออกเสียง และประสมเสียงตามหลักการอ่านและบอกความหมายของค า กลุ่มค า หรือประโยค
ส้ันๆ ตามท่ีท าหรืออ่านจากส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในรูปแบบต่างๆ พร้อมท้ังตอบค าถาม จับ
ใจความส าคัญ สรุปเรื่อง และแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆท้ังท่ี
มีภาพและไม่มีภาพประกอบ บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร และการล าดับค าถาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาจีนกับกลุ่มสาระ
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ ภาพ โฆษณา และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน หรือท าโครงงาน กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
 เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าภาษาจีน เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ช่ืนชมใน
ศิลปะของไทยและของจีน มีการเปรียบเทียบเพื่อคงความอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้นักเรียนรู้จั กการ
สืบค้น ใช้เวลาว่างในการท างาน มุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยสังคม และประเทศชาติ รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถค้นคว้าและสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกลับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า และน าเสนอความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

3. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 
4. สามารถพูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่

ในความสนใจของสังคม 
5. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ 
6. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 
7. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา ท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานท่ีตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมจีน 
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8. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
9. สามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ32215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมจีน พร้อมท้ังอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรมจีน เข้าร่วม แนะน า จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนท่ีสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ส านวน สุภาษิตของภาษาจีนและภาษาไทย สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ วัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

โดยค้นคว้า รวบรวม บทสรุปหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงหรือเหตุการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาจีนสืบในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูล
ต่างๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

7. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหใฃมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมจีน 

8. ให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตคว่ามเป็นอยู่และประเพณี
ของจีน 

9. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 

10. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน 

12. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ32217 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 14    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และอ่านออกเสียง้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และ
บทร้อยกรองตามค าอ่าน อธิบาย และเขียนสรุป การให้ความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลจากการฟังและการอ่าน
ประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยความหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ ภาพ และโฆษณา 

เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และช่ืนชมในศิลปะการแสดงของไทยและ
ศิลปะการแสดงของจีน มีการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาติ พร้อมท้ังอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ให้นักเรียน
รู้จักการสืบค้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความมุ่งมั่นและใฝ่เรียนรู้ ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

9. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมประเพณีของจีน 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
11. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
12. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ

ชุมชน 
13. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
14. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
15. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
16. สามารถเผยแพร่หรือปราสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้อถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        111 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ33215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 5     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  
เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอิบายและค าบรรยายจากส่ือต่างๆ 
อ่านออกเสียงข้อความข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์
กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรวมทั้งส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังหรือ
อ่านประโยคบทสนทนา นิทานและบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

โดยใช้กระบวนการค้นคว้าโดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยความหลากหลาย พร้อมท้ังใช้บทบาท
สมมติและสถานการณ์จ าลองและกระบวนการคิดกิจกรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าข้อมูลของวัฒนธรรมจีนในแต่ละชนเผ่ารวมท้ังศึกษา
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ ประชากร เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเสนอความรู้แก่
สาธารณชนได้ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าบรรยายจากส่ือ
ต่างๆ 

2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน 
3. สามารถอธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรวมท้ังส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง

รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
4. จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง

หรืออ่านประโยคบทสนทนา นิทานและบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 
5. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมจีน 
6. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

จีน 
7. สามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษาสุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 
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9. สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของจีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

10. สามารถค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

11. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

12. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

13. สามารถเผยแพร่หรือปราสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้อถิ่นเป็นภาษาจีน 
รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
จ33217 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 6     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  
เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)      จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมจีน อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 
เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบาย ความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย วิเคราะห์
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ และวัฒนธรรมของจีนกับ
วัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

โดยค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เพื่อใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถาน ศึกษา 
ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็นภาษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานท่ี ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมจีน 

2. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
จีน 

3. สามารถเข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ 

4. สามารถเปรียบเทียบและอธิบาย ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 

5. สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ และ
วัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

6. สามารถค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

7. สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
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8. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

9. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็น
ภาษาจีน 

10. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าบรรยายจากส่ือ
ต่างๆ 

11. สามารถอ่านออกเสียงข้อความข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน 

12. สามารถอธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรวมท้ังส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

13. จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง
หรืออ่านประโยคบทสนทนา นิทานและบทความจากส่ือต่างๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                      รหัสวิชา  จ  11201                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1-2  จ านวน  1 หน่วยกิต   เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่  1   
你好  

( สวัสดี ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง 
 2.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 
2.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ”สวัสดี”  
ค าศัพท์  อ่านออกเสียง 
วรรณยุกต์, สระ ,
พยัญชนะ ,  และประสม
เสียงค าตาม หลักการ
ออกเสียง   และการเรียน
ภาษาจีนจากภาพและลง
มือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน欢
迎您(ยินดีต้อนรับท่าน) 

5 10 

หน่วยที่  2 

 再见 

(แล้วพบกันใหม่ ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง 
 2.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 
2.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ 
มาตรฐานต.4.1    

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ’’แล้ว
พบกันใหม”่  ค าศัพท์ 
อ่านออกเสียง  
พยัญชนะ , ตัวสะกด และ
ประสมเสียงค าตาม
หลักการออกเสียง  และ
การเรียนภาษาจีนจาก 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน  ต.4.2 
1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

ภาพ และลงมือปฎิบัติได้  
- เรียนรู้การฝึกอ่าน

ภาษาจีน读一读 
- เรียนค าศัพท์จากภาพ看

图学词 
- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด

สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน再
见  ( พบกันใหม่ ) 

  

หน่วยที่  3   
请坐 

( เชิญนั่ง ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง 
 2.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 
2.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ 
 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ’’ เชิญ
นั่ง”  ค าศัพท์ อ่านออก
เสียง  พยัญชนะ , 
ตัวสะกด และประสม
เสียงค าตามหลักการออก
เสียง  และการเรียน
ภาษาจีนจากภาพและลง
มือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน   

小门铃 ( กริ่งประตู )   
- เรียนรู้การฝึกอ่าน

ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词                

5 10 

หน่วยที่4  
你叫什么名

字？(เธอช่ือว่า
อะไร ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง 
 2.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ’’ เธอ
ช่ือว่าอะไร  ”  ค าศัพท์  

5 10 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        117 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 มาตรฐาน  ต.1.3    

1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 
2.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ 
มาตรฐาน  ต.2.1 
1.บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาล ส าคัญของภาษา 

อ่านออกเสียง  
พยัญชนะ , ตัวสะกด 
และประสมเสียงค าตาม
หลักการออกเสียง  และ
การเรียนภาษาจีนจาก
ภาพ และลงมือปฎิบัติได้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

  

รวมกลางปีการศึกษา 20 40 
สอบกลางป ี 1 10 

หน่วยที่ 5 

你是那国人 

(เธอเป็นคนชาติ
ไหน ) 
 

มาตรฐาน  ต.1.2     
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
2.ใช้ค าส่ังง่ายๆตามแบบท่ีฟัง 
3.บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
4.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.2.1 
1.พูดและท าท่าทางประกอบ 
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.4.1 
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ’’ เธอ
เป็นคนชาติไหน  ” 

ค าศัพท์ อ่านออกเสียง  
พยัญชนะ , ตัวสะกด และ
ประสมเสียงค าตาม
หลักการออกเสียง  และ
การเรียนค าศัพท์จาก
ภาพ และลงมือปฎิบัติได้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน两
只老虎 ( เสือสองตัว ) 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่  6  
你去哪里 

(เธอจะไปท่ีไหน )   

มาตรฐาน   ต.1.2 
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
2.ใช้ค าส่ังง่ายๆตามแบบท่ีฟัง
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.พูดและท าท่าทางประกอบ 
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.2.2 
1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัว 
อักษรของภาษาต่างประเทศ 
 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ’’ เธอจะ
ไปท่ีไหน ” ค าศัพท์ อ่าน
ออกเสียง  สระผสม , 
ตัวสะกด และประสม
เสียงค าตามหลักการออก
เสียง  และการเรียน
ค าศัพท์จากภาพจากภาพ  
และลงมือปฎิบัติได้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน  
老师您早 ( อรุณสวสัด์ิ
คุณครู )              

5 10 

หน่วยที่ 7  
 这是什么 

( นี่คืออะไร ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง 
 2.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.2 
 1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆใน
การส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ี
ฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ’’ นี่คือ
อะไร  ” ค าศัพท์ อ่าน
ออกเสียง  สระผสม  

- ตัวสะกด และประสม
เสียงค าตามหลักการ
ออกเสียง  และการเรียน
ค าศัพท์จากภาพจาก
ภาพ และลงมือปฎิบัติได้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 2.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ ภาษาจีน读一读   
 มาตรฐาน  ต.2.2 

1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัว 
อักษรของภาษาต่างประเทศ 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน小
汽车 ( รถยนต์น้อย ) 

  

หนว่ยท่ี  8  

 我的朋友 

(เพื่อนของฉนั ) 

 มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆท่ีฟัง 
 2.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.2 
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 
2.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ 
มาตรฐาน  ต.2.1 
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ 
ง่ายๆในการส่ือสารระหว่าง บุคคล 
ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.3.1 
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.4.1 
1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขัน้ตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ’’ เพื่อน
ของฉัน  ” ค าศัพท์ อ่าน
ออกเสียง  สระผสม  
ตัวสะกด และประสม
เสียงค าตามหลักการ
ออกเสียง  และการเรียน
ค าศัพท์จากภาพจาก
ภาพ และลงมือปฎิบัติได้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词 

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน找
朋友   ( หาเพื่อน ) 

5 10 

รวมระหว่างภาค 40 30 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                      รหัสวิชา  จ  12201                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1-2  จ านวน  1 หน่วยกิต   เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 1   
你家在哪儿 

(บ้านเธออยู่ไหน ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
 2.เลือกภาพตรงตามความหมาย 
ของค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 
 2.เขียนอักษรจีน ค าศัพท์ง่ายๆ 
มาตรฐานต.4.1    
 1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน  ต.3.4 
 1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระอื่น 
มาตรฐาน  ต.3.2 
 1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ“บ้าน
เธออยู่ไหน” ค าศัพท์  
ช่ือเรียกในแต่ละขีดใน
การเขียนอักษรจีน ฝึก
อ่านออกเสียงและลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ 
- 看图学词  

 

5 10 

หน่วยที่  2   
你几岁了 

(เธออายุกี่ขวบ
แล้ว ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.2 
 1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล  
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม

ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  เธอ
อายุกี่ขวบแล้ว” ค าศัพท์  
ช่ือเรียกในแต่ล่ะขีดใน
การเขียนอักษรจีน  ฝึก
อ่านออกเสียง   เรียน 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 และเรื่องใกล้ตัว 

มาตรฐาน  ต.3.2 
1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต.4.2 
1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

ค าศัพท์จากภาพและลง
มือปฎิบัตไิด้  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ท่องบทกวีจีน
春晓    

- (ตอนเช้าในฤดูใบไม้ผล)ิ 
- เรียนรู้การฝึกอ่าน

ภาษาจีน读一读  
- เรียนค าศัพท์จากภาพ看

图学词 

  

หน่วยที่  3   
我有一只小够 

(ฉันมีลูกสุนัขหนึ่ง
ตัว ) 

 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.2 
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง  บุคคล  
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.4.1 
1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต.4.2 
1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  ฉันมูก
สุนัขหนึ่งตัว   ค าศัพท์  
ช่ือเรียกในแต่ล่ะขีดใน
การเขียนอักษรจีน  ฝึก
อ่านออกเสียง   เรียน
ค าศัพท์จากภาพและลง
มือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน 

- 读一读  
- เรียนค าศัพท์จากภาพ看

图学词  

5 10 

หน่วยที่  4   
它们在哪儿 

(พวกมันอยู่ท่ี
ไหน ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.2 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  พวก
มันอยู่ท่ีไหน   ค าศัพท์   

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 

 1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล  
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 และ เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.2 
1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.4.2 
1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

ช่ือเรียกในแต่ล่ะขีดใน
การเขียนอักษรจีน ฝึก
อ่านออกเสียง เรียน
ค าศัพท์จากภาพและลง
มือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ 
看图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์นิทาน小狗乖

乖  (หมาน้อยน่ารัก) 

  

รวมกลางปีการศึกษา 20 40 
สอบกลางป ี 1 10 

หน่วยที่ 5   
吃早参 

(รับประทาน
อาหารเช้า ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
 2.ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออก
เสียงและสะกดค าง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง3.เลือกภาพตรง
ตามความหมายของค ากลุ่มค า และ
ประโยคท่ีฟัง 
 4.ตอบค าถามจากการฟังประโยค
บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ี
ภาพประกอบ 
มาตรฐาน  ต.2.2 
 1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.4.1 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  

รับประทานอาหารเช้า   

ค าศัพท์  หลักในการ
เขียนตัวอักษรจีน   ฝึก
อ่านออกเสียง   และลง
มือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี

เกิดขึ้นในห้องเรียน 
   

หน่วยที่ 6   
现在机点了 

(ตอนนี้กี่โมงแล้ว ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
 2.ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออก
เสียงและสะกดค าง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
 3.เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค ากลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
 4.ตอบค าถามจากการฟังประโยค
บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ี
ภาพประกอบ 
มาตรฐาน  ต.2.2 
 1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.4.1 
 1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต.4.2 
 1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  ตอนนี้
กี่โมงแล้ว   ค าศัพท์   ฝึก
อ่านออกเสียง และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน  

小鸟醒来了 ( นกน้อย
ต่ืนขึ้นมา ) 

 

5 10 

หน่วยที่  7   
我们班 

(ห้องเรียนของ
พวกเรา ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออก
เสียงและสะกดค าง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
3.เลือกภาพตรงตามความหมายของ 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  

ห้องเรียนของพวกเรา  
ค าศัพท์   ฝึกอ่านออก
เสียง   และลงมือปฎิบัติ
ได้  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ค ากลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 

4.ตอบค าถามจากการฟังประโยคบท
สนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ี
ภาพประกอบ 
มาตรฐาน  ต.2.2 
1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษร
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.4.1 
1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต.4.2 
1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词 

  

หน่วยที่  8    
明天天气怎么

样 

(พรุ่งนี้อากาศเป็น
อย่างไรบ้าง ) 

 มาตรฐาน  ต.1.1 
 1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออก
เสียงและสะกดค าง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
3.เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค ากลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
4.ตอบค าถามจากการฟังประโยคบท
สนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ี
ภาพประกอบ 
มาตรฐาน  ต.1.3 
1.พูดให้ข้อมูลตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.4.1 
1.ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
มาตรฐาน  ต.4.2 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  พรุ่งนี้
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง   
ค าศัพท์   ฝึกอ่านออก
เสียง   และการเรียน
ค าศัพท์จากภาพและลง
มือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
   

รวมระหว่างภาค 40 30 
 70 
 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                      รหัสวิชา  จ  13201                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1-2  จ านวน  1 หน่วยกิต   เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่  1    
曼谷和北京 

(กรุงเทพฯ  และ
ปักกิ่ง ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
 1.เขียนอักษรจีนค าศัพท์ง่ายๆ 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  
กรุงเทพและปักกิ่ง  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน娃
哈哈 

5 10 

หน่วยที่  2   
你家有几口人 

(ครอบครัวเธอมีกี่
คน ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  
ครอบครัวเธอมีกี่คน  
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง  ตามหลักการ
ออกเสียง  ค าศัพท์และ
รูปประโยค  และลงมือ  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ

เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.2.1   
1.บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ปฎิบัติได ้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词 

  

หน่วยที่ 3 
他是谁 

(เขาเป็นใคร) 
 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
2.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  เขา
เป็นใคร อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน我
画画儿 

5 10 

หน่วยที่ 4 他是

不是泰语老师 
 (เขาเป็นครู 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง  

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 )  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
ภาษาไทยใช่
หรือไม่ ) 

ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   บทเรียนเกี่ยวกับ  เขา   

 2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
2.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐานต.4.2    
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

เป็นครูภาษาไทยใช่
หรือไม่  อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน丢
手绢儿   

 

  

รวมกลางปีการศึกษา 20 40 
สอบกลางป ี 1 10 

หน่วยที่  5 

汉语课 

(วิชาภาษาจีน ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  วิชา
ภาษาจีน อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก  

5 10 
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3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.2   

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 1.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ

ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
2.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐานต.4.2    
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

  

หน่วยที่ 6  我的

生日(วันเกิดของ
ฉัน ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
2.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ  

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  พวก
เธอต้องการอะไร  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยคและลงมือปฎิบัติ
ได ้

- เรียนรู้การฝึกอ่าน 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ตามแบบท่ีฟัง 

มาตรฐาน  ต.1.3   1.พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
2.จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของ
บุคคล สัตว์ และส่ิงของ ตามท่ีฟัง
หรืออ่าน 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐานต.4.2    
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

ภาษาจีน读一读  
- เรียนค าศัพท์จากภาพ看

图学词เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์บทกวี
จีน悯农(สงสารชาวนา) 

 

  

หน่วยที่ 7   

你们要什么 

(พวกเธอต้องการ
อะไร) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
2.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  พวก
เธอต้องการอะไร  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยคและลงมือปฎิบัติ
ได ้

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 2.จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของ

บุคคล สัตว์ และส่ิงของ ตามท่ีฟัง
หรืออ่าน 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐานต.4.2    
1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

สร้างสรรค์บทกวีจีน悯农(สงสาร
ชาวนา) 

  

หน่วยท่ี 8   
你的爱好是什

么 

(งานอดิเรกของ
พวกเธอคืออะไร) 

 มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
2.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  งาน
อดิเรกของพวกเธอคือ
อะไร  อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค
และลงมือปฎิบัติได้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 มาตรฐานต.4.1    

1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐานต.4.2    
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

   

รวมระหว่างภาค 40 30 
 70 
 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                      รหัสวิชา  จ  14201                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 1-2  จ านวน  1 หน่วยกิต   เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 1  
哥哥高还是姐

姐高 

(พี่ชายสูงหรือ
พี่สาวสูง ) 
 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.2    
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  พี่ชาย
สูงหรือพี่สาวสูง  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน世
上只有妈妈好 (บนโลก
นี้มีแต่แม่เท่านั้นท่ีดี) 

5 10 

หน่วยที่ 2 
这是谁的书 

(นี่คือหนังสือของ
ใคร ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  นี่คือ
หนังสือของใคร  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง

มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.2.1   
1.บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์เกร็ดความรู中้
国 古代的四大名著 
(วรรณกรรมโบราณท่ีมี
ช่ือเสียง4เรื่องของจีน) 

  

หน่วยที่  3 
 我的房间 

(ห้องพักของฉัน ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมาย ของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.2.1   
1.บอกช่ือและค าศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  
ห้องพักของฉันอ่านออก
เสียงและประสมเสียง
การฝึกแยกโทนเสียง  
ตามหลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่  4 

你常去图书馆

吗 

(เธอไปห้องสมุด
บ่อยไหม ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  เธอไป
ห้องสมุดบ่อยไหม  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน 

- 读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ 
o 看图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์บทกวีของจีน
咏鹅 (โครงห่าน) 

5 10 

รวมกลางปีการศึกษา 20 40 
สอบกลางป ี 1 10 

หน่วยที่  5 
 你买什么 
(เธอซื้ออะไร ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  เธอซื้อ
อะไร  อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 มาตรฐาน  ต.1.3    

1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน三
轮车 (รถสามล้อ) 

  

หน่วยที่  6 

你会不会提主

球 

(เธอเตะฟุตบอล
เป็นไหม ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ เธอเตะ
ฟุตบอลเป็นไหม อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

5 10 

หน่วยที่ 7  
爸爸在医院工

作 

(คุณพ่อท างานท่ี
โรงพยาบาล ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมายของ 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  คุณพ่อ
ท างานท่ีโรงพยาบาล   

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 

3.ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก 
โทนเสียง  ตามหลักการ
ออกเสียง  ค าศัพท์และ
รูปประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

5 10 

หน่วยที่  8 
书店在哪儿 

(ร้านหนังสืออยู่ท่ี
ไหน ) 

 มาตรฐาน  ต.1.1 
  1.ระบุสัทอักษรตามระบบพิณอิน
อ่านออกเสียงและการประสมเสียง
ค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง   
2.เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีฟัง 
3.ตอบค าถามการฟังเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
2.ใช้ค าส่ังง่ายๆตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  ร้าน
หนังสืออยู่ท่ีไหน  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เกร็ดควมรู้中国的四大

发明 ( 4 ส่ิงประดิษฐ์ 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 มาตรฐาน  ต.2.1    

1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานต.4.1    
1.บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ของจีน )   

รวมระหว่างภาค 40 30 
 70 
 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                      รหัสวิชา  จ  15201                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1-2  จ านวน  1 หน่วยกิต   เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่  1 
今天的课 

(วิชาเรียนวันนี้ ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
2.ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต
และให้ค าแนะน าง่ายๆ 
3.พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธใสถานการณ์  ง่ายๆ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.4.1    
1.ฟังพูดและอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  วิชา
เรียนวันนี้อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน一
只小鸟天上飞 (นกน้อย
ตัวหนึ่งบินบนท้องฟา้) 

5 10 

หน่วยที่  2  

 我的一天 

(กิจวัตร
ประจ าวัน) 
 

มาตรฐาน  ต.1.1 

1.ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ  
และบทกลอนส้ันๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 

2.ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  
กิจวัตรประจ าวันอ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลง 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 และให้ค าแนะน าง่ายๆ 

3.พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธใสถานการณ์  ง่ายๆ 

มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 

มาตรฐานต.4.1    
1.ฟังพูดและอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

ปฎิบัติได้  
- เรียนรู้การฝึกอ่าน

ภาษาจีน读一读  
- เรียนค าศัพท์จากภาพ看

图学词  
เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรค์
ร้องเพลงจีน小书包 (กระเปา๋
หนังสือน้อย) 

  

หน่วยที่ 4   
芒果多少钱一

公斤 

 (มะม่วงกิโลกรัม
ละเท่าไหร่ ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ  
และบทกลอนส้ันๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
2.ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต
และให้ค าแนะน าง่ายๆ 
3.พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธสถานการณ์  ง่ายๆ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.4.1    
1.ฟังพูดและอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  มะม่วง
กิโลกรัมละเท่าไหร่ อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน一
分钱 (เงินหนึง่เฟนิ)เรียน
ค าศัพท์จากภาพ 

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา    

รวมกลางปีการศึกษา 20 40 
สอบกลางป ี 1 10 

หน่วยที่  5 

在公园里 

(ใน
สวนสาธารณะ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ  และ
บทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 
2.ใช้ค าสัง่ ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและให้
ค าแนะน าง่ายๆ 
3.พูด/เขียนเพ่ือแสดงความต้องการขอ
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธใสถาน
การณ์  ง่ายๆ 
4.พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรม
ต่างๆ                                                                                                
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่อง
ใกล้ตัว 
มาตรฐานต.4.1    
1.ฟังพูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์
ต่างๆที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  ใน
สวนสาธารณะอ่านออก
เสียงและประสมเสียง
การฝึกแยกโทนเสียง  
ตามหลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์บทกวีจีน无名

诗 ( บทกลอนท่ีไม่มีช่ือ) 
 

5 10 

หน่วยที่ 6  我想

做科学家 

(ผมอยากเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 

1. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ  
และบทกลอนส้ันๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

2.ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความส้ันๆท่ีฟังหรือ 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 
บทเรียนเกี่ยวกับ  ผม
อยากเป็น
นักวิทยาศาสตร์  อ่าน
ออกเสียงและประสม  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 อ่าน 

มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 

2.ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต
และให้ค าแนะน าง่ายๆ 

3.พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธใสถานการณ์  ง่ายๆ 

4.พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
และกิจกรรมต่างๆ                                                                                                

พร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 

มาตรฐานต.4.1    
1.ฟังพูดและอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

  

หน่วยที่ 7  
 我病了 

( ผมไม่สบาย ) 
 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ  
และบทกลอนส้ันๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
2.ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความส้ันๆท่ีฟังหรือ
อ่าน 
มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  ผมไม่
สบาย  อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 2.ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต

และให้ค าแนะน าง่ายๆ 
3.พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธใสถานการณ์  ง่ายๆ 
4.พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
และกิจกรรมต่างๆ                                                                                                
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1   
1.ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.3.1    
1.ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระอื่นและน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน 
มาตรฐานต.4.1    
ฟังพูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

  

หน่วยที่  8  

去书店中怎么

走？ 

(ไปร้านหนังสือ
อย่างไร ) 

 มาตรฐาน  ต.1.1 
1. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ  
และบทกลอนส้ันๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
2.ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของ 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  ไปร้าน
หนังสืออย่างไร อ่านออก
เสียงและประสมเสียง  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 

2.ใช้ค าส่ังง่ายๆตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1    
1.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและของ
เจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.3.1    
1.ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระอื่นและน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน 
มาตรฐานต.4.1    
1.ฟังพูดและอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา3.ตอบ
ค าถามการฟังเรื่องใกล้ตัว 

การฝึกแยกโทนเสียง  
ตามหลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

  

รวมระหว่างภาค 40 30 
 70 
 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                      รหัสวิชา  จ  16201                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1-2  จ านวน  1 หน่วยกิต   เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่  1    

我从请迈来 

(ผมมาจาก
เชียงใหม่ ) 

มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
2.ใช้ค าส่ัง และค าขอร้อง ค าอนุญาต 
และให้ค าแนะน า 
3.พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 
4.พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว
กิจกรรมต่างๆ                                                                                        
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐานต.4.1    
1.ฟังพูดและอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ ผมมา
จากเชียงใหม่อ่านออก
เสียงและประสมเสียง
การฝึกแยกโทนเสียง  
ตามหลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน小
燕子 ( นกนางแอ่นน้อย) 

 

 

5 10 

หน่วยที่  2    

我的一天 

(กิจวัตรประจ าวัน  
(2) ) 

มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
2.ใช้ค าส่ัง และค าขอร้อง ค าอนุญาต 
และให้ค าแนะน า 
3.พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 
4.พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  กิจวัตร
ประจ าวัน  (2)อ่านออก
เสียงและประสมเสียง
การฝึกแยกโทนเสียง  
ตามหลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค   

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว

กิจกรรมต่างๆ                                                                                        
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1   
1.ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ /งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา 
3.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

และลงมือปฎิบัติได้  
- เรียนรู้การฝึกอ่าน

ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- การซ้ าค าของค านาม
ประโยค  และลง 

  

หน่วยที่ 3  我走

路去上课 

(ผมเดินไปเรียน) 

มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
2.พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 
3.พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว
กิจกรรมต่างๆ                                                                                        
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆประกอบ 
มาตรฐาน  ต.1.3    
1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน  ต.2.1   
1.ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  ผมเดิน
ไปเรียนอ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

 

5 10 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        147 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ /งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.3.1   
1..เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจค้นคว้า
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

   

หน่วยที่ 4  熊猫

可爱极了 

(  หมีแพนด้า
น่ารักท่ีสุด ) 
 

มาตรฐาน  ต.1.2   
1.พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 
2.พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 
3.พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว
กิจกรรมต่างๆ  พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ
ประกอบ 
 มาตรฐาน  ต.2.1   
1.ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.3.1   
1..เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจค้นคว้า
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม  

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  หมี
แพนด้าน่ารักท่ีสุด  อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทน
เสียง  ตามหลักการออก
เสียง  ค าศัพท์และรูป
ประโยค  และลงมือ
ปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- การใช้ค าช่วย了 le  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 สาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน                                                                             
   

รวมกลางปีการศึกษา 20 40 
สอบกลางป ี 1 10 

หน่วยที่  5   学汉

语的同学越来

越多 

 (นักเรียนท่ีเรียน
ภาษาจีนยิ่งนาน
เข้าก็ยิ่งเพิ่มมาก
ขึ้น ) 
 

มาตรฐาน  ต.2.1   
1.ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.2.2   
1.บอกความเหมือนความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการล าดับค าตามโครงสร้างของ
ประโยคภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
2.บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลละงานฉลองและ
ประเพณีของ เจ้าของภาษากับ
ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.3.1   
1..เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจค้นคว้า
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ 

- “นักเรียนท่ีเรียน
ภาษาจีนยิ่งนานเข้าก็ยิ่ง
เพิ่มมากขึ้น”อ่านออก
เสียงและประสมเสียง
การฝึกแยกโทนเสียง  
ตามหลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ร้องเพลงจีน无
名诗 (ดอกกล้วยไม้) 

 

5 10 

หน่วยที่ 6 

你吃过中药吗

？ 

( คุณเคยกินยาจีน
ไหม ) 

มาตรฐาน  ต.2.1   
1.ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  คุณเคย
กินยาจีนไหม  อ่านออก  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 มาตรฐาน  ต.2.2   

ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการล าดับค าตามโครงสร้างของ
ประโยคภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
2.บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลละงานฉลองและ
ประเพณีของ เจ้าของภาษากับ
ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.3.1   
1..เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจค้นคว้า
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

- เสียงและประสมเสียง
การฝึกแยกโทนเสียง  
ตามหลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้ 

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ 

- 看图学词  

- เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์บทกวีจีน静夜

思 (หวนคิดในยามราตรี
เงียบสงัด) 

 

  

หน่วยที่ 7   卡通

片节日快要开

始了。 

(รายการการ์ตูน
ใกล้จะเริ่มแล้ว ) 

มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน 
2.อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและ
บทกลอนส้ันๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
3.เลือก/ระบุภาพประโยคข้อความ
ส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ความหมาย ท่ีอ่าน 
4.บอกใจความส าคัญ และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 
มาตรฐาน  ต.2.1   
ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง 
อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ 

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  

รายการการ์ตูนใกล้จะ
เริ่มแล้ว  อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读  

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

มาตรฐาน  ต.2.2   
1.บอกความเหมือนความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการล าดับค าตามโครงสร้างของ
ประโยคภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
2.บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลละงานฉลองและ
ประเพณีของ เจ้าของภาษากับ
ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.3.1   
1..เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจค้นคว้า
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

   

หน่วยที่ 8  

我打算跟妈妈

去中国 

(ฉันวางแผนไป
ประเทศจีนกับคุณ
แม่ ) 

 มาตรฐาน  ต.1.1 
1.ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน 
2.อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและ
บทกลอนส้ันๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
3.เลือก/ระบุภาพประโยคข้อความ
ส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ความหมาย ท่ีอ่าน 
4.บอกใจความส าคัญ และตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 
มาตรฐาน  ต.1.3  

- เรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน ( 拼音 ) 

บทเรียนเกี่ยวกับ  ฉัน
วางแผนไปประเทศจีน
กับคุณแม่ อ่านออกเสียง
และประสมเสียงการฝึก
แยกโทนเสียง  ตาม
หลักการออกเสียง  
ค าศัพท์และรูปประโยค  
และลงมือปฎิบัติได้  

- เรียนรู้การฝึกอ่าน
ภาษาจีน读一读   

5 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 1.เขียนภาพ แผนผัง และตาราง 

แสดงข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรืออ่าน 
2.พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
มาตรฐาน  ต.2.1   
1.ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน  ต.2.2   
1.บอกความเหมือนความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการล าดับค าตามโครงสร้างของ
ประโยคภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
2.บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลละงานฉลองและ
ประเพณีของ เจ้าของภาษากับ
ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ต.3.1   
1..เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจค้นคว้า
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

- เรียนค าศัพท์จากภาพ看
图学词  

- การใช้ค าช่วย过 

  

รวมระหว่างภาค 40 30 
 70 
 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 1        รหัสวิชา  จ 21203         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 1 你好！

สวัสดี 
1 .ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2 .อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3 .ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4 .สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การทักทาย” 

6 10 

หน่วยที่ 2 再见 
ลาก่อน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและ
บทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 

- อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึก 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 

และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- แยกโทนเสียง ตาม
หลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยค
ท่ีเกี่ยวกับ “การบอก
ลา” 

  

หน่วยที่ 3 
我是王家明 

ฉันช่ือหวางเจียหมิง 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 

ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน (
拼音) อ่านออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง ตาม
หลักการออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ “การ
แนะน าช่ือ” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา

ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 2 10 
หน่วยที่ 4 谢谢 

ขอบคุณ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การขอบคุณ” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 5 

他们是学生吗？ 

พวกคุณเป็น
นักเรียนใช่ไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา7. ใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง
ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การใช้ 吗 ” ในการตั้ง
ค าถาม 

6 12 

หน่วยที่ 6 
他们是我的朋友 

พวกเขาคือเพื่อน
ของฉัน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 

- อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“แนะน าเพื่อน” 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 6 12 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 2 20 
รวมกลางปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 2    รหัสวิชา  จ 21204       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 

หน่วยที่ 7 
他是谁 

เขาคือใคร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถามบุคคลและ
กีฬา” 

6 12 

หน่วยที่ 8 

谁是你的好

朋友 
ใครคือเพื่อนท่ีดี
ท่ีสุดของคุณ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- ระบุสัทอักษรตาม

ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ

และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ “การ
เดินทาง” 

  

หน่วยที่ 9 
你有几张中文光

盘 

คุณมีซีดีภาษาจีนกี่
แผ่น 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การนับเลข” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา

ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 2 10 
หน่วยที่ 10 

这是谁的钱包 

นี่คือกระเป๋าสตางค์
ของใคร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
5. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
6. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การใช้รูปประโยค 这
是” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 11 

祝你生日快乐 

สุขสันต์วันเกิด 
 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การอวยพรวนัเกิด” 

6 12 

หน่วยที่ 12 
今天我很高兴 

วันนี้ฉันมีความสุข
มาก 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
4.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเขียนเรียงความ
ส้ันๆ เกี่ยวกับตนเอง 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

ได้”   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 2 20 
รวมปลายปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 3     รหัสวิชา   จ 22203        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที ่1 你多

大 

คุณอายุเท่าไหร่ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถาม-ตอบ เรื่อง 
อายุ” 

6 10 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        163 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 2  
这是我的狗 

นี่คือสุนัขของฉัน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4 .สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. .ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. .ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
สัตว์เล้ียงและการเขียน
ตัวเลข” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 3 
你从哪里来 

คุณมาจากท่ีไหน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การแนะน าว่ามาจากท่ี
ไหนและค าศัพท์เพิ่มเติม
เรื่องครอบครัว” 

6 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 2 10 
หน่วยที่ 4 

我住在柏树街  

ฉันอยู่ท่ีป๋ายซู่เจีย 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกีย่วกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การโทรศัพท์ส่ังอาหาร
และบอกท่ีอยู่” 

  



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        166 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา  

10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 5 
你家有几口

人？ 

พวกคุณเป็น
นักเรียนใช่ไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2.อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถาม-ตอบเรื่อง 
ครอบครัว” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา 

10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 6 
我爸爸是医生 

พ่อของฉันเป็น
หมอ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“เรียงความอย่างส้ัน
เรื่อง ครอบครัว” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา  

10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 2 20 
รวมกลางปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 4    รหัสวิชา  จ 22204             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 

หน่วยที่ 7 
现在几点 

ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “เรื่องของเวลา” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 1.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 8 
你每天几点起床 

ทุกวันคุณต่ืนนอนกี่
โมง 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “กิจวัตร
ประจ าวันและเวลา” 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 9 
昨天 ，今天 ，

明天 

เมื่อวาน, วันนี้, 
พรุ่งนี ้

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9.  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “วัน เดือน ป”ี 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 2 10 
หน่วยที่ 10 

星期六你干什么 

วันเสาร์คุณท าอะไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “กิจวัตร
ประจ าวันและสัปดาห์
หนึ่งมี 7 วัน” 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา  

10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 11 
今天天气怎么样 

วันนี้อากาศเป็น
อย่างไรบ้าง 

 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “อากาศ” 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา มารยาท

สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 12 
冬天冷，夏天热 

ฤดูหนาว หนาว, 
ฤดูร้อน ร้อน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “ฤดูกาล” 

6 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        175 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา มารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 2 20 
รวมปลายปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 5  รหัสวิชา   จ 23203     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 

หน่วยที่ 1  
我要十二个饺

子 

ฉันต้องการเกี๊ยว 
20 ตัว 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การส่ังอาหาร” 

6 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 เจ้าของภาษากับของไทย 

11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 2  
你们家买不买

年花？ 

ครอบครัวของคุณ
ซื้อของกินของใช้
ต่าง ๆ ในช่วงปี

ใหม่ไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การซื้อของในเทศกาล
ตรุษจีน” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 3 
一共多少钱？ 

ท้ังหมดราคา
เท่าไหร่ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การซื้อขายสินค้า” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต

ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาเจ้าของภาษากับของ
ไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 2 10 
หน่วยที่ 4 

 你喜欢什么颜

色？ 
เธอชอบสีอะไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“สี” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 5 
穿这件还是穿

那件？ 

ใส่ตัวนี้หรือใส่ตัว
นั้นดี 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเลือกเส้ือผ้า” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 6 
他是什么样？ 

เขามีลักษณะ
อย่างไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“ลักษณะบุคคล” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 2 20 
รวมกลางปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 5  รหัสวิชา   จ 23203       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  1.0 หน่วยกิต    เวลา 40 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 

หน่วยที่ 7 
你哪儿不舒服？ 

คุณไม่สบาย
ตรงไหน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“อาการป่วย” 

6 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 8 
医生，我牙疼 

คุณหมอ ฉันปวด
ฟัน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“ทันตกรรม” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 

เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 9 
你会游泳吗？ 

คุณว่ายน้ าเป็นไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“งานอดิเรก” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 2 10 
หน่วยที่ 10 

去游泳池怎么

走？ 

ไปสระว่ายน้ า
อย่างไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเดินทาง” 

6 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 11 
你去哪度暑假 

ช่วงปิดภาคฤดูร้อน
เธอไปไหน 

 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การท่องเท่ียว” 

6 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 12 
运动场上有很多

人 

บนสนามมีคนเยอะ
มาก 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเล่นกีฬา” 

6 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        189 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาช้ีแจง

ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 2 20 
รวมปลายปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนส่ือสาร 1                        รหัสวิชา  จ 21201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 1 你好！

สวัสดี 
1 .ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2 .อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3 .ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4 .สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การทักทาย” 

3 10 

หน่วยที่ 2 再见 
ลาก่อน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและ
บทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 

- อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึก 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 

และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- แยกโทนเสียง ตาม
หลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยค
ท่ีเกี่ยวกับ “การบอก
ลา” 

  

หน่วยที่ 3 
我是王家明 

ฉันช่ือหวางเจียหมิง 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 

ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน (
拼音) อ่านออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง ตาม
หลักการออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ “การ
แนะน าช่ือ” 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา

ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 2 10 
หน่วยที่ 4 谢谢 

ขอบคุณ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การขอบคุณ” 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 5 

他们是学生吗？ 

พวกคุณเป็น
นักเรียนใช่ไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา7. ใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง
ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

- ระบสัุทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การใช้ 吗 ” ในการตั้ง
ค าถาม 

3 12 

หน่วยที่ 6 
他们是我的朋友 

พวกเขาคือเพื่อน
ของฉัน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 

- อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“แนะน าเพื่อน” 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 3 12 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 2 20 
รวมกลางปีการศึกษา 20 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนส่ือสาร 2                        รหัสวิชา  จ 21202                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 7 
他是谁 

เขาคือใคร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถามบุคคลและ
กีฬา” 

3 12 

หน่วยที่ 8 

谁是你的好

朋友 
ใครคือเพื่อนท่ีดี
ท่ีสุดของคุณ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- ระบุสัทอักษรตาม

ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 4. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ

และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ “การ
เดินทาง” 

  

หน่วยที่ 9 
你有几张中文光

盘 

คุณมีซีดีภาษาจีนกี่
แผ่น 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การนับเลข” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา

ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 2 10 
หน่วยที่ 10 

这是谁的钱包 

นี่คือกระเป๋าสตางค์
ของใคร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
5. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
6. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 
 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การใช้รูปประโยค 这
是” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 11 

祝你生日快乐 

สุขสันต์วันเกิด 
 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การอวยพรวนัเกิด” 

3 12 

หน่วยที่ 12 
今天我很高兴 

วันนี้ฉันมีความสุข
มาก 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
4.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเขียนเรียงความ
ส้ันๆ เกี่ยวกับตนเอง 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

ได้”   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 2 20 
รวมปลายปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนส่ือสาร 3                        รหัสวิชา  จ 22201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 1 你多

大 

คุณอายุเท่าไหร่ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถาม-ตอบ เรื่อง 
อายุ” 

3 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 2  
这是我的狗 

นี่คือสุนัขของฉัน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4 .สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. .ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. .ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
สัตว์เล้ียงและการเขียน
ตัวเลข” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 3 
你从哪里来 

คุณมาจากท่ีไหน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การแนะน าว่ามาจากท่ี
ไหนและค าศัพท์เพิ่มเติม
เรื่องครอบครัว” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 2 10 
หน่วยที่ 4 

我住在柏树街  

ฉันอยู่ท่ีป๋ายซู่เจีย 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การโทรศัพท์ส่ังอาหาร
และบอกท่ีอยู่” 
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                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        204 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา  

10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 5 
你家有几口

人？ 

พวกคุณเป็น
นักเรียนใช่ไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2.อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 
3.ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การถาม-ตอบเรื่อง 
ครอบครัว” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา 

10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 6 
我爸爸是医生 

พ่อของฉันเป็น
หมอ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“เรียงความอย่างส้ัน
เรื่อง ครอบครัว” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา  

10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 2 20 
รวมกลางปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนส่ือสาร 4                        รหัสวิชา  จ 22202                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 7 
现在几点 

ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “เรื่องของเวลา” 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 1.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 8 
你每天几点起床 

ทุกวันคุณต่ืนนอนกี่
โมง 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “กิจวัตร
ประจ าวันและเวลา” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 9 
昨天 ，今天 ，

明天 

เมื่อวาน, วันนี้, 
พรุ่งนี ้

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9.  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “วัน เดือน ป”ี 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        210 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 2 10 
หน่วยที่ 10 

星期六你干什么 

วันเสาร์คุณท าอะไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน  

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “กิจวัตร
ประจ าวันและสัปดาห์
หนึ่งมี 7 วัน” 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 11 
今天天气怎么样 

วันนี้อากาศเป็น
อย่างไรบ้าง 

 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “อากาศ” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ห้องเรียนและสถานศึกษา มารยาท

สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 12 
冬天冷，夏天热 

ฤดูหนาว หนาว, 
ฤดูร้อน ร้อน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และ
ค าช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) อ่าน
ออกเสียงและประสม
เสียงการฝึกแยกโทนเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี
เกี่ยวกับ “ฤดูกาล” 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        213 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา มารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 2 20 
รวมปลายปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนส่ือสาร 5                        รหัสวิชา  จ 23201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 1  

我要十二个饺

子 

ฉันต้องการเกี๊ยว 
20 ตัว 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การส่ังอาหาร” 

3 10 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 เจ้าของภาษากับของไทย 

11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 2  
你们家买不买

年花？ 

ครอบครัวของคุณ
ซื้อของกินของใช้
ต่าง ๆ ในช่วงปี

ใหม่ไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การซื้อของในเทศกาล
ตรุษจีน” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 3 
一共多少钱？ 

ท้ังหมดราคา
เท่าไหร่ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การซื้อขายสินค้า” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต

ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาเจ้าของภาษากับของ
ไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 2 10 
หน่วยที่ 4 

 你喜欢什么颜

色？ 
เธอชอบสีอะไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“สี” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 5 
穿这件还是穿

那件？ 

ใส่ตัวนี้หรือใส่ตัว
นั้นดี 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเลือกเส้ือผ้า” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 6 
他是什么样？ 

เขามีลักษณะ
อย่างไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง 
ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“ลักษณะบุคคล” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 2 20 
รวมกลางปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนส่ือสาร 6                        รหัสวิชา  จ 23202                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
หน่วยที่ 7 

你哪儿不舒服？ 

คุณไม่สบาย
ตรงไหน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“อาการป่วย” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 8 
医生，我牙疼 

คุณหมอ ฉันปวด
ฟัน 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“ทันตกรรม” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 

เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 9 
你会游泳吗？ 

คุณว่ายน้ าเป็นไหม 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“งานอดิเรก” 

3 12 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 2 10 
หน่วยที่ 10 

去游泳池怎么

走？ 

ไปสระว่ายน้ า
อย่างไร 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเดินทาง” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 11 
你去哪度暑假 

ช่วงปิดภาคฤดูร้อน
เธอไปไหน 

 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การท่องเท่ียว” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

หน่วยที่ 12 
运动场上有很多

人 

บนสนามมีคนเยอะ
มาก 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟัง
และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานและเรื่องส้ัน 
4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค า
ช้ีแจงตามสถานการณ์ 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 

- ระบุสัทอักษรตาม
ระบบพินอิน (拼音) 
อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงการฝึกแยก
โทนเสียง ตามหลักการ
ออกเสียง ค าศัพท์และ
รูปประโยคท่ีเกี่ยวกับ 
“การเล่นกีฬา” 

3 12 
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หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา คะแนน 
 7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาช้ีแจง

ท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
10. เปรียบเทียบและอธิบายความ 
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

   

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 2 20 
รวมปลายปีการศึกษา 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 1        รหัสวิชา  จ31216       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ช่ัวโมง 

ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 问候การทักทาย 

- 你好 (สวัสดี) 

- 你身体好吗？

(คุณสบายดีไหม?) 

- 你工作忙吗？

(งานคุณยุ่งไหม?) 

สามารถพูดและเขียนเพื่อ
ขอให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน 

การทักทายเบื้องต้นอย่างง่าย 
การถามสารทุกสุกดิบ เสียง
พยัญชนะและเสียงสระ สัท
อักษรภาษาจีนกลาง การ
เขียนสัทอักษรภาษาจีนกลาง
เสียงวรรณยุกต์ เสียงเบา การ
เปล่ียนเสียง เสียงสระท่ีต้องม้วน
ล้ินไปข้างหลัง เครื่องหมายวรรค
เสียงหรือค่ันพยางค์ การเปล่ียน
เสียงของ “不” และ “一” 

14 20 

2 相识การท าความรู้จัก 

- 您贵姓？(ท่าน
นามสกุลอะไร) 

- 我介绍一下儿 

(ฉันขอแนะน าสัก
หน่อย) 

สามารถสนทนาอย่าง
ต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบ ข้อมูลข่าวสาร 
ประสบการณ์ และเรื่องท่ี
อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

การถามโดยใช้ค าว่า 吗 การ
แนะน าตนเองหรือผู้อื่นอย่างง่าย 
การใช้ค าสรรพนามแสดงค าถาม 
ค าคุณศัพท์ท าหน้าท่ีเป็นภาค
แสดง ค ากริยาท าหน้าท่ีเป็นภาค
แสดง ค าขยายค านามท่ีแสดงถึง
ความเป็นเจ้าของ รูประโยค “
是” 

14 20 

ระหว่างเรียน 28 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 30 50 

3 询问การสอบถาม 

- 你的生日是几月

几号？(คุณเกิด
วันท่ีเท่าไหร่?) 

- 你家有几口人？

(บ้านคุณมีกี่คน?) 

- 现在几点？ 

สามารถตอบค าถาม จับ
ใจความส าคัญ วิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้เหตุผลหรือ
ยกตัวอย่างประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

การใช้ค าถาม การใช้ตัวเลข 
บอกวันท่ีเกิด การถามถึงสมาชิก
ของบุคคลภายในบ้าน การถาม
และตอบเกี่ยวกับเวลา การใช้
ค านามท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดง 
การใช้ค าแสดงวัน เดือน ปีและ
สัปดาห์ การใช้รูปประโยคท่ีถาม 

28 30 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
 (ตอนนี้กี่โมงแล้ว?)  ด้วย “…好吗？” รูปประโยค “

有” โครงสร้างค าบุพบท การ
บอกเวลา ค านามบอกเวลาของ
จีน การอวยพรวันเกิด 

 30 

ระหว่างเรียน 28 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 30 50 

รวมกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 60 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 2      รหัสวิชา   จ31218         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ช่ัวโมง 
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 询问การสอบถาม 

- 你住在哪

儿？(คุณพัก
อยู่ท่ีไหน?) 

- 邮局在哪

儿？(ท่ีท า
การไปรษณีย์
อยู่ท่ีไหน?) 

สามารถใช้ภาษาจีน
ส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

การถามท่ีอยู่ การบอกต าแหน่ง
ประโยคท่ีประกอบด้วยค ากริยา
ควบกันสองค าโดยมีประธานตัว
เดียวดัน บทขยายกริยา ค านาม
บอกทิศทางและต าแหน่งของ
สถานท่ี ประโยคค าถามในรูป
ยืนยันและรูปปฏิเสธ 

14 20 

2 需要ความต้องการ 

- 我要买橘子

(ฉันต้องการ
ซื้อส้ม) 

- 我想买毛衣

(ฉันอยากซื้อ
เส้ือกันหนาว) 

สามารถใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบายในสถานการณ์
ต่างๆ 

การบอกหรืออธิบายความ
ต้องการของตนเอง การใช้ค า
ช่วยเสริมน้ าเสียง “了” 
ค ากริยาซับซ้อน ประโยคท่ีมีวลี
ภาคประธานและภาคแสดงท า
หน้าท่ีเป็นภาคแสดง  

14 20 

ระหว่างเรียน 28 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 30 50 

3 需要ความต้องการ 

- 要换车

(เปล่ียนรถ) 

- 我要去换钱

(ฉันต้องการ
ไปเปล่ียน
สกุลเงิน) 

-  我要照张相

(ฉันต้องการ
ถ่ายรูป) 

สามารถพูดและเขียน
แสดงความต้องการ ขอ 
และเสนอให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ 

การบอกความต้องการของ
ตนเองหรือผู้อื่น การขอให้ผู้อื่น
ช่วยหรือท าอะไรบางอย่างให้ 
ประโยคท่ีมีค ากริยากับกรรม
สองส่วนเป็นภาคแสดง 
ค ากริยาแสดงความสามารถ
หรือความปรารถนา ค าบอก
จ านวนและค าลักษณะนามท า
หน้าท่ีเป็นค าขยาย ประโยคค า
หนึ่งค าสองหน้าท่ี บทเสริม

28 30 
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 บอกผลจากอาการและการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
   เปล่ียนแปลง ค าบุพบท “给”   

ระหว่างเรียน 28 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 30 50 

รวมกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 60 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 3         รหัสวิชา   จ32216         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ช่ัวโมง 

ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 相约การนัดหมาย 

- 你看过京剧

吗？(คุณเคย
ดูงิ้วปักกิ่ง
ไหม?) 

- 去动物园 
(ไปสวนสัตว์) 

- 路上辛苦了

(เดินทางมา
คงเหนื่อย
น่าดู) 

- 欢迎你 
(ยินดี
ต้อนรับ) 

- 为我们的友

谊干杯 (ชน
แก้วเพื่อ
มิตรภาพของ
เรา) 

สามารถสนทนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบ
ข้อมูล ข่าวสาร 
ประสบการณ์ และเรื่องท่ี
อยู่ในความสนใจของ
สังคม 
สามารถเข้าร่วม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมจีนตาม
ความสนใจ 

ค าช่วยบอกสภาพของกริยา “
过” ประโยคท่ีไม่มีประธาน รูป
ประโยค “还没(有)….呢” 
ประโยคถามให้เลือก ประโยคท่ี
มีค ากริยาประสานกันสองค า
แสดงถึงรูปแบบของการกระท า 
บทเสริมบอกทิศทางการ
เคล่ือนไหว รูปประโยค “要…
了” รูปประโยค “是…的” 

ภาคแสดงของ “从”、

“在”、“这儿”、“那儿” 
บทเสริมบอกปริมาณการ
เคล่ือนไหว ค ากริยา วลีภาค
ประธานและภาคแสดงและค า
บุพบท ค ากริยา กริยาวลี วลี
ภาคประธานและภาคแสดง
และค าบุพบทท าหน้าท่ีเป็นค า
ขยาย บทเสริมบอกระดับและ
กรรม 

28 40 

ระหว่างเรียน 28 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 30 50 

2 邀请การเช้ือเชิญ 

- 请你参加

(ขอเชิญคุณ
เข้าร่วม) 

 

สามารถเปรียบเทียบและ
อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค
ส านวนภาษาของภาษาจีน
กับภาษาไทย 

การเช้ือเชิญเข้าร่วมงาน 
กิจกรรมต่างๆ การจัดงาน การ
ด าเนินการหรือขั้นตอนของการ
กระท า 

14 15 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
3 婉拒การปฏิเสธ 

- 我不能去 
(ฉันไปไม่ได้) 

 

สามารถใช้ภาษาจีน
ส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

การตอบปฏิเสธอย่างสุภาพและ
การให้เหตุผล การพูดถึงการ
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง 
ค าบอกเวลาท าหน้าท่ีเป็น
ค ากริยา ค าช่วยเวลา “了” 

14 15 

ระหว่างเรียน 28 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 30 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 60 100 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 4      รหัสวิชา   จ32218           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ช่ัวโมง 
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 道歉การขอโทษ 

- 对不起 (ขอ
โทษ) 

 

สามารถเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา 
ท่าทางเหมาะกับบุคคล 
โอกาส และสถานท่ี ตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรม 

การกล่าวค าขอโทษ  
ค าคุณศัพท์ “好” ท าหน้าท่ี
เป็นบทเสริมบอกผลการกระท า 

ค าวิเศษณ์ “就” 、“才” 

10 20 

2 遗憾เสียใจ 

- 真遗憾，我

没见到他 

(ฉันเสียใจ
จริงๆ ท่ีไม่ได้
พบเขา) 

สามารถเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา 
ท่าทางเหมาะกับบุคคล 
โอกาส และสถานท่ี ตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรม 

การกล่าวแสดงความเสียใจหรือ
เสียดาย ประโยคหนึ่ งค าท า
ห น้ า ท่ี ท่ี ใ ช้ ค า ก ริ ย า  “ 让” 
ประโยคค าถามแบบยืนยันและ
ปฏิเสธ “是不是” 

9 10 

3 称赞การยกย่อง 

- 这张画儿真

美 (รูปภาพนี้
สวยจริงๆ) 

สามารถพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยว
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว 
หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง 
หรือประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

การกล่าวช่ืนชม รูปประโยค “
又…又” รูปประโยค “要是…
就…” 

9 10 

ระหว่างเรียน 28 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 30 50 

4 祝贺การแสดงความ
ยินดี 

- 祝贺你 (ขอ
แสดงความ
ยินดีกับคุณ
ด้วย) 

สามารถพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยว
ตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือ
เรื่อง หรือประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 

การกล่าวแสดงความยินดี การ

ใช้ “开”、“下” ท าหน้าท่ี
เป็นบทเสริมบอกผลจากอาการ
หรือเปล่ียนแปลง บทเสริมบอก
ความเป็นไปได้ 

7 5 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
5 劝告การตักเตือน 

- 你别抽烟了 
(คุณอย่าสูบ
บุหรี่เลย) 

สามารถใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบายในสถานการณ์
ต่างๆ 

การบอกห้ามหรือตักเตือน การ
ใช้ค าว่า “有点儿” ท าหน้าท่ี
เป็นบทขยายกริยา ประโยค
แสดงการด ารงอยู่ 

7 5 

6 比较การเปรียบเทียบ 

- 今天比昨天

冷 (วันนี้
หนาวกว่า
เมือ่วาน) 

สามารถพูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูลอธิบาย 
บรรยาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
อ่าน 

การเปรียบเทียบ การใช้ค าว่า “
比” เป็นการเปรียบเทียบ บท
เสริมบอกประเภทจ านวน การ
ใช้ค าว่า “多” บอกจ านวน
โดยประมาณ 

7 10 

7 爱好งานอดิเรก 

- 我也喜欢游

泳 (ฉันก็ชอบ
ว่ายน้ า
เหมือนกัน) 

สามารถพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยว
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว 
หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง 
หรือประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

การบอกความชอบ ส่ิงท่ีชอบ
ท าในเวลาว่าง การใช้ “有” 
และ “没有” แสดงการ
เปรียบเทียบ บทเสริมบอก
ช่วงเวลาและสภาวะการณ์ 

7 10 

ระหว่างเรียน 28 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 30 50 

รวมปลายภาคและกลางภาค 60 100 
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โครงสร้างรายวิชา 

ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 5       รหัสวิชา   จ33216          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ช่ัวโมง 
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 语言ภาษา 

- 请你慢点儿

说 (กรุณาพูด
ช้าๆ หน่อย) 

สามารถใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบายในสถานการณ์
ต่างๆ 

บทเสริมบอกช่วงเวลาและ
สภาวะการณ์ รูปประโยค “除

了…以外” 

10 10 

2 旅游การท่องเท่ียว 

- 那儿的风景

美极了 
(ทิวทัศน์ท่ีนั่น
สวยงาม
จริงๆ) 

- 你的钱包忘

在这儿了 

(คุณลืม
กระเป๋า
สตางค์ไว้ที่นี่) 

- 有空房间

吗？ (มีห้อง
ว่างไหม?) 

1. สามารถปฏิบัติตาม
ค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง 
ค าอธิบาย และค า
บรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. สามารถปฏิบัติตาม
ค าส่ัง ค าแนะน าในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง 
ค าอธิบายและค าบรรยาย
จากส่ือต่างๆ 

3. สามารถพูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่างๆ พร้อม
ให้เหตุผลประกอบ 

การไปท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ต่างๆ การใช้ระดับภาษาให้
ถูกต้อง การขอเข้าเช็คอินท่ีพัก 
บทเสริมบอกทิศทางการ
เคล่ือนไหว รูปประโยคย้อน
ถาม “不是…吗？” ความ
ต่อเนื่องของการกระท า การใช้
ค าว่า “见” ท าหน้าท่ีเป็นบท
เสริมบอกอาการหรือการ
เปล่ียนแปลง การซ้ า
ค าคุณศัพท์และค าช่วย
โครงสร้าง บทเสริมท่ีบอกถึง
ความเป็นไปได้  

18 30 

ระหว่างเรียน 28 40 
สอบกลางภาค 2 10 

รวม 30 50 
3 看病ไปหาหมอ 

- 我头疼 (ฉัน
ปวดศีรษะ) 

 

สามารถพูดและแสดงความ
ต้องการ ขอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 

การไปพบหมอ อธิบายอาการ
เจ็บป่วย รูปประโยค “把” 
รูปประโยค “一…就” 

14 15 
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ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
  ต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ

ของสังคม 
   

4 探望การเยี่ยมเยียน 

- 你好点儿了

吗？ (คุณดี
ขึ้นบ้างแล้ว
หรือยัง?) 

สามารถพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าวเหตุการณ์ หรือ
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

การไปเยี่ยมผู้ป่วย การใช้
ประโยคภาคกรรม ประโยคอวย
พรให้กับผู้ป่วย 

14 15 

ระหว่างเรียน 28 30 
สอบปลายภาค 2 20 

รวม 30 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 60 100 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาจีนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร 6       รหัสวิชา   จ32218       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  1.5 หน่วยกิต    เวลา 60 ช่ัวโมง 

ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 告别การบอกลา 

- 我要回国了

(ฉันต้องกลับ
ประเทศแล้ว) 

สามารถเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา ท่าทาง
เหมาะกับบุคคล โอกาส 
และสถานท่ี ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 

การกล่าวอ าลา บทเสริมบอก
ช่วงเวลาของอาการและ
สภาวการณ์ รูปประโยค “有

的…有的” 

9 10 

2 饯行การเล้ียงส่ง 

- 真舍不得你

们走 (ไม่
อยากให้พวก
คุณจากไป
จริงๆ) 

สามารถเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา ท่าทาง
เหมาะกับบุคคล โอกาส 
และสถานท่ี ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 

การเชิญเพื่อเล้ียงอาหาร 
ค าพูดหรือประโยคท่ีใช้ในการ
กล่าวอ าลาในงานเล้ียงส่ง การ
เล้ียงแขก รูปประโยค ประโยค 
“虽然…但是” รูปประโยค “
把” 

9 10 

3 托运การขนส่ง 

- 这儿托运行

李吗？ (เช็ค
กระเป๋า
เดินทางท่ีนี่ใช่
ไหม?) 

สามารถพูดและแสดง
ความต้องการ ขอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ 

การสอบถาม ตรวจสอบ 
กระเป๋าเดินทางของตนเอง รูป
ประโยค “不但…而且” 
ค ากริยา “不” ท าหน้าท่ีเป็น
บทเสริมถึงความเป็นไปได้ 
ต าแหน่งของค ากริยาท่ีแสดง
ถึงความปรารถนาท่ีอยู่
ประโยค “把” 

10 10 

ระหว่างเรียน 28 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 30 50 

4 送行ไปส่ง 

- 不能送你去

机场(ไปส่งคุณ
ท่ีสนามบิน
ไม่ได้แล้ว) 

1. สามารถพูดและแสดง
ความต้องการ ขอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ 

การอวยพรเกี่ยวกับการ
เดินทาง การกล่าวค าอ าลา รูป
ประโยค “把” รูปประโยค “…
把…就…” 

28 30 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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 2. สามารถเลือกใช้ภาษา  
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
 - 祝你一路平

安 (ขอให้คุณ
เดินทางโดย
สวัสดิภาพ) 

น้ าเสียง และกิริยา ท่าทาง
เหมาะกับบุคคล โอกาส 
และสถานท่ี ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม 

   

ระหว่างเรียน 28 30 
สอบปลายภาค 2 20 

รวม 30 50 
รวมกลางภาคและปลายภาค 60 100 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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โครงสร้างรายวิชา 
การศึกษาวัฒนธรรมจีน 1        รหัสวิชา   จ31215      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ช่ัวโมง 
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมจีน 
1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง ค า

ขอร้อง ค าช้ีแจง ค าแนะน า 

และค าบรรยายท่ีฟังหรืออ่าน 

2. สามารถเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา ท่าทาง
เหมาะกับบุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรม 

- วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 
- เส้นขีดของอักษรจีน 
- โครงสร้างอักษรจีน 
- การใช้พจนานุกรมแบบพิน
อิน 
- แผนท่ีประเทศจีน 
- กิริยามารยาทในการ
สนทนาระดับภาษา 
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่น 
การใช้ตะเกียบ 
- ค าท่ีเป็นสิริมงคลและค าท่ี
ไม่เป็นสิริมงคล 

15 15 

2 มารู้จักประเทศจีน
กันเถอะ 

สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของจีน 

- เพลงชาติจีน 
- พิธีการท่ีใช้เพลงชาติ/ฝึก
ร้องเพลงชาติจีน 
-ธงชาติจีน ตราสัญลักษณ์
ประเทศจีน ความหมายของ
ธงชาติจีน 

15 15 

3 ศิลปะด้วยพู่กันจีน สามารถอธิบายและสรุปความ
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียง รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือ
ข้อความท่ีฟังและอ่าน 

- ประวัติความเป็นมาในการ
ใช้พู่กันจีน 
- เรียนรู้การเขียนอักษรจีน 
ล าดับขีด การเขียนตัวอักษร
จีน 
- ฝึกการเขียนพู่กันจีน ด้วย
ค าศัพท์ ประโยค 

8 10 

ระหว่างเรียน 38 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 40 50 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
4 เทศกาลตรุษจีน สามารถใช้ภาษาจีน

ส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

- ประวัติความเป็นมาของ
เทศกาลตรุษจีน 
- ความเช่ือถือเกี่ยวกับพิธีกรรม
ของวันตรุษจีน 
- บทบาทสมมติโดยจัดกิจกรรม
ตรุษจีนในห้องเรียน 

20 20 

5 ชีวิตความเปน็อยู่ของ
คนจีน 

สามารถค้นคว้าสืบค้น 
รวบรวม สรุปข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
และน าเสนอด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

- อาหารชนิดต่างๆ ในประเทศ
จีน 
- รสชาติอาหาร 8 มณฑลของ
จีน 
- เปรียบเทียบกับอาหารไทยใน
แต่ละภาคในรสชาติอาหาร 

18 10 

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 40 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 80 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
การศึกษาวัฒนธรรมจีน 2  รหัสวิชา   จ31216       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2      จ านวน  2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ช่ัวโมง 
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 มณฑลต่างๆ ท่ีควรรู้ สามารถใช้ภาษาจีนใน

การสืบค้น ค้นคว้า 
รวบรวม น าเสนอและ
สรุปความรู้หรือข้อมูล
ต่างๆ จากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

- แผนท่ีประเทศจีน 
- มณฑลต่างๆ ในประเทศจีน 
- ประวัติความเป็นมาแต่ละ
มณฑล ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชากร 
- ภูเขา แม่น้ า ท่ีราบสูง 
ทะเลสาป ทรัพยากรท่ีส าคัญ
ของจีน 

15 15 

2  56 ชนเผ่าของจีน 1. สามารถพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยว
ตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือ
เรื่อง หรือประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 
2. สามารถพูดและเขียน
สรุปใจความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่อยู่
ในความสนใจ 

- การแต่งกายของชนเผ่าแต่ละ
ชนเผ่า ความเป็นอยู่ ภาษา 
- วัฒนธรรมของชนเผ่า 
- ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 
 

10 10 

3 วาดภาพด้วยหมึกจีน สามารถพูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 

- วิธีการจับพู่กันจีนท่ีถูกต้อง 
- การวาดภาพศิลปะด้วยพู่กัน
และหมึกจีน 
- ให้ค้นคว้าบทความ บทกลอน 
ภาษาจีนท่ีเขียนด้วยพู่กันจีน 

13 15 

ระหว่างเรียน 38 40 
สอบกลางภาคภาค 2 10 

รวมกลางภาค 40 50 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
4 เทศกาลไหว้

พระจันทร ์
1. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่
และประเพณีของจีน 
2. สามารถเข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนตาม
ความสนใจ 

- นิทาน/ความเช่ือของเทศกาล
ไหว้พระจันทร ์
- ฝึกปฏิบัติการท าขนมไหว้
พระจันทร ์
- เปรียบเทียบเทศกาลไหว้
พระจันทร์กับเทศกาลลอย
กระทงของไทย 

18 10 

5 การตัดกระดาษใช้ใน
งานมงคล 

1. สามารถเผยแพร่หรือ
ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้อถิ่นเป็นภาษาจีน 
2. สามารถพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว หรือ
เหตุการณ์ หรือเรื่อง หรือ
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

- การตัดกระดาษเพื่อความเป็น
สิริมงคล 
- วิธีการตัดกระดาษด้วย
กรรไกร 
- การตกแต่งสถานท่ีต่างๆ ด้วย
การตัดกระดาษแบบจีน 
- การฝึกตัดกระดาษตาม
ความคิดของตนเอง 
- อธิบายท่ีมาของการตัด
กระดาษของจีน 

20 20 

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 40 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 80 100 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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โครงสร้างรายวิชา 

การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3   รหัสวิชา   จ32215 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ช่ัวโมง 
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 ความรู้เกี่ยวประเทศจีน ให้ข้อมูลหรืออธิบาย 

บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ ประเพณี
ของจีน 

- ภูมิประเทศของประเทศจีน 
- จ านวนประชากร/ชนชาติ/ 
ชนเผ่า  
- ภูมิอากาศ ฤดูต่างๆ ใน
ประเทศจีน 
- ท่ีราบสูงแบบข้ันบันได 3 
ขั้นทางภูมิศาสตร์จีน 

15 15 

2 เรื่องของประเทศจีน ให้ข้อมูลหรืออธิบาย 
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ ประเพณี
ของจีน 

- สกุลเงิน การใช้ RMB 
เปรียบเทียบกับสกุลเงินของ
ไทย  
- อัตราแลกแปล่ียนการซื้อ
ของ การต่อรองราคาด้วย
ภาษาจีน 
- สัญลักษณ์ประจ าชาติจีน 
หมีแพนด้า หยก การชงชา 

13 15 

3 อุปรากรจีน ให้ข้อมูลหรืออธิบาย 
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ ประเพณี
ของจีน 

- ความเป็นมาของอุปรากร
จีน 
- การร้องเพลงอุปรากรจีน 
- ฝึกร้องเพลงอุปรากรจีน 

10 10 

ระหว่างเรียน 38 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 40 50 

4 ราชวงศ์จีน ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม 
สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอ 

- ล าดับช่ือราชวงศ์จีน 
- บุคคลส าคัญในแต่ละ
ราชวงศ์ 
- เรื่องราวส าคัญ รายการ
เด่นทางประวัติศาสตร์จีนใน 

20 20 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
  ด้วยการพูดหรือเขียน แต่ละราชวงศ์   
5 ชีวิตความเป็นอยู่ของ

คนจีน 
เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ ส านวน ค าพังเพย
ภาษา สุภาษิต การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน 
และล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

- ส านวน กลอน กวี 
- นักกวีที่มีช่ือเสียง 
- เปรียบเทียบส านวนไทยกับ
ส านวนจีน 

18 10 

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมผลายภาค 40 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 80 100 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        246 

โครงสร้างรายวิชา 
การศึกษาวัฒนธรรมจีน 4   รหัสวิชา   จ32217   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2   จ านวน  2.0 หน่วยกิต     เวลา 80 ช่ัวโมง 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 มณฑลต่างๆ ท่ี

ควรรู้ 
อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จีน 
เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของจีนกับวฒันธรรม
ไทยและน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

- แผนท่ีประเทศจีน 
- ประเทศท่ีอยู่รอบๆ ประเทศ
จีน 
- เมืองโบราณและประวัติเมือง
โบราณของประเทศจีน 
- สุสานจ๋ินซีฮ่องเต้ 

15 15 

2 เทคโนโลยียุค
โบราณของจีน 

1. อธิบายและจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จีน 
2. ใช้ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน 
 

- ส่ีส่ิงประดิษฐ์ท่ียิ่งใหญ่ 
- จางหังกับเครื่องมือวัด
แผ่นดินไหวและเครื่องมือบอก
ต าแหน่งดวงดาว 
- จู่ชงจือกับอัตราส่วนเส้นรอบ
วงกลมและเส้นผ่านศูนย์กลาง 
- ลูกคิดและจูซ่วน 
- วิธีการฝังเข็มและสมุนไพร 
- วิธีการใช้ยาชา 
- การแพทย์แผนจีนและยาจีน 

13 15 

3 วิวัฒนาการ
อักษรจีน 

ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุป
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  และ
น าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

- วิวัฒนาการอักษรจีน 
- เปรียบเทียบวิวัฒนาการอักษร
จีนและอักษรไทยในแต่ละช่วง
ยุคสมัย 
 

10 10 

ระหว่างเรียน 38 40 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 40 50 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
4 เทศกาลกินบ๊ะจ่าง 1. อธิบายและจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของจีน 
2. เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของจีน 

- นิทาน/ความเช่ือของเทศกาล
กินบ๊ะจ่าง 
- ฝึกปฏิบัติการท าขนมบ๊ะจ่าง 
- เปรียบเทียบเทศกาลบ๊ะจ่าง
กับเทศกาลของไทยในเรื่อง
อาหาร เช่น การท ากระยา
สารท/ขนมเทียน/กะละแมร์/
ข้าวเหนียวแดงในสมัยโบราณ 

20 20 

5 พิธีการแต่งงานแบบ
จีน 

1. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม 
สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดหรือเขียน 
2. สามารถเผยแพร่หรือ
ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

- พิธีการ/แต่งงานของจีน 
- พิธีกรรม/อาหาร 
- เปรียบการแต่งงานแบบไทย
กับแบบจีน 
- อาหาร/ขนมมงคล 

18 10 

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 40 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 80 100 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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โครงสร้างรายวิชา 
การศึกษาวัฒนธรรมจีน 5       รหัสวิชา   จ33215   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ช่ัวโมง 
ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 ความหมาย

ประวัติศาสตร์จีน 
1. สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่ ความ
เช่ือ และวัฒนธรรมของ
จีนกับวัฒนธรรมของไทย
และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม 
2. สามารถค้นคว้าสืบค้น 
รวบรวม สรุปข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
และน าเสนอด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

- สถาน ท่ีท่อง เ ท่ียวเกี่ ยวกั บ
ประวัติศาสตร์จีน 
- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดก
โลกของจีน 
- พระราชวังในราชวงศ์ต่างๆ 
- ผู้น าคนส าคัญของจีนจากอดีต
ถึงปัจจุบัน 
 

20 20 

2 เรื่องน่ารู้ของประเทศ
จีน 

จับใจความส าคัญ สรุป
และแสดงความคิดเห็น 
พร้อมให้เหตุผลหรือ
ยกตัวอย่างประกอบ จาก
การฟังหรืออ่านประโยค
บทสนทนา นิทานและ
บทความจากส่ือต่างๆ ท้ัง
ท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

- ท าไมถึงเรียกพระราชวัง
ต้องห้าม/ท่ีต้ัง/ขนาด/
ความส าคัญ 
- ประวัติความเป็นมาของส่ีสาว
งามแห่งประเทศจีน 
-เรียนรู้ศาสตร์การชงชา ด่ืมชา 
ชนิดของชา 
- สถานท่ีต่างๆ ท่ีส าคัญต่อ
ความเป็นอยู่ของจีนต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

18 10 

3 การถักเชือกมงคล สามารถใช้ภาษาจีนใน
การสืบค้น ค้นคว้า 
รวบรวม น าเสนอและ 

- เรียนรู้วัฒนธรรมการถักเชือก
เพื่อใช้ในเทศกาลต่างๆ 
- เรื่องของสีท่ีเป็นมงคล 

10 10 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
  สรุปความรู้หรือข้อมูล

ต่างๆ จากส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

- ฝึกถักเชือกมงคลพร้อมท้ัง
ตกแต่งให้สวยงามพร้อมต้ังช่ือ
เป็นภาษาจีน 

  

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 40 50 

4 เท่ียววัดจีนกันเถอะ 1. สามารถอธิบายและ
เขียนสรุปความให้สัมพันธ์
กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รวมทั้งส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยคหรือ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
2. จับใจความส าคัญ สรุป
และแสดงความคิดเห็น 
พร้อมให้เหตุผลหรือ
ยกตัวอย่างประกอบ จาก
การฟังหรืออ่านประโยค
บทสนทนา นิทานและ
บทความจากส่ือต่างๆ ท้ัง
ท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

- เรียนรู้เรื่องวัดเส้าหลิน 
- วัดในราชวงศ์ต่างๆ 
- วัดท่ีสวยงาม/ศักด์ิสิทธิ์เป็นท่ี
นับถือของคนจีน 
- พระราชวังโปตาลา 
- ก าแพงเมืองจีน 
 

18 15 

5 สัญลักษณ์ของ
ประเทศจีน 

สามารถเปรียบเทียบและ
อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้าง
ประโยคส านวนภาษา
สุภาษิต และบทกลอน
ของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

- เรื่องของหมีแพนด้า ท่ีอยู่
อาศัย การมีชีวิต การสืบพันธุ์ 
- เรื่องของอัญมณี หยก ต านาน
เครื่องประดับในประวัติศาสตร์
จีน 
- ต านานก าแพงเมืองจีน/
ต านานแม่นางกู่เจียงร้องไห้ข้าง
ก าแพงเมืองจีน 

20 15 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
   -ก า ร จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า

โอลิมปิกปี 2008 
  

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 40 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 80 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
การศึกษาวัฒนธรรมจีน 6   รหัสวิชา   จ33217   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ช่ัวโมง 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
1 เครื่องดนตรี

อันไพเราะ 
1. สามารถอธิบายชีวิตความ
เป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ 
และท่ีมาของขนบธรรมเนียม 
2. เข้าร่วม และจัดกอิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
ตามความสนใจ 

- ประวัติของดนตรีจีนในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
- เครื่องดนตรีจีนท่ีควรรู้จัก 
- ค้นคว้าและน าเสนอเครื่องดนตรี
จีนพร้อมภาพและเสียงประกอบ 
 

19 15 

2 สุดยอด
วรรณกรรม
จีน 

1. สามารถจับใจความส าคัญ
สรุปและแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้เหตุผลหรือ
ยกตัวอย่างนิทานและ
บทความจากส่ือต่างๆ ท่ีมี
และไม่มีภาพประกอบ 

- ช่ือวรรณกรรม 4 สุดยอด
วรรณกรรมจีน (สามก๊ก/108 ผู้กล้า
แห่งหุบเขาเหลียงซาน/ไซอิ๋ว/ความ
รักในหอแดง) 
- ผู้แต่งวรรณกรรม 
- เรื่องราวโดยย่อของวรรณกรรม 
- ต านานมู่หลาน 

19 15 

3 เหตุการณ์
ส าคัญในช่วง
ยคุใกล้
ปัจจุบันจนถึง
ปัจจุบันของ
จีน 

สามารถใช้ภาษาจีนในการ
สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม 
น าเสนอและสรุปความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา 

- สงครามฝ่ิน 
- ขบวนการวันท่ี 5 เดือน 4 
- การเข้าร่วมกับองค์กร
สหประชาชาติ/องค์กรการค้าโลก 
- ท่ีมาของโรค COVID-19 จากเมือง
อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนสู่ท่ัว
โรค 

  

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบกลางภาค 2 10 
รวมกลางภาค 40 50 

3 การแต่งกาย
ของแต่ละ
ราชวงศ์ 

1. สามารถปฏิบัติตามค าส่ัง 
ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งาน
ต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย 
และค าบรรยายจากส่ือต่างๆ 
2. สามารถอธิบายชีวิตความ 

- การแต่งกายของราชวงศ์ถาง 
- การแต่งกายของราชวงศ์ซ่ง 
- การแต่งกายของราชวงศ์หยวน 
- การแต่งกายของราชวงศ์ชิง 
- การแต่งกายของราชวงศ์ฮั่น 

19 15 
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ท่ี ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ เวลา คะแนน 
  เป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ และ

ท่ีมาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของจีน 
3. สามารถเข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
จีนตามความสนใจ 

   

4 นิทานในแต่
ละยุค 

สามารถเปรียบเทียบและอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยคส านวนภาษาสุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

- นิทานเรื่อง女娲补天 
- นิทานเรื่อง 后一身日 
- นิทานเรื่อง 嫦娥奔月 
- นิทานเรื่อง 牛郎织女 
- นิทานเรื่อง 白蛇传 
 

19 15 

ระหว่างเรียน 38 30 
สอบปลายภาค 2 20 
รวมปลายภาค 40 50 

รวมกลางภาคและปลายภาค 80 100 
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ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสาร
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ด าเนินการดังนี้   
 1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่าย 
การเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 

ในการ จัดท า  การ เ ลือกใ ช้  และการประ เมิน คุณภาพส่ือการ เรียนรู้ ท่ี ใ ช้ ในสถาน ศึกษา  
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   การจัดประสบการณ์ให้ ผู้ เรียน  เนื้อหามีความถูก ต้องและทันสมัย  
ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ  ไม่ขัด ต่อศีลธรรม มีการใ ช้ภาษาท่ีถูก ต้อง  รูปแบบการน าเสนอ 
ท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
 
 
 
 
 

สื่อการเรยีนรู ้
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สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
พิบูลอุปถัมภ์ จึงมีการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลกลางขึ้น ประกอบด้วย   

1. การตัดสินผลการเรียน   
2. การให้ระดับผลการเรียน การรายงานผลการเรียน  
3. เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
4. เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5. เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. การพิจารณาเลื่อนชั้น 
7. การจัดให้เรียนซ้ าชั้น 
8. เอกสารหลักฐานการศึกษา  
9. การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ  คือ การ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ให้ประสบผลส า เ ร็จนั้ น   ผู้ เรี ยนจะต้องไ ด้ รับการพัฒนาและประเมินตามตัว ช้ีวัด เพื่ อ ให้บรร ลุ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม

การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
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งาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพื่อน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
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จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสินผลการเรียน 

       ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และ
ต้ อ ง เ ก็ บ ข้ อ มู ล ข อ ง นั ก เ รี ย น ทุ ก ด้ า น อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค เ รี ย น   
มีเกณฑ์ดังนี้ 
             (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนตัวชี้วัด 
  (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา    
  (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. การให้ระดับผลการเรียน 
    1  การ ตัด สินผลการ เรี ยนรายวิ ชาของก ลุ่มสาระการ เรี ยนรู้   ให้ ใ ช้ ระบบตัว เลข   
แสดงระดับการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
4 ผลการเรียนดีเย่ียม 80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 
3 ผลการเรียนดี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 - 69 
2 ผลการเรียนน่าพอใจ 60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55 - 59 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 
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    2.  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร อ่ า น  คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ เ ขี ย น   เ ป็ น ผ่ า น แ ล ะ ไ ม่ ผ่ า น   
ถ้ากรณีท่ีผ่าน  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 
  ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
   ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
   ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
และเขียน  หรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
   3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ัน  และจบ
การศึกษา  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ในการผ่าน  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  และ
ความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้  

  ดีเย่ียม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 - 8 คุณลักษณะ 
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
  ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก 
   1)  ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจ านวน  1 - 4  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับดี  หรือ 
   2)  ได้ผลการประเมินระดับดี เยี่ยมจ านวน  4  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 
    3)  ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน 5 - 8  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดย
พิจารณาจาก 
   1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน  5 - 8  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน  หรือ 
   2)  ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน  4  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่   1  คุณลักษณะ  
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3. การเลื่อนชั้น 

 เมื่อส้ินปีการศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน  เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
ตัวชี้วัด 
  (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “ 1 ” จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  (4) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ใน
ระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน ” ขึ้นไป  และมีผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ”         
  ท้ังนี้   ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอน 
 ซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้   
  อนึ่ง  ในกรณีท่ีผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษาอาจให้
โอกาสผู้เรียนเล่ือนช้ันกลางปีการศึกษา  โดยสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายวิชาการของ
สถานศึกษาและผู้แทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต้นสังกัดประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขท้ัง  3  ประการต่อไปนี้ 
   1.   มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม  
   2.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น 
   3.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปีท่ีเรียนปัจจุบัน  และความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีท่ีจะเล่ือนขึ้น    
  การอนุมัติให้เล่ือนช้ันกลางปีการศึกษาไปเรียนช้ันสูงขึ้นได้  1  ระดับช้ันนี้  ต้องได้รับการ

ยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนท่ี  2  ของปีการศึกษานั้น  

ส าหรับในกรณีท่ีพบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ  มีปัญหาในการเรียนรู้ให้สถานศึกษาด าเนินงาน

ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะความพิการหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

4. การสอนซ่อมเสริม 

 การสอนซ่อมเสริม  เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  กระบวนการ  
หรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จะต้องจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ   การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องกรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้   ทักษะ  
กระบวนการ  หรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อม
เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการ
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เรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา   โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. การเปลี่ยนผลการเรียน  

การเปลี่ยนผลการเรียน“0” 
    สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน
แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  2  ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  1  ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนท่ี  2 ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
    ถ้าสอบแก้ตัว  2  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
     1)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
     2)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่   ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียน 
แสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
การเปลี่ยนผลการเรียน“ร” 
     การเปล่ียนผลการเรียน“ร”  ให้ด าเนินการดังนี้  ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ  
เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแต่  0 - 4)  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข 
“ร”  กรณีท่ีส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคให้ผู้สอนน าข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสิน
ผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีกไม่
เกิน 1   ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนท่ี  2 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  เมื่อพ้นก าหนดนี้
แล้วให้เรียนซ้ า  หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส”   

 การเปล่ียนผลการเรียน“มส”  มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  1)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80   
แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   ให้จัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอน
ซ่อมเสริมหรือใช้เวลาว่าง  หรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ท าจนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
รายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ 
      ผลการแก้ “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”  การแก้ 
      “มส”  กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียน ไม่มาด าเนินการแก้ 
“มส” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า   ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะ
ขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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        (1)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
         (2)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียน
รายวิชาเรียนใหม่ 
     2)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
       (1)   ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
       (2)   ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียน
รายวิชาเรียนใหม่  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
   การเรียนซ้ ารายวิชา  ผู้เรียนท่ีได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว  2  ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใด
ช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน วันหยุด  ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อนเป็น
ต้น 
     ในกรณีภาคเรียนท่ี  2  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0”   “ร”   “มส”   ให้ด าเนินการให้เสร็จ
ส้ินก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป   สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียนของผู้เรียนได้   
การเปลี่ยนผล“มผ” 
     กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียน
ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลจาก “มผ”เป็น “ผ” ได้   ท้ังนี้ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไป
อีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนท่ี  2  ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  

6. การเรียนซ้ าช้ัน 

  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้นสถานศึกษา ต้องต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้  ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ัน  สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ าช้ัน  ท้ังนี้  สถานศึกษา
อาจใช้ดุลยพินิจให้เล่ือนช้ันได้  หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
    1)   มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80   อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  แต่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ  ครบถ้วน 
     2)  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละรายวิชา  แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
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เล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ  ครบถ้วน 
    3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน   
   ก่อนท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนซ้ าช้ัน   สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของ
การเรียนซ้ าช้ัน 

7. เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออก
เอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  1.2 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึก
รายช่ือและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่น ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

8. การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี รั บ เ ที ย บ โ อ น อ ย่ า ง น้ อ ย  1 ภ า ค เ รี ย น  โ ด ย ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี รั บ ผู้ เ รี ย น จ า ก 
การเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
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 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ท้ังภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

9. การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
ระดับชาติคุณภาพของของผู้เรียนท่ีส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ ท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ โดยมี
ภารกิจส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับส่ิงท่ีเป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่น  รวมท้ังเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห ์และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นได้
จัดท าเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 4.2  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
 4.2.1   ตัดสินผลการเรียน ร     
  หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจาก ผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน 
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   ในรายวิชาครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงาน 
   ท่ีมอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุ 
   สุดวิสัยท่ีท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้   

1.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส.  
หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 
 ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล 
 ปลายภาคเรียน 

 
 ดังนั้น โรงเรียนได้ศึกษาเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และก าหนด ระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อช่วยในการศึกษาเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ดังกล่าวง่ายข้ึนจึงได้จัดท าใบความรู้สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา       และสรุปเกณฑ์การตัดสิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันตามโครงสร้าง  

ตอนที่ 1  ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

   ส่วนแรก     ประกาศการใช้ระเบียบ 
   หมวดท่ี  1   หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
   หมวดท่ี  2   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 
   หมวดท่ี  3   เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
   หมวดท่ี  4   การรายงานผลการเรียน 
   หมวดท่ี  5   เอกสารหลักฐานการศึกษา 
   หมวดท่ี  6   การเทียบโอนผลการเรียน 
                        บทเฉพาะกาล 

  ตอนที่ 2  ค าอธิบายระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ตอนที่ 3  อื่น ๆ  (ถ้ามี) 

         -  เกณฑ์การประเมินทักษะต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  -  เอกสารหลักฐานท่ีสถานศึกษาต้องจัดท า หรือตัวอย่าง 
  -  ระเบียบค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง   
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แผนภูมิสรุปการวัดและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา 
 

 
 
 
 

นักเรียนได้รับการตัดสินผ่านรายวิชา เมื่อสิ้น
ภาคเรียน 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
การเลื่อนชั้น 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์                        
การจบระดับมัธยมศึกษา 

 เข้าเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ (ซึ่งพิจารณา
ร่วมกับการมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 

 มีคะแนนในรายวิชาน้ันผ่านร้อยละ 50 (ทั้งน้ี
นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดทุกตัวในระหว่างกระบวนการพัฒนา) 

 ให้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน  8  ระดับ 

 มีผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชา เพิ่ ม เ ติมผ่านทุกราย วิชา  
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปีละ 4  กิจกรรม   
1. กิจกรรมแนะแนว  
2. กิจกรรมนักเรียน  (ม.ต้น ต้องร่วมทั้ง 
2 กิจกรรม ส่วน ม.ปลาย เลือกอย่างใด
อย่างหน่ึง) 
     2.1 กิจกรรมในเครื่องแบบ  
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ-
ประโยชน์(มีชั่วโมงเข้าร่วมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด) 

 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษา
น้ันควรได้ไม่ต่ ากว่า 1 

 มีหน่วยกิต ที่เรียนและที่ได้ครบตามท่ี
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ทุกรายวิชาพ้ืนฐานมีผลการประเมินผ่าน 
ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ในระดับผ่าน 

 มีผลการประ เมินคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ในระดับผ่าน 

 มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใน
ระดับผ่านทุกกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
- ม.ต้น 45 ชั่วโมง 
- ม.ปลาย 60 ชั่วโมง 

การตัดสินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 

 ให้ผลการเรยีนเป็น ไม่ผ่าน ผ่าน ดี และดีเย่ียม 
 ตัดสินเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 เกณฑ์แต่ละระดับอาจให้ความหมายเป็น

ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

การตัดสินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ให้ผลการเรียนเป็น ไม่ผ่าน ผ่าน ดี และ ดีเย่ียม 
 ตัดสินเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 เกณฑ์การให้ผลการเรียนแต่ละระดับอาจ

ให้ความหมาย เป็นค าอธิบายคุณภาพ 

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

 โรงเรียนออก ปพ.1 : บ ให้นักเรียนเมื่อ    
- จบ ม.๓ 

           - ลาออกศึกษาต่อที่อ่ืน 
 ออก ปพ.1 : พ ให้นักเรียน เมื่อจบ ม.6 

  ออก ปพ.2 (ประกาศนียบัตร)  
- ปพ.2 : บ   เมื่อจบ ม.3     
- ปพ.2 : พ  เมื่อจบ ม.6   

 โรงเรียนจัดท า ปพ.3  เป็นหลักฐานว่า
นักเรียนจบหลักสูตรและเพ่ือตรวจสอบ
วุฒิ  
- ปพ. 3  :  บ  (จบการศึกษาภาคบังคับ) 
-  ปพ.. 3  :  พ  (จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

  เก็บไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด  
  ส่งให้ สพท. 1 ชุด 
   ส่งให้ สพฐ. 1 ชุด 

การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ให้ผลการเรียนเป็น ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 ตัดสินเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 การผ่าน ไม่ผ่าน พิจารณาจาก 
- เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
- การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน 

กำรเรียนซ้ ำชั้น  มีคณะกรรมการพิจารณา 
มี 2 ลักษณะ 
1. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน 

ปีการศึกษาน้ัน ต่ ากว่า 1 และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาการเรียนใน
ระดับช้ันที่สูงข้ึน 

2. ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินคร่ึง
ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา
น้ัน 

การสอนซ่อมเสริม 
มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพทันท่วงที 

 

การตัดสินผลการเรียน การเล่ือนช้ันเรียน เกณฑก์ารจบ 

ระดับมัธยมศึกษา 
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สรุปเกณฑ์กำรตัดสิน 
 

 
ดีเยี่ยม 

 
หมายถึง 

 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
 

 
ดี 

 
หมายถึง 

 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 

 
ผ่ำน 

 

 
หมายถึง 
  

 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  ท่ีมีข้อบกพร่องบางประการ 
 

 
ไม่ผ่ำน 

 
หมายถึง 

 
ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลาย
ประการ 

 
 

ดีเยี่ยม 
 
หมายถึง 

 
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง
และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดี
เย่ียม  จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมิน 
ต่ ากว่าระดับดี 

 
ดี 

 
หมายถึง 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้
เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 - 4 
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 - 8  
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับผ่าน 

เกณฑ์การตัดสิน 
การอ่าน คดิวิเคราะห์   

แแแ
แแแแแ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
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ผ่ำน 
 

 
หมายถึง 
  

 
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจาก 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5 - 8 
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ 
และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต่ ากว่า
ระดับผ่าน 
 

ไม่ผ่ำน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ 1 คุณลักษณะ 
 

 
 

“ผ” 
 
หมายถึง 

 
ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ
กิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 
“มผ” 

 
หมายถึง 

 
ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ
กิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ภำคผนวก 

แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังนี ้
 

ตอนที่ 1 
1. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
2. การประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
3. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 

 
ตอนที่ 2  
1.  แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะต่าง ๆ ทางด้านภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        268 

ตอนที่ 1  
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
 เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ช่วงคะแนน 

ดีเย่ียม 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

16  -  20 

ดี 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับได้ 

13  -  15 

ผ่าน 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับได้ แต่ยังมีข้อบกพร่อง
บางประการ 

10  -  12 

ไม่ผ่าน 
ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ี
ต้องการได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

0 – 9 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

ช่ือ.......................................................นามสกุล....................................................เลขท่ี..............ช้ัน................... 
ค าช้ีแจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องท่ีตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้     
1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้     
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
5. ความสามารถ 
ในการใช ้
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย     
5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง      
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์     
5.5  มีคณุธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

                                                                                                       ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
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เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพตำมสมรถนะรำยข้อ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
13 - 15 ดีเย่ียม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผ่าน (1) 

ต่ ากว่า 5 ไม่ผ่าน (0) 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 

 

การประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
เกณฑ์การประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประเมินโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเย่ียม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ 
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม
จ านวน 3-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน 1-2 สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง ต้ังแต่ 1 สมรรถนะ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ช่ือ.......................................................นามสกุล....................................................เลขท่ี..............ช้ัน................... 

 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ี

โรงเรียนจัดข้ึน 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต - ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ - รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัติได้ 
- รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
- เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไม่โต้แย้ง 
- ต้ังใจเรียน 

    

5. อยู่อย่างพอเพียง - ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
- ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูคุ้ณค่า 
- ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 

    

6. มุ่งมั่นในการท างาน - มีความต้ังใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จ 

    

7. รักความเป็นไทย - มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิตสาธารณะ - รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน 
- รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประเมินในหลักสูตรรำยชั้น  

                                                     ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน  
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยคร้ัง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางคร้ัง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยคร้ัง ให้ 0    คะแนน 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพตำมสมรถนะรำยข้อ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

13 - 15 ดีเย่ียม (3) 

9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผ่าน (1) 

ต่ ากว่า 5 ไม่ผ่าน (0) 

 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเย่ียม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินท้ัง 8 
คุณลักษณะ คือ ได้ระดับ 3 จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับ 2 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 2 หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1 หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับ 2 จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1  

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 1 จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1 หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ 2 จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1  

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ต้ังแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  :  ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมินทักษะต่ำง ๆ 
เกณฑ์กำรประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 

  ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

การเรียบเรียง 

ผู้น าเสนอน าเสนอ
ข้อมูลตามล าดับ
ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะ
น่าสนใจ  ท า ให้
ผู้ฟังติดตามได้ง่าย 

ผู้น าเสนอน าเสนอ
ข้อมูลตามล าดับ
ต่อ เ น่ื อ ง  ท า ให้
ผู้ฟังติดตามได้ง่าย 

ผู้ ฟัง ติดตามการ
น า เสนอไ ด้ยาก 
เพราะผู้น าเสนอ
ข้ามไปข้ามมา 

ผู้ฟังไม่อาจเข้าใจ 
ก า ร น า เ ส น อ 
เพร าะ ไม่ มี ก า ร
ล าดับข้อมูล 

 
 
3 

 
 

12 

ความรู้เน้ือหา 

ผู้ น า เ ส น อ
แส ด ง อ อ ก ว่ า มี
ความรู้ เต็มเปี่ยม 
(มากเกินต้องการ) 
โ ด ย ก า ร ต อ บ
ค าถามพร้อมกับ
อธิบายและขยาย
ความเพ่ิมเติม 

ผู้น าเสนอสบายใจ
ในก า รตอ บ ทุ ก
ค าถามที่ตนพร้อม
จ ะ ต อ บ  แ ต่ ไ ม่
ส า ม า ร ถ ข ย า ย
ความต่อได้ 

ผู้น าเสนอมั่นใจว่า
มี ข้อมูลเพียงพอ
และตอบได้เฉพาะ
ค าถามทั่ว ๆ ไป 
เท่าน้ัน 

ผู้ น า เ ส น อ ไ ม่ มี
ข้ อ มู ล เ พี ย ง พ อ
และไม่ สามารถ
ต อ บ ค า ถ า ม
เกี่ ย วกั บ เ รื่ อ ง ที่
น าเสนอได้ 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

สื่อประกอบ 

ผู้น า เสนอใช้ สื่ อ
ป ร ะ ก อ บ ซึ่ ง
อ ธิ บ า ย เ ส ริ ม
เน้ือความและการ
น าเสนอ 

ผู้น า เสนอใช้ สื่ อ
ป ร ะ ก อ บ ที่
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
เน้ือความและ 
การน าเสนอ 

ผู้น า เสนอใช้ สื่ อ
ประกอบบางครั้ง
บางคราว แต่ไม่
ค่อยสอดคล้องกับ
เน้ือความและการ
น าเสนอ 

ผู้น า เสนอใช้ สื่ อ
ป ร ะ ก อ บ เ กิ น 
จ าเป็นหรือไม่ใช้
เลย 

 
 
1 

 
 
4 

การสบตา 

ผู้น า เสนอสบตา
ผู้ ฟั งตลอดเวลา 
นาน ๆ ครั้งจึงก้ม
ดูโน้ต 

ผู้น า เสนอสบตา
ผู้ ฟั ง เ กื อ บ
ตลอดเวลา แต่ก้ม
ลงดูโน้ตบ่อย ๆ 

ผู้น า เสนอสบตา
ผู้ฟังเป็นบางครั้ง
บางคราว แต่ก็ยัง
ก้มหน้าก้มตาอ่าน
รายงาน 

ผู้น าเสนอก้มหน้า
ก้มตาอ่านรายงาน 
โดยไม่สบตาผู้ฟัง 

 
 
1 

 
 
4 

ความชัดเจน
ในการพูด 

ผู้ น า เ ส น อ ใ ช้
เสี ยง พูดชั ด เจน
และออกเสียงค า
ถูกต้อง ท าให้ผู้ฟัง
ทั้งหมดได้ยินการ
น าเสนอ 

ผู้ น า เ ส น อ พู ด
ชัดเจน และออก
เสียงค า ส่วนใหญ่
ถูกต้อง ท าให้ผู้ฟัง
ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้ ยิ น
การน าเสนอ 

ผู้น าเสนอพูดค่อย 
และออกเสียงค า
ไม่ถูกต้องจนผู้ฟัง
ได้ยินการน าเสนอ
ไม่ชัดเจน 

ผู้ น า เ ส น อ พู ด
พึมพ า ออกเสียง
ค าไม่ถูกต้องและ
พูดค่อยเกินไปจน
ผู้ฟังที่อยู่หลังห้อง
ไม่ได้ยิน 

 
 
3 

 
 

12 

รวม 10 40 
 เกณฑ์การประเมิน 

35 – 40  คะแนน ดีมาก 
28 – 34  คะแนน ดี 
20 – 27  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า ๒๐ คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรจัดท ำโปสเตอร์/โบรชัวร์/แผ่นภำพ 
 

  ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

เน้ือหา 
เน้ือหาที่เขียนมี
ความถูกต้องและ
ครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์ 

เน้ือหาที่เขียนมี
ความถูกต้องและ
ครอบคลุมเน้ือหา
เป็นส่วนใหญ่ 

เน้ือหาที่เขียนมีข้อ
ผิดบ้าง และไม่
ครอบคลุม 

เน้ือหาที่เขียนมีข้อ
ผิดมาก และให้
ข้อมูลน้อย 

 
2 

 
8 

ค าศัพท์ ส านวน 
และ 

โครงสร้างภาษา 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้างภาษา
ถูกต้องเหมาะสม
และหลากหลาย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง และมี
ข้อผิดน้อย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาแบบง่าย ๆ 
และมีข้อผิดบ้าง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาแบบง่าย ๆ 
และมีข้อผิดมาก 

 
2 

 
8 

องค์ประกอบ
ของช้ินงาน 

(เช่น
ภาพประกอบ 
การตกแต่ง 

ฯลฯ) 

องค์ประกอบของ
งานแสดงให้เห็น
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์น่าสนใจ
มาก 

องค์ประกอบของ
งานมีความน่าสนใจ
ในระดับธรรมดา 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบของ
งานไม่น่าสนใจ 

 
 
1 

 
 
4 

รวม 5 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
16 – 20  คะแนน ดีมาก 
13 – 15  คะแนน ดี 
10 – 12  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 10  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรพูดสื่อสำรตัวต่อตัว 
        ระดับ    
       คะแนน 
 
ประเด็น 
การประเมิน 

 
 
4 
 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 
 

น้ า
หนั

กค
วา

มส
 าค

ัญ 

คะ
แน

นร
วม

 

เน้ือหา 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์ 
ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารอย่าง
สม่ าเสมอ 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารเกือบทุกคร้ัง 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารเป็นบางคร้ัง 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารน้อยมาก 

 
 
2 

 
 
8 

ความเข้าใจ 
ค าพูดของคู่

สนทนา 

ผู้พูดเข้าใจค าพูด
ของคู่สนทนา
ทั้งหมด 

ผู้พูดเข้าใจค าพูด
ของคู่สนทนาเกือบ
ทั้งหมด 

ผู้พูดเข้าใจค าพูด 
บางส่วนของคู่
สนทนา 

ผู้พูดเข้าใจค าพูด
ของคู่สนทนาได้
น้อยมาก 

 
2 

 
8 

ความสามารถ
ในการท าให้คู่
สนทนาเข้าใจ 

ผู้พูดพูดสื่อสารให้คู่
สนทนาเข้าใจได้
ทั้งหมด 

ผู้พูดพูดสื่อสารให้คู่
สนทนาเข้าใจได้
เกือบทั้งหมด 

ผู้พูดพูดสื่อสารให้คู่
สนทนาเข้าใจได้
น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง 

ผู้พูดพูดสื่อสารให้คู่
สนทนาเข้าใจได้
เล็กน้อย 

 
2 

 
8 

ความถูกต้อง 
ของภาษาท่ีใช้ 

ผู้พูดใช้ค าศัพท์และ
โครงสร้างภาษา
ถูกต้องทั้งหมด 

ผู้พูดใช้ค าศัพท์และ
โครงสร้างภาษา
ถูกต้องเกือบ
ทั้งหมด 

ผู้พูดมีปัญหา
บางคร้ังในการใช้
ค าศัพท์และ
โครงสร้างภาษา 

ผู้พูดใช้ค าศัพท์และ
โครงสร้างภาษา
ผิดพลาดหลายคร้ัง 

 
2 

 
8 

ความ
คล่องแคล่ว 

ผู้พูดพูดชัดเจน ไม่
ลังเลในการ 
ออกเสียงและใช้
เสียงสูง-ต่ า เป็นไป
ตามธรรมชาติ 

ผู้พูดลังเลอยู่บ้าง 
และมีปัญหาในการ
ออกเสียงและ/ 
หรือการใช้เสียงสูง-
ต่ าเล็กน้อย 

ผู้พูดลังเลและมี
ปัญหาในการออก
เสียงและ/หรือการ
ใช้เสียงสูง-ต่ า
บางคร้ัง 

ผู้พูดลังเลบ่อยมาก 
และมีปัญหาในการ
ออกเสียงและ/ 
หรือการใช้เสียงสูง-
ต่ ามาก 

 
 
1 

 
 
4 

การแสดง
ท่าทาง / 
น้ าเสียง
ประกอบ 
การพูด 

ผู้พูดแสดงความ
มั่นใจในตนเอง
ตลอดเวลา ใช้
ภาษาท่าทาง สบตา
กับผู้ฟัง และใช้
เสียงแสดง
ความรู้สึก 
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ผู้พูดแสดงความ
มั่นใจในตนเอง ใช้
ภาษาท่าทาง สบตา
กับผู้ฟัง และใช้
เสียงแสดง
ความรู้สึกเกือบ
ตลอดเวลา 

ผู้พูดแสดงความ
มั่นใจในตนเอง ใช้
ภาษาท่าทาง สบตา
กับผู้ฟัง และใช้
เสียงแสดง
ความรู้สึกเป็น
บางคร้ัง 

ผู้พูดไม่ค่อยมีความ
มั่นใจใน 
ตนเอง ไม่ใช้ภาษา
ท่าทาง ไม่สบตากับ
ผู้ฟัง และไม่ใช้เสียง
แสดงความรู้สึก  

 
 
 
1 

 
 
 
4 

รวม 10 40 
 เกณฑ์การประเมนิ 
35 – 40  คะแนน ดีมาก 
28 – 34  คะแนน ดี 
20 – 27  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 20  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรพูด 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หน

ักค
วา

ม 
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความถูกต้อง 
ด้านเนื้อหา 

ส่ือสารได้ตรง
ประเด็นเนื้อหา
ถูกต้องตามหัวข้อ
ท่ีก าหนด ออก
เสียงถูกต้องใช้
ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 

ส่ือสารได้
ตรงประเด็น
เนื้อหา
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ออกเสียงได้
ถูกต้อง 

ส่ือสารได้ตรง
ประเด็นเป็น 
บางส่วนเนื้อหา
และการออก
เสียงถูกต้องเป็น
บางส่วน 

ส่ือสารได้
เนื้อหาน้อย
ออกเสียง 
ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

 
 
 
3 

 
 
 

12 

ความสามารถ 
ในการพูด 

พูดได้คล่องแคล่ว 
พูดเป็นธรรมชาติ
ประสานสายตา
กับผู้ฟัง มีการ
แสดงออกทางสี
หน้าและท่าทาง
อย่างเหมาะสม 

พูดได้
คล่องแคล่ว 
พูดเป็น
ธรรมชาติ
ประสาน
สายตากับ
ผู้ฟัง มีการ
แสดงออก
ทางสีหน้า
และท่าทาง
บ้างเล็กน้อย 

พูดได้
คล่องแคล่วแต่
ไม่เป็น 
ธรรมชาติ
ประสานสายตา
กับผู้ฟังน้อย 

พูดเหมือน
ท่องจ า มี
การ
ประสาน
สายตากับ
ผู้ฟังบ้าง
เป็นระยะ 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
8 

รวม 5 20 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
16 – 20  คะแนน ดีมาก 
13 – 15  คะแนน ดี 
10 – 12  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 10  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนบทสนทนำ  
 
 ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 2 2 1 

น้ า
หน

ัก 
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

การใช้ภาษา 

ใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และ
เครื่องหมายได้
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ ใน
บทสนทนา 

ใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และ
เครื่องหมาย ได้
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ใน 
บทสนทนาเป็น
ส่วนใหญ่ 

ใช้ค าศัพท์ผิด
ความหมายบ้าง 
เป็นบางค า ใช้
ส านวนผิดบาง
แห่ง 

ใช้ค าศัพท์และ
ส านวนผิดหลาย
แห่ง 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

เนื้อหา 

เนื้อหา
สอดคล้องตรง
ตาม 
สถานการณ์ มี
ล าดับเนื้อเรื่อง
ต่อเนื่องถูกต้อง 

เนื้อหา
สอดคล้องตรง
ตามสถานการณ์ 
มีล าดับเนื้อเรื่อง
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

เนื้อหาตรงตาม
สถานการณ์ 
ล าดับเนื้อเรื่อง
ค่อนข้างสับสน 
 

เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
ล าดับเนื้อเรื่อง 
สับสน 

 
 
2 

 
 
8 

การส่ือสาร 
ส่ือสารได้เข้าใจ 
ชัดเจน ตรง
ประเด็น 

ส่ือสารเป็นท่ี
เข้าใจเป็นส่วน
ใหญ่ 

ส่ือสารเป็นท่ี
เข้าใจพอสมควร 

ส่ือสารเป็นท่ี
เข้าใจได้น้อย 
 

 
2 

 
8 

รวม 6 24 
 
 

 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
20 – 24  คะแนน ดีมาก 
16 – 19  คะแนน ดี 
12 – 15  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 12 คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสนทนำ  
  ระดับคะแนน 

ประเด็น    

การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก 
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

การออกเสียง 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการออก
เสียง มีเสียง
เน้นหนักในค า/ 
ประโยคอย่าง
สมบูรณ์ 

ออกเสียงถูกต้อง
ตามหลักการ 
ออกเสียงเป็นส่วน
ใหญ ่

ออกเสียงถูกต้อง
เป็นบางส่วน 
แต่พอเข้าใจ 

ออกเสียงไม่
ถูกต้องท าให้ไม่
เข้าใจ 
 

 
 
1 

 
 
4 

ค าศัพท์ 
ส านวน และ 
โครงสร้าง

ภาษา 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ประโยคถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ ่ แต่
ไม่หลากหลาย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ประโยคแบบง่าย 
ๆ และมีข้อผิดบ้าง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้าง
ประโยคแบบง่าย 
ๆ และมีข้อผิดมาก 

 
 
3 

 
 

12 

เน้ือหา 
เน้ือหาถูกต้อง มี
รายละเอียด 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เน้ือหาถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เน้ือหาถูกต้องเป็น
บางส่วน 

เน้ือหาไม่ถูกต้อง 
หรือมีข้อผิดมาก 

 
3 

 
12 

ความ 
คล่องแคล่ว 

พูดได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ
คล่องแคล่ว 
สื่อสารได้ชัดเจน 

พูดติดขัดบางคร้ัง 
แต่ยังสามารถ
สื่อสารได้ชัดเจน 

พูดคล้ายแบบ
ท่องจ า  พอสื่อสาร
ได้บ้าง 

พูดเป็นแบบ
ท่องจ า  
ตะกุกตะกัก 
สื่อสารได้น้อยมาก
หรือไม่ได้เลย 

 
 
2 

 
 
8 

การแสดง
ท่าทาง 
น้ าเสียง

ประกอบ การ
พูด 

แสดงท่าทางและ
พูดด้วยน้ าเสียงที่
เหมาะสมกับ
บทบาทและ
สถานการณ์ดีมาก 

แสดงท่าทางและ
พูดด้วยน้ าเสียงที่
เหมาะสมกับ
บทบาทและ
สถานการณ์ใน
ระดับดี 

พูดโดยไม่แสดง
ท่าทางประกอบ
น้ าเสียงคล้ายการ
อ่านหรือการ
ท่องจ า 

พูดโดยไม่แสดง
ท่าทางประกอบ
น้ าเสียงเป็นการ
พูดแบบท่องจ า 

 
 
1 

 
 
4 

รวม 10 40 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
35 – 40  คะแนน ดีมาก 
28 – 34  คะแนน ดี 
20 – 27  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 20  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินการเขียนจดหมายส่วนตัว/อีเมล์ 
 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

น 
รว

ม 

รูปแบบ 

สอดคล้องกับ
รูปแบบของการ
เขียนจดหมาย/ 
อีเมล์ส่วนตัว
ทั้งหมด 

สอดคล้องกับ
รูปแบบของการ
เขียนจดหมาย/ 
อีเมล์ส่วนตัวเกือบ
ทั้งหมด 

สอดคล้องกับ
รูปแบบของการ
เขียนจดหมาย/ 
อีเมล์ส่วนตัวหลาย
ส่วน 

สอดคล้องน้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของ
รูปแบบของการ
เขียนจดหมาย/
อีเมล์ส่วนตัว 

 
 
1 

 
 
4 

การข้ึนต้นและ 
ลงท้าย 

ไม่มีข้อผิดพลาดเลย
ในการใช้อักษรตัว
ใหญ่และ
เครื่องหมาย 
วรรคตอนในค า
ข้ึนต้นและลงท้าย 

มีข้อผิดพลาด 1-2 
แห่งในการใช้อักษร
ตัวใหญ่และ
เครื่องหมายวรรค
ตอนในค าข้ึนต้น
และลงท้าย 

มีข้อผิดพลาด 3 
แห่งหรือมากกว่าใน
การใช้อักษรตัวใหญ่
และเครื่องหมาย
วรรคตอนในค า
ข้ึนต้นและลงท้าย 

ไม่มีค าข้ึนต้น และ/
หรือลงท้าย 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

ไวยากรณ์และ 
การสะกดค า 

ไม่มีข้อผิดพลาด
ทางไวยากรณ์ 
และ/หรือการสะกด
ค า 

มีข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ และ/
หรือการสะกดค า 
1-2 แห่ง 

มีข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ และ/
หรือการสะกดค า 
3-4 แห่ง 

มีข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ และ/
หรือการสะกดค า
มากกว่า 4 แห่ง 

 
 
2 

 
 
8 

การใช้อักษรตัว
ใหญ ่
และ 

เครื่องหมาย
วรรคตอน 

ไม่มีข้อผิดพลาดใน
การใช้อักษรตัวใหญ่
และเครื่องหมาย
วรรคตอน  

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้อักษรตัวใหญ่
และเครื่องหมาย
วรรคตอน 1 - 2   
แห่ง 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้อักษรตัวใหญ่
และเครื่องหมาย
วรรคตอน 3 – 4  
แห่ง 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้อักษรตัวใหญ่
และเครื่องหมาย
วรรคตอนมากกว่า 
4 แห่ง 

 
 
1 

 
 
4 

ความถูกต้อง 
ของเน้ือหา 

มีข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเก่ียวกับ 
หัวข้อเรื่องที่เขียน
อย่างน้อย 5 ข้อ 

มีข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
หัวข้อเรื่องที่เขียน 
3 – 4  ข้อ 

มีข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
หัวข้อเรื่องที่เขียน 
1 – 2  ข้อ 

ไม่มีข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
หัวข้อเรื่องที่เขียน
เลย 

 
2 

 
8 

รวม 7 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
25 – 28  คะแนน ดีมาก 
20 – 24  คะแนน ดี 
15 – 19  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 14  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินงานเขียน 
 

ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

กค
วา

ม 
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

เน้ือหา เขียนถูกต้อง
ครอบคลุมเน้ือหา
อย่างสมบูรณ ์

เขียนถูกต้อง
ครอบคลุมเน้ือหา
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนผิดบ้างและ
ไม่ครอบคลุม
เน้ือหา 

เขียนผิดมากและ
ให้ข้อมูลน้อย 2 8 

ค าศัพท์ 
ส านวน 

และโครงสร้าง
ภาษา 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน
และโครงสร้างภาษา
ถูกต้อง เหมาะสม
และหลากหลาย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน
และโครงสร้าง
ภาษาแบบง่าย ๆ 
และมีข้อผิดบ้าง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน
และโครงสร้าง
ภาษาแบบง่าย ๆ 
และมีข้อผิดมาก 

2 8 

องค์ประกอบ 
ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ
งานเขียนแสดงให้
เห็นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์
ต่อเน่ืองน่าสนใจ
มาก 

องค์ประกอบของ
งานเขียนมี
ความสัมพันธ์
ต่อเน่ืองน่าสนใจ 

องค์ประกอบของ
งานเขียนน่าสนใจ
แต่ขาด
ความสัมพันธ์
ต่อเน่ือง 

องค์ประกอบของ
งานเขียนไม่
น่าสนใจ 

1 4 

รวม 5 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
16 – 20  คะแนน ดีมาก 
13 – 15  คะแนน ดี 
10 – 12  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 10  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินการฟัง 
 

 ระดับคะแนน 
 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความเข้าใจ 

สามารถตอบ
ค าถามหลังจากท่ี
ฟังได้ทั้งหมด 

สามารถตอบ
ค าถามหลังจากท่ี
ฟังได้เป็นส่วน
ใหญ ่

สามารถตอบ
ค าถามหลังจากท่ี
ฟังได้เล็กน้อย 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีฟังได้ 
น้อยมาก 

 
1 

 
4 

การจับ
ใจความส าคัญ 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้
ทั้งหมด 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้
เกือบทั้งหมด 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้
เล็กน้อย 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้น้อย
มาก 

2 8 

การรู้
ความหมาย

ค าศัพท์ 

รู้ความหมาย
ค าศัพท์ทั้งหมด 

รู้ความหมาย
ค าศัพท์โดยส่วน
ใหญ่และชัดเจน 

รู้ความหมาย
ค าศัพท์เล็กน้อย
และไม่ชัดเจน 

แทบไม่รู้
ความหมาย
ค าศัพท์เลย 

1 4 

การปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 

ปฏิบัติตามค าสั่ง
ได้ถูกต้องและ
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติตามค าสั่ง
ได้ถูกต้อง แต่
ค่อนข้างช้า 

ปฏิบัติตามค าสั่ง
ได้ไม่ค่อยถูกต้อง
และค่อนข้างช้า 

ปฏิบัติตามค าสั่ง
ได้ถูกต้องน้อย
มาก 

1 4 

รวม 5 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
16 – 20  คะแนน ดีมาก 
13 – 15  คะแนน ดี 
10 – 12  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 10  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินการอ่าน 
 

  ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก 
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความเข้าใจ 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
ทั้งหมด 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
เกือบทั้งหมด 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
เล็กน้อย 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
น้อยมาก 

 
2 

 
8 

การจับใจความ
ส าคัญ 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้
ทั้งหมด 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้
เกือบทั้งหมด 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้
เล็กน้อย 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้น้อย
มาก 

 
2 

 
8 

การรู ้
ความหมาย

ค าศัพท์ 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้ทั้งหมด 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้เกือบทั้งหมด 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้เล็กน้อย 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้น้อยมาก 

 
 
1 

 
 
4 

รวม 5 20 
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13 – 15  คะแนน ดี 
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เกณฑ์การประเมินการท างานกลุ่ม 
 

      ระดับคะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

กค
วา

ม 
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความร่วมมือ 

สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนร่วมมือ
กันท างาน มี
การ
ประสานงานที่
ดี  

สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนร่วมมือกัน
ท างาน ส่วนใหญ่
มีการ
ประสานงานที่ดี  

สมาชิกในกลุ่มทุก
คนท างานที่ 
ได้รับมอบหมายแต่ยัง
ขาดการประสานงาน
ในกลุ่ม  

สมาชิกบางคน
ไม่ท างานกลุ่ม 
ขาดการ
ประสานงาน  
 

 
 
1 

 
 
4 

ข้ันตอนการ
ท างาน 

มีการก าหนด
ข้ันตอนการ
ท างานที่ชัดเจน
ต้ังแต่เริ่ม
ท างาน
จนกระทั่ง
ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์

มีการก าหนด
ข้ันตอนการ
ท างานค่อนข้าง
ชัดเจน ต้ังแต่เริ่ม
การท างาน
จนกระทั่งผลงาน
เสร็จสมบรูณ ์

มีการก าหนดข้ันตอน
การท างาน แต่
ความส าเร็จของงานยัง
ไม่ค่อยสมบูรณ ์

มีการก าหนด
ข้ันตอนการ
ท างานไม่
ชัดเจน ท า
ให้ผลงานไม่
สมบูรณ ์

 
 
 
2 

 
 
 
8 

การแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกทุกคน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 

สมาชิกมากกว่าครึ่ง
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น 

 
1 

 
4 

ความรับผิดชอบ 

สมาชิกทุกคน 
ท างานที่ได้รับ 
มอบหมายจนงาน
เสร็จสิ้นสมบรูณ์
ทันเวลา 

สมาชิกส่วนใหญ่
ท างานที่ได้รับ 
มอบหมายจนงาน
เสร็จสิ้นสมบรูณ์
ทันเวลา 

สมาชิกบางคนเลี่ยง
งาน ไม่ท าหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายและ
งานไม่ค่อยสมบูรณ ์

สมาชิกไม่มี
ความ
รับผิดชอบ ท า
ให้งานไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
1 

 
 
4 

รวม 5 20 
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13 – 15  คะแนน ดี 
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน  
 ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก 
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ความถูกต้อง
ของเน้ือหา 

ตรงตามเน้ือหาที่
ก าหนด ค าศัพท์
และโครงสร้าง
ภาษาสมบูรณ ์

ตรงตามเน้ือหาที่
ก าหนด ผิดไม่เกิน 
2 แห่ง 

ตรงตามเน้ือหาที่
ก าหนด ผิดไม่เกิน 
4 แห่ง 

ตรงตามเน้ือหาที่
ก าหนด ผิด 
มากกว่า 4 แห่ง 

 
4 

 
16 

ความสามารถ
ในการเขียน 

ประโยคมีส่วน
ขยาย ใจความ 
ต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน 
เขียนตัวสะกด ใช้
เครื่องหมาย และ
เว้นวรรคตอนได้
ถูกต้อง 

ประโยคมีส่วน
ขยาย ใจความ 
ต่อเน่ือง เขียน
ตัวสะกด ใช้ 
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

ประโยคมีใจความ
ไม่ต่อเน่ือง ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

ประโยคมีใจความ
ไม่ต่อเน่ือง ใช้
เครื่องหมายไม่
ถูกต้อง 

 
 
3 

 
 

12 

ความสมบูรณ์
ของงาน 

ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุมวง
ค าศัพท์ครบถ้วน 

ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุมวง
ค าศัพท์ที่เรียนเป็น
ส่วนใหญ่ 

ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุมวง
ค าศัพท์ที่เรียน
พอสมควร 

ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุมวง
ค าศัพท์ที่เรียน
น้อย 

 
 
2 

 
 
8 

ความคิด
สร้างสรรค ์

เป็นชิ้นงานที่แปลก
ใหม่ ไม่เหมือน
ตัวอย่าง ตกแต่ง
สวยงาม ประณีต 
มีรายละเอียดมาก 

เป็นชิ้นงานที่ไม่
แปลกใหม่คล้าย
ตัวอย่าง ตกแต่ง
สวยงาม 
รายละเอียด
ค่อนข้างสมบูรณ ์

เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง  
ดัดแปลงเล็กน้อย
จากตัวอย่าง 

เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง 
รายละเอียดไม่ครบ 

 
 
1 

 
 
4 

รวม 10 40 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
35 – 40  คะแนน ดีมาก 
28 – 34  คะแนน ดี 
20 – 27  คะแนน พอใช้ 
น้อยกว่า 20  คะแนน ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมนิผลงานและการน าเสนอผลงาน  
 ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 

น้ า
หนั

ก 
คว

าม
ส า

คัญ
 

คะ
แน

นร
วม

 

ผลงาน/ชิ้นงาน 

- ผลงานถูกต้อง
ตรงประเด็น 

- เขียนตัวสะกด
ถูกต้อง 

- เน้ือหาต่อเน่ือง 
สัมพันธ์กัน  

- มีสัญลักษณ์หรือ
ภาพประกอบ
เหมาะสม
น่าสนใจ 

- มีความประณีต
สวยงาม 

- ผลงานถูกต้อง
ตรงประเด็น 

- เขียนตัวสะกดผิด
บ้าง 1 -3 แห่ง 

- เน้ือหาต่อเน่ือง 
สัมพันธ์กัน 

- มีสัญลักษณ์หรือ
ภาพประกอบ
ประกอบเป็น
ส่วนใหญ่ 

- มีความประณีต
สวยงาม 

- ผลงานถูกต้อง
ตรงประเด็น 

- เขียนตัวสะกดผิด
บ้าง 4 - 6 แห่ง 

- เน้ือหาสัมพันธ์
กันเป็นส่วนใหญ่ 

- มีสัญลักษณ์หรือ
ภาพประกอบ
ประกอบบ้าง 

- มีการตกแต่งบ้าง 

- ผลงานถูกต้อง
ประเด็นที่
น าเสนอมีน้อย 

- เขียนตัวสะกดผิด
มากกว่า 6 แห่ง 

- เน้ือหาสัมพันธ์
กันบางส่วน 

- ไม่มีภาพหรือ
สัญลักษณ์
ประกอบ 

- ผลงานขาดความ
ประณีต 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

12 

การน าเสนอ
ผลงาน 

- การออกเสียง 
Stress 
Intonation 
เสียงพยัญชนะ
ต้นค า  และท้าย
ค าถูกต้องตาม
หลักการออก
เสียง 

- การพูดน าเสนอ
ต่อเน่ืองน่าสนใจ 

- การออกเสียง 
Stress 
Intonation 
เสียงพยัญชนะ
ต้นค าและท้าย
ค าผิดหลักการ
ออกเสียง   

   1 -3  แห่ง 
- การพูดน าเสนอ 

น่าสนใจ หยุดคิด
บ้าง 1 -3 ครัง้ 

- การออกเสียง 
Stress 
Intonation 
เสียงพยัญชนะ
ต้นค าและท้าย
ค าผิดหลักการ
ออกเสียง 4 -6 
แห่ง 

- การพูดน าเสนอ
ไม่ต่อเน่ือง หยุด
คิด 4 -6 ครั้ง 

- การออกเสียง 
Stress 
Intonation 
เสียงพยัญชนะ
ต้นค าและท้าย
ค าผิดหลักการ
ออกเสียง
มากกว่า 6 แห่ง 

- การพูดน าเสนอ
ไม่น่าสนใจ 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
8 

รวม 5 20 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        286 

แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดบทสนทนา  
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี.......เรื่อง...................................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี......... 

ครั้งท่ี................วันท่ี..........................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................... 
 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน การออกเสียง 
ความถูกต้องของ 

ค าศัพท์ ส านวนและ
ประโยค 

ความคล่องแคล่ว 
การแสดงท่าทาง/ 
น้ าเสียงประกอบ 

การพูด 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
หมายเหตุ         ค่าของคะแนน      4      หมายถึง      ดีมาก 
                                             3      หมายถึง      ดี 
                                             2      หมายถึง      พอใช้ 
                                             1      หมายถึง      ปรับปรุง 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                        
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการพูดสนทนา 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม

หลักการออกเสียง  มี
เน้นหนักในค า/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง  มี
เน้นหนักในค า/
ประโยคเป็น              
ส่วนใหญ่ 

ออกเสียงดี ประโยค
ผิดพลาดบ้าง มีเสียง
เน้นหนักในค า/ประโยค
บ้าง 
ส่ือสารได้พอสมควร 

ออกเสียงค า/
ประโยค                    
ไม่ถูกต้องแต่ยัง
สามารถส่ือสารได้ 

การพูดถูกต้องตาม 
หลักภาษา 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาได้
เป็นส่วนใหญ่ 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาบ้าง 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา
น้อยท่ีสุด 

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด 
พูดชัดเจนท าให้
ส่ือสารได้ 

พูดต่อเนื่องติดขัด
บางครั้ง แต่ยัง
สามารถส่ือสารได้
ชัดเจน 

พูดตะกุกตะกักบ้าง แต่
ยังพอส่ือสารได้ 

พูดตะกุกตะกัก
มาก ส่ือสารได้
น้อย 

การแสดงท่าทาง/ 
น้ าเสียงประกอบ 
การพูด 

แสดงท่าทางและพูด
ด้วยน้ าเสียงตาม 
บทบาทและ
สถานการณ์ได้ถูกต้อง 

แสดงท่าทางและพูด
ด้วยน้ าเสียงตาม 
บทบาทและ
สถานการณ์ได้
ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 

พูดโดยไม่ค่อยแสดง
ท่าทางประกอบ 

พูดโดยไม่แสดง
ท่าทางประกอบ 

 
   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
                                                  คะแนน                           ระดับคุณภาพ 
                                                  14  - 16                          ดีมาก 
                                                  11  - 13                          ดี 
                                                   8   - 10                          พอใช้ 
                                                   1   -   8                          ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี..........เรื่อง......................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี.............. 
ครั้งท่ี.................วันท่ี.......................เดือน.............................................................พ.ศ. .............................. 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม
คะแนน 

อ่านออกเสียง
ถูกต้องตาม

องค์ประกอบของ
หลักการออกเสียง 

อ่านออกเสียง 
เน้นเสียง              
หนักเบา 

 
 

อ่านออกเสียง 
ได้ถูกต้อง 

ความถูกต้อง 
ของค าศัพท์ส านวน

และประโยค 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

          หมายเหตุ         ค่าของคะแนน      4      หมายถึง      ดีมาก 
                                                       3      หมายถึง      ดี 
                                                       2      หมายถึง      พอใช้ 
                                                       1      หมายถึง      ปรับปรุง 

      
ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                                               

(............................................) 
                        วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมการอ่านออกเสียง  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การอ่านออกเสียง อ่านออกเสียงถูกต้อง

ตามหลัก                
การออกเสียง  ตลอด
การอ่านท้ังหมด 

มีข้อบกพร่องบ้าง
เล็กน้อย  ส่วนใหญ่
สามารถอ่าน                     
ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 

มีข้อบกพร่อง
ค่อนข้างมาก มี
บางส่วนท่ีออกเสียง 
ไม่ถูกต้องตาม             
หลักการออกเสียง 

มีข้อบกพร่องมาก
ส่วนใหญ่                
อ่านออกเสียง                       
ไม่ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 

อ่านออกเสียง 
เน้นเสียง              
หนักเบา 

อ่านออกเสียงถูกต้อง
ตามหลัก                               
การออกเสียง  มี
เน้นหนักในค า/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

อ่านออกเสียงถูกต้อง
ตามหลัก                               
การออกเสียง  มี
เน้นหนักในค า/
ประโยคเป็น                   
ส่วนใหญ่ 

อ่านออกเสียงถูกต้อง
ตามหลัก                               
การออกเสียง  มี
เน้นหนักในค า/
ประโยคบ้าง ส่ือสาร
ได้พอสมควร 

อ่านออกเสียงค า/
ประโยคไม่ถูกต้อง 
แต่ยังสามารถ
ส่ือสารได้ 

อ่านออกเสียง 
เว้นวรรคตอน 

ได้ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง
ค าศัพท์/ประโยค เว้น
วรรคตอนได้อย่าง
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง
ค าศัพท์/ประโยค 
เว้นวรรคตอนได้ เป็น
ส่วนใหญ่ 

อ่านออกเสียง
ค าศัพท์/ประโยค 
เว้นวรรคตอนได้บ้าง           

อ่านออกเสียง
ค าศัพท์/ประโยค 
เว้นวรรคตอน           
ผิดมาก 

ความถูกต้อง 
ของค าศัพท์ ส านวน 

และประโยค 

อ่านค าศัพท์ ส านวน 
และประโยคได้
ถูกต้องตลอด                
การอ่านออกเสียง 

อ่านค าศัพท์ ส านวน 
และประโยคได้
ถูกต้อง โดยมี
ข้อบกพร่องเล็กน้อย 

อ่านค าศัพท์ ส านวน 
และประโยคได้
ถูกต้อง โดยมี
ข้อบกพร่อง
ค่อนข้างมาก 

มีข้อบกพร่องใน
การอ่านค าศัพท์ 
ส่วนใหญ่อ่าน             
ไม่ถูกต้อง 

 
   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
                                                  คะแนน                                         ระดับคุณภาพ 
                                                  14  - 16                                              ดีมาก 
                                                  11  - 13                                              ดี 
                                                   8   - 10                                              พอใช้ 
                                                   1   -   8                                              ปรับปรุง 
 
 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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แบบประเมินการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี.......เรื่อง................................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี ......... 

ครั้งท่ี................วันท่ี..........................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................... 
 

ท่ี 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

เน
ื้อห

า 

อัก
ขร

ะว
ิธ ี

คว
าม

สะ
อา

ดเ
ป็น

ระ
เบี

ยบ
แล

ะ
คว

าม
พย

าย
าม

 
รว

มค
ะแ

นน
 

หมายเหตุ 
 

4 4 4 12 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       

 
ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                      

(............................................) 
วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เกณฑ์การประเมินการเขียน 
รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 
เนื้อหา เขียนเนื้อหาและประโยค 

หรือข้อความบรรยายได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 

เขียนเนื้อหาและ
ประโยค หรือข้อความ
บรรยายได้เพียง
ครึ่งหนึ่งของเนื้อหา 
และถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์เพียง
ครึ่งหนึ่งของเนื้อหา 

เขียนเนื้อหาและประโยค หรือ
ข้อความบรรยายได้ไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ 

 
อักขระวิธ ี

 
เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง
ครบทุกข้อและไม่มีการ
สะกดค าผิด 
 

 
เขียนสะกดค าผิดไม่
เกินครึ่งหนึ่งของท่ี
เขียน 

 
เขียนสะกดผิดเป็นส่วนใหญ่ 

 
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
และความ
พยายาม 

 
1. ไม่มีรอยขีดฆ่า  
2. ตัวหนังสืออ่าน

ง่าย 
3. มีร่องรอยการ

ปรับปรุงงาน 
 

 
- มีข้อ 2 – 3 
- บกพร่องข้อใด

ข้อหนึ่ง 

 
บกพร่องทุกรายการ 

 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

         คะแนน                                         ระดับคุณภาพ 
10  - 12                                         ดีมาก 

                7  -  9                                                ดี 
4  -  6                                          พอใช้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี......เรื่อง...................................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี....... 
ครั้งท่ี.........วันท่ี..........เดือน..........................................พ.ศ. ................. กลุ่ม............................................ 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการที่สังเกต 
รวม

คะแนน 
ความรับผิดชอบ
ในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

การแบ่งหน้าท่ีใน                             
การปฏิบัติงาน 

มีความเอื้อเฟื้อ 
เผ่ือแผ่  อาทร
เพื่อนในกลุ่ม 

การร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
 หมายเหตุ         ค่าของคะแนน     3      หมายถึง      ดี 
                                                      2      หมายถึง      พอใช้ 
                                                      1      หมายถึง      ปรับปรุง 
                          

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                        
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        293 

เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้)  1 (ปรับปรุง) 
ความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

มีความเอาใจใส่ใน                  
การท างานอย่างต่อเนื่อง 
ยอมรับความผิดพลาด 
และพยายามแก้ไข 

มีความเอาใจใส่ใน                       
การท างานบ้าง แต่ไม่
ต่อเนื่อง ยอมรับ                        
ความผิดพลาด แต่                    
ไม่พยายามแก้ไข 

มีความเอาใจใส่ใน                       
การท างานน้อย                         
ไม่ต่อเนื่อง  ไม่ยอมรับ
ความผิดพลาดและ                
ไม่พยายามแก้ไข 

การแบ่งหน้าท่ีใน                             
การปฏิบัติงาน 

มีการแบ่งหน้าท่ีใน             
การปฏิบัติงาน และ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
อย่างชัดเจน 

มีการแบ่งหน้าท่ีใน              
การปฏิบัติงาน แต่ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีไม่ชัดเจน 

ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีใน การ
ปฏิบัติงาน และไม่มีการ
ก าหนดบทบาท หน้าท่ีไว้
ชัดเจน 

ความร่วมมือใน                   
การปฏิบัติงาน 

สมาชิกในกลุ่ม ให ้             
ความร่วมมือใน                   
การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

สมาชิกในกลุ่ม ให ้             
ความร่วมมือใน                   
การปฏิบัติงานเป็นบางครั้ง
ไม่ต่อเนื่อง 

สมาชิกในกลุ่ม ไม่ให้              
ความร่วมมือใน                   
การปฏิบัติงาน 

การร่วมแสดง                
ความคิดเห็น 

สมาชิกในกลุ่มร่วมแสดง
ความคิดเห็น  มีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

สมาชิกในกลุ่มร่วมแสดง
ความคิดเห็น  แต่ไม่มีส่วน
ร่วมใน                             
การประเมินผล 

สมาชิกในกลุ่มไม่ร่วม
แสดงความคิดเห็น  และ
ไม่มีส่วนร่วมใน                   
การประเมินผล 

 
 
   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
                                                 คะแนน                                ระดับคุณภาพ 
                                                  9  - 12                                     ดี 
                                                  6  -  8                                    พอใช้                                              
                                                  1  -  5                                   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตการแสดงบทบาทสมมติ 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี.......เรื่อง...............................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี ......... 

ครั้งท่ี.............วันท่ี..........................เดือน.....................................................พ.ศ. ............................... 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน การแสดง การสนทนา การตรงต่อเวลา 
การแสดงท่าทาง/ 
น้ าเสียงประกอบ 

การพูด 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 หมายเหตุ         ค่าของคะแนน      4      หมายถึง      ดีมาก 
                                                                   3      หมายถึง      ดี 
                                                                   2      หมายถึง      พอใช้ 
                                                                   1      หมายถึง      ปรับปรุง 

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                      
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เกณฑ์การประเมินการแสดงบทบาทสมมติ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การแสดง กล้าแสดงออก แสดง

ได้เหมือนจริง ผู้ชม
สามารถรู้ได้ว่าแสดง
เป็นบทบาทอะไร 

กล้าแสดงออก แสดง
ได้เหมือนจริง  

ไม่กล้าแสดงออก 
แสดงไม่เหมือนจริง 

ไม่กล้าแสดงออก 
ผู้ชมไม่ทราบว่าผู้
แสดงแสดง
บทบาทอะไร 

การสนทนา พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา 
คล่องแคล่ว 
พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด 
พูดชัดเจนท าให้
ส่ือสารได้ 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาได้
เป็นส่วนใหญ่  
พูดต่อเนื่องติดขัด
บางครั้ง แต่ยัง
สามารถส่ือสารได้
ชัดเจน 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาบ้าง 
พูดตะกุกตะกักบ้าง แต่
ยังพอส่ือสารได้ 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา
น้อยท่ีสุด 
พูดตะกุกตะกัก
มาก ส่ือสารได้
น้อย 

การตรงต่อเวลา ใช้เวลาตามท่ีก าหนด ใช้เวลาเกินท่ีก าหนด 
1 นาที 

ใช้เวลาเกินเวลาท่ี
ก าหนด 2 นาที 

ใช้เวลาเกินเวลาท่ี
ก าหนดน้อยหรือ
เกินกว่า 2 นาที 

การแสดงท่าทาง/ 
น้ าเสียงประกอบ 
การพูด 

แสดงท่าทางและพูด
ด้วยน้ าเสียงตาม 
บทบาทและ
สถานการณ์ได้ถูกต้อง 
เหมือนเหตุการณ์จริง 

แสดงท่าทางและพูด
ด้วยน้ าเสียงตาม 
บทบาทและ
สถานการณ์ได้
ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 

พูดโดยไม่ค่อยแสดง
ท่าทางประกอบ แสดง
ไม่ค่อยเหมือนจริง 

พูดโดยไม่แสดง
ท่าทางประกอบ 
ผู้ชมไม่ทราบว่าผู้
แสดงแสดง
บทบาทอะไร 

 
   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
                                                  คะแนน                                         ระดับคุณภาพ 
                                                  14  - 16                                              ดีมาก 
                                                  11  - 13                                              ดี 
                                                   8   - 10                                              พอใช้ 
                                                   1   -   8                                              ปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนการตรวจแบบฝึก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปีที่............................. 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่...............เร่ือง....................................................................................................... 
วันที่........................เดือน............................................................พ.ศ. ......................... 

เลขที่ 

 
 

ชื่อ - สกถล 
 
 แบ

บฝ
ึกที่

....
....

....
....

 

แบ
บฝ

ึกที่
....

....
....

....
 

แบ
บฝ

ึกที่
....

....
....

....
 

แบ
บฝ

ึกที่
....

....
....

....
 

แบ
บฝ

ึกที่
....

....
....

....
 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเม

ิน 

 คะแนนเต็ม       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
  เกณฑ์การประเมิน       นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละแบบฝึก  
                                      ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  จึงถือว่าผ่าน 
       

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                      
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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                       แบบบันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปีที่............................. 

หน่วยการเรียนรู้ที่...............เร่ือง....................................................................................................... 

เลขที ่
ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ค่าพัฒนา 
 คะแนนเต็ม   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                                        
                             X  %    

 
                                                       ลงช่ือ.........................................................ผู้บันทึก 
                                                               (.........................................................) 
                                                       วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ............... 
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แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงานพจนานุกรมรูปภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน  ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปีที่ ................ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่...........เร่ือง........................................................................................................ 
วันที่..................เดือน.......................................................พ.ศ. .......................... ..... 

เลขที ่

 
 
 
 

ชื่อ - สกุล 
 

 

รายการประเมิน 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
 

ท า
งา

นเ
สร

็จต
าม

เวล
า  

   
   

   
   

   
   

 
 ท

ี่ก า
หน

ด 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
 ์

ผล
งา

นถู
กต้

อง
ตา

มจ
ุดป

ระ
สง

ค ์

คว
าม

เป
็นร

ะเ
บีย

บเ
รีย

บร
้อย

สว
ยง

าม
 

รว
ม 

 คะแนนเต็ม 2 2 2 2 2 10 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
    เกณฑ์การให้คะแนน     2  =  ผลงานดีมาก      1 = ผลงานพอใช้     0  = ผลงานไม่เรียบร้อย/ไม่มี
ผลงาน 

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                      
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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แบบประเมินชิ้นงาน 

วิชา................................................................ภาคเรียนท่ี..........................ปีการศึกษา.................... 

ช้ัน..................../..............วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ. ...................... 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

คิด
สร

้าง
สร

รค
 ์

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

สว
ยง

าม
 

รว
ม เสนอแนะ 

5 5 5 5 20  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

เกณฑ์การประเมิน 16 – 20  คะแนน ดีมาก  

13 – 15  คะแนน ดี 

        12 – 10  คะแนน พอใช้   

น้อยกว่า 10 คะแนน  ควรปรับปรุง   

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                      
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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แบบประเมินการท ากิจกรรมประกอบจังหวะ 

ล าดับที่  กลุ่มที่ 

รายการประเมิน 

รวม
คะแนน การร้องเพลง 

การแสดงท่าทาง
ประกอบ 

ความพร้อม
เพรียง 

มีการ
ปรึกษาหารือและ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันในกลุ่ม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 หมายเหตุ         ค่าของคะแนน      4      หมายถึง      ดีมาก 
                                                       3      หมายถึง      ดี 
                                                       2      หมายถึง      พอใช้ 
                                                       1      หมายถึง      ปรับปรุง 
                                                                                                 

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                      
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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เกณฑ์การประเมินการท ากิจกรรมประกอบจังหวะ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การร้องเพลง 

ร้องเพลงถูกต้องตาม
ท านอง, ร้องเพลง
ตามค าศัพท์ท่ี
ก าหนดให้ครบทุกค า
ร้องเพลงอย่างมั่นใจ 

ร้องเพลงถูกต้องตาม
ท านอง, ร้องเพลง
ตามค าศัพท์ท่ี
ก าหนดให้เกือบครบ
ทุกค า  

ร้องเพลงถูกต้องตาม
ท านอง, ร้องเพลงตาม
ค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ไม่
ครบทุกค า ร้องเพลง
ติดขัดไม่มั่นใจ 

ร้องเพลงไม่ค่อยได้
, ร้องเพลงตาม
ค าศัพท์ท่ี
ก าหนดให้ไม่ครบ 
ไม่มั่นใจในการร้อง 

การแสดงท่าทาง
ประกอบ 

นักเรียนทุกคนในกลุ่ม
แสดงท่าทางประกอบ
ได้อย่างถูกต้องตาม
เนื้อเพลงโดยตลอด 
ท าท่าเหมือนจริง 

นักเรียนส่วนใหญ่
แสดงท่าทาง
ประกอบได้อย่าง
ถูกต้องตามเนื้อเพลง 
ท าท่าทางได้ค่อนข้าง
เหมือนจริง 

นักเรียนส่วนใหญ่แสดง
ท่าทางประกอบไม่ค่อย
ถูก แต่สามารถแสดงได้
จนจบเพลง 

นักเรียนส่วนใหญ่
แสดงท่าทาง
ประกอบไม่ถูกต้อง 
แสดงไม่จบเพลง 

ความพร้อมเพรียง นักเรียนทุกคนในกลุ่ม
ร้องเพลง และแสดง
ท่าทางประกอบได้
พร้อมเพรียงกนัดีมาก  

   

มีการปรึกษาหารือ
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันใน
กลุ่ม 

    

 
   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
                                                  คะแนน                                         ระดับคุณภาพ 
                                                  14  - 16                                              ดีมาก 
                                                  11  - 13                                              ดี 
                                                   8   - 10                                              พอใช้ 
                                                   1   -   8                                              ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี.......เรื่อง..............................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี ......... 

ครั้งท่ี................วันท่ี..........................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................... 
 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

การออกเสียง 
ความถูกต้องของ 

ค าศัพท์ ส านวนและ
ประโยค 

ความคล่องแคล่ว 
รวม

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               

               
 
 หมายเหตุ         ค่าของคะแนน      4      หมายถึง      ดีมาก 
                                                       3      หมายถึง      ดี 
                                                       2      หมายถึง      พอใช้ 
                                                       1      หมายถึง      ปรับปรุง 
                                                                                                 

ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน                                                                                                                      
(............................................) 

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ......... 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการตอบค าถาม 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม

หลักการออกเสียง  มี
เน้นหนักในค า/
ประโยคอย่างถูกต้อง 

ออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง  มี
เน้นหนักในค า/
ประโยคเป็น              
ส่วนใหญ่ 

ออกเสียงดี ประโยค
ผิดพลาดบ้าง มีเสียง
เน้นหนักในค า/ประโยค
บ้าง 
ส่ือสารได้พอสมควร 

ออกเสียงค า/
ประโยค                    
ไม่ถูกต้องแต่ยัง
สามารถส่ือสารได้ 

การพูดถูกต้องตาม 
หลักภาษา 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาได้
เป็นส่วนใหญ่ 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาบ้าง 

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา
น้อยท่ีสุด 

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด 
พูดชัดเจนท าให้
ส่ือสารได้ 

พูดต่อเนื่องติดขัด
บางครั้ง แต่ยัง
สามารถส่ือสารได้
ชัดเจน 

พูดตะกุกตะกักบ้าง แต่
ยังพอส่ือสารได้ 

พูดตะกุกตะกัก
มาก ส่ือสารได้
น้อย 

 
   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
                                                คะแนน                                         ระดับคุณภาพ 
                                                  10- 12                                           ดีมาก 
                                                  7 - 9                                               ดี 
                                                  4 - 6                                               พอใช้ 
                                                   1- 3                                               ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินการวาดภาพประกอบตามเร่ืองที่อ่าน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ความสัมพันธ์ของ
ภาพวาดกับเนื้อหา 

วาดภาพได้ถูกต้อง
ตรงตามเนื้อหา
ท้ังหมด 

วาดภาพผิด 1 ภาพ วาดภาพผิด 2 ภาพ วาดภาพผิด 3 
ภาพขึ้นไป 

ความสวยงาม วาดภาพได้สวยงาม 
สะอาดเรียบร้อยมาก 

วาดภาพได้สวยงาม 
ดี แต่ไม่ค่อยสะอาด 

วาดภาพได้พอใช้ ภาพ
ไม่สะอาด 

วาดภาพไม่สวย ไม่
สามารถบอกได้ว่า
เป็นภาพอะไร 

เวลาท่ีใช้ในการวาด วาดได้เสร็จก่อนเวลา วาดได้ตรงตามเวลา วาดภาพไม่เสร็จ
ทันเวลาเล็กน้อย 

วาดภาพไม่เสร็จ
เป็นเวลานาน 

 
   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
                                                  คะแนน                                         ระดับคุณภาพ 
                                                  11  - 12                                              ดีมาก 
                                                    9  - 10                                              ดี 
                                                    7   - 8                                              พอใช้ 
                                                    5   - 6                                              ปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนการหาค าศัพท ์
 

ชื่อ………………………………………………..ชั้น …………….. เลขที่ …………….. 
 

 
หัวข้อ 

คะแนน 
        (5)         (4)        (3)        (2)        (1) 

1. หาค าศัพท์ได้
ถูกต้องตรงความหมาย 
 

หาความหมาย
ได้ถูกต้องทุก
ค า (10 ค า) 

หาความหมาย
ถูกต้องได้ 
8 ค า 

หาความหมาย
ถูกต้องได้ 
6 ค า 

หาความหมาย
ถูกต้องได้ 
4 ค า 

หาความหมาย
ถูกต้องได้ 
2 ค า 

2. เขียนค าศัพท์ได้
ถูกต้องตรงความหมาย 
 

เขียนค าศัพท์
ได้ถูกต้องทุก
ค า อ่านออก 

เขียนค าศัพท์
ถูกต้อง 8 ค า 
อ่านออก 

เขียนค าศัพท์
ได้ถูกต้อง 6 
ค า อ่านออก 

เขียนค าศัพท์
ได้ถูกต้อง 4ค า 
อ่านออก 

เขียนค าศัพท์ได้
ถูกต้อง 2 ค า 
อ่านไม่ออก 

คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
 

 
                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

                                       เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563   
        306 
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อภิธานศัพท์  

การเดาความหมายจากบริบท (context  clue)   

   การเดาความหมายของคำศัพท์หรือข้อความท่ีไม่ทราบความหมายโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม 
เป็นการเดาความหมายนั้นโดยอาศัยการช้ีแนะจากคำศัพท์หรือข้อความท่ีแวดล้อมคำศัพท์หรือข้อความ  
ท่ีอ่าน เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจหรือตีความหมายของคำศัพท์หรือข้อความท่ีไม่เข้าใจความหมาย  

การถ่ายโอนข้อมูล  

  การแปลงข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการจะส่ือสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายในรูปแบบท่ีต้องการ 
เช่น การถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นคำ ประโยค หรือข้อความไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ 
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   หรือการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเป็นกราฟ สัญลักษณ์ รูปภาพ  แผนผัง แผนภูมิ 
ตาราง  ฯลฯ ไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นค า ประโยค หรือข้อความ  

ทักษะการสื่อสาร  

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารด้วยภาษา 

นั้นๆ ได้อย่างส่ือความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน   

บทกลอน  (nursery   rhyme)  

  บทร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่ีมีคำคล้องจองและมีความไพเราะ  เพื่อช่วยให้จดจำได้ง่าย   

บทละครสั้น (skit)  

 งานเขียนหรือบทละครส้ันท่ีมีการแสดงออกด้วยท่าทางและคำพูด ทำให้เกิดความสนุกสนาน 

อาจเป็นเรื่องท่ีมาจากนิทาน นิยาย ชีวิตของคน สัตว์  ส่ิงของ หรือตัดตอนมาจากงานเขียน 

ภาษาท่าทาง   

 การส่ือสารโดยการแสดงท่าทางแทนคำพูดหรือการแสดงท่าทางประกอบคำพูด เพื่อให้ 
ความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  การแสดงท่าทางต่างๆ อาจแสดงได้ลักษณะ เช่น การแสดงออกทาง 
สีหน้า  การสบตา  การเคล่ือนไหวศีรษะ มือ  การยกมือ  การพยักหน้า  การเลิกค้ิว เป็นต้น  

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

  วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีใช้ภาษานั้น นับต้ังแต่วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การทำงาน 
การพักผ่อน การแสดงอารมณ์  การส่ือความ  ค่านิยม ความคิด  ความเช่ือ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  เทศกาล  งานฉลอง และมารยาท เป็นต้น    
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สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text  information)  

  ส่ิงท่ีใช้ส่ือสารแทนคำ วลี ประโยค และข้อความ เช่น กราฟ  สัญลักษณ์ รูปภาพ ส่ิงของ แผนผัง 
แผนภูมิ  ตาราง  เป็นต้น   
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