ความสําคัญของภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดย ไดรับการ
จัดลําดับความสําคัญอยูในกลุมที่สอง ซึ่งเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ 2544,1)
ในสังคมโลกปจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
และในภูมิภาคตางๆ ของโลก และมีแนวโนมที่จะขยายบทบาทในประชาคมโลกอยางตอเนื่อง ภาษาจีนนับเปน
ภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญภาษาหนึ่ง ซึ่งมีผูใชมากเกือบ 2,000 ลานคนทั่วโลก เปนลําดับสองรองจาก
ภาษาอังกฤษ และเปนภาษาหนึ่งขององคการสหประชาชาติ ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศหนึ่งที่มีความ
จําเปนในการติดตอสื่อสาร และความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศเปนอยางยิ่ง การจัดเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยไดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
นับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โดยในปจจุบันไดมีการจัดเปนโปรแกรม
วิชาเลือกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเชนเดียวกับภาษาตางประเทศอื่นๆ ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน
ญี่ปุน ฯลฯ นอกจากนั้นยังเปดเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนดวย
เนื่องจากสังคมไทยเกิดกระแสนิยมการเรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งเพื่อนําไปใช ในการ
ปฏิสัมพันธรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจ และเพื่อใชในภาคบริการตางๆ ของสังคมที่จําเปนตองใชภาษาจีน
ในการติดตอสื่อสาร จึงทําใหประชากรกลุมตางๆ สนใจเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ทวาในปจจุบันยังไมมี
มาตรฐานหลั กสูตรภาษาจี น โดยเฉพาะ สถานศึกษาตางจัดทําหลักสูตรการเรีย นการสอนภาษาจีน เอง
โดยประสานกับผูเชี่ยวชาญภาษาจีนที่พึงจัดหาได หรือใชหลักสูตรรวมกันในลักษณะเครือขายกับสถานศึกษาที่
มีความเขมแข็ง จึงยังไมมีหลักสูตรกลางที่จะใชเปนมาตรฐาน
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารตระหนั กถึ งความสําคัญ และความจํ าเปน ของการพัฒ นาการเรีย นการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย เพื่อสรางสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาจีนเปนเครื่องมือของการสื่อสาร จึงได
กําหนดยุทธศาสตรปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เพื่อใหการเรียนการสอนภาษาจีนมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการและกาวสูมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงไดจัดทําสาระการเรียนรูภาษาจีน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โดยกําหนดมาตรฐานการวัดและสาระการเรียนรูภาษาจีนเปนชั้นป เพื่อเปนแนวทางสําหรับ
สถานศึกษาในการนําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน

วิสัยทัศน

หลักการ
ภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสื่อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามา
ซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรู
และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึง
องคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี
และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆใหอยูด ุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการ
เรียนรูตามความเหมาะสมเนื่องจากความจําเปนในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนจากสถานการณตางๆ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอประกอบ
อาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ภาษาจีนเปนภาษาหนึ่งที่มีคนใชในการสื่อสารมากรองจากภาษาอังกฤษ เนื่องจากวาประเทศจีนมี
จํานวนประชากรมากที่สุดในโลก และมีคนจีนอาศัยกระจายตัวอยูทั่วโลก นอกจากนี้หลังนโยบาย ปฏิรูปและ
เปดประเทศจีนเศรษฐกิจประเทศจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว ทาใหเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางรวดเร็ว จนไดเชื่อวา
เปนประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จึงเปนพลังดึงดูดการคาและนัก
ลงทุนที่สําคัญจนมีคากลาววา “ถนนทุกสายมุงสูจีน” สงผลใหสาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเปนตลาดการคา
และการลงทุนที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ดังนั้นภาษาจีนจึงเปนภาษาที่มีความจําเปนตอการคาและการ
ลงทุนอยางมากสําหรับอนาคตอันใกลนี้

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยไดอยางสรางสรรค สามารถใชภาษาจีน เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน นําความรูความสามารถทางภาษาไปประกอบอาชีพ เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาสงเสริมและสรางศักยภาพผูเรียนใหเกิดการเรียนรูพัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศทางดานภาษาจีน
มีมนุษยสัมพันธกับชุมชนในทองถิ่นและสังคมโลก ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการแสวงหาความรูและใชในการ
สื่อสารกับผูอื่น เห็นความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อนําไปใช
ไดอยางเหมาะสม เห็นคุณคําและประโยชนของการใชภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การประกอบ
อาชี พ มุงส งเสริ มศั กยภาพสู ความเป น เลิ ศทางดานภาษาจีน เปน ผูนําความรูเปลี่ย นแปลงทัศนคติที่ดีต อ
ภาษาจีน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น มีความเชี่ยวชาญดานการใชภาษาเพื่องานอาชีพในทองถิ่นและ
สังคม

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบานสอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตแล การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบานสอง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในดานการพูดภาษาจีนเปนภาษาที่ใช ในการ
สื่อสาร เพื่ อการศึ กษาตามลํ าดับขั้นของการเรียนรู การศึ กษาขอมู ล แลกเปลี่ยนกับบุคคลทางสังคมและกับ
เจ าของภาษา การเลือกใช ภาษาจี นเพื่ องานอาชีพและการสื่อสารเพื่ อประยุ กตใชในชีวิ ตประจํ าวั น เป นการ
เสริมสรางศักยภาพทางดานการสื่อสาร ฝกทักษะการพูด ออกเสียง สําเนียงตามเจาของภาษาเพื่อใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะทางดานการใชภาษาจีน สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูและเปนผู
ถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยกับเจาของภาษาไดอยางเหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในดานการคิดวิเคราะห ขอมูล คําศัพทโครงสรางทาง
ประโยค และโครงสรางทางภาษาจีน ไดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดสรางสรรคจากการเรียนรู
ภาษาจีน เพื่อนําไปประยุกตใชในการศึกษาตอในระดับสูง และการประกอบอาชีพที่สนใจ หรือเปนพื้นฐานของ
การเรียนรูหลักภาษา สรางความคิดรวบยอดดวยตนเองโดยผานกระบวนการองคประกอบของการคิดแตละดาน
ซึ่งมีเทคนิคการคิดที่หลากหลาย เมื่อไดรับขอมูลตองคิดไตรตรอง คิดแยกแยะ และคิดหาคําตอบ ผูเรียนสามารถ
ฝกทักษะการคิดอันจะนําไปสูการยกระดับความสามารถทางดานการคิดของตัวผูเรียน เพื่อใหตนเองเกิดศักยภาพ
สูงสุด
3. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในดานการแกไขปญหาจากสถานการณจริง
หรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห ไตรตรอง หาเหตุผลไดอยางถูกตอง ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิ ดแกป ญหา และสามารถตั ดสิ นใจ แกไขไดด วยตนเอง เกิ ดการเรี ยนรูและสร างความ
ตระหนักถึงการบริหารจัดการ เมื่อตองคํานึงถึงสิ่งที่เกิดประโยชนสูงสุดหลังจากการจัดการกับปญหา และบูรณา
การอยางมีสวนรวม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถในการวางแผน กําหนดเปาหมาย ทักษะ
ชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชภาษาจีนในการศึกษาตอระดับสูง หรือประกอบอาชีพ หรือ
หนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาจีน ไดอยางเหมาะสม และตรงกับบริบทที่ผูเรียนสนใจ สรางทักษะทาง
ภาษาเพื่อตอยอดความรูในการพัฒนาตนเองสูความเปนผูนําทางเศรษฐกิจ การตลาดระดับสากลตามสายงานที่
เหมาะกับสังคมนิ ยม พั ฒนาทักษะทางภาษาไดครบทั้ ง 4 ดาน และประยุ กต ใชในชี วิตประจํ าวัน เกิดความรู
ความสามารถอยางเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะอันจะสงเสริมใหตนเองเปนผูนําทางดานการบริหารหรือจัดการระบบ
ตามวิถีชีวิตที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีหมายถึง ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภาษาจีน
กับเจาของภาษาสําหรับการเรียนรู และการประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพ ฝกทักษะการใชเทคโนโลยี สื่อ
มัลติมีเดีย อุปกรณทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อประกอบการใชงานเพื่อการศึกษาเรียนรูและสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว อันนําไปสูสมรรถนะทางดานการใชเทคโนโลยีขั้นสูง มีความสามารถในการเลือกใช
เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริต และตระหนักถึงความสําคัญของการใชงานที่เหมาะสม มุงใหเกิดการพัฒนาตนเองได

อย างเต็ มศั กยภาพของการเรี ย นรู และพั ฒนางานในหน าที่ ให เ กิ ดองค ความรู ใหม มี ทั ศนคติ ที่ ดี ต อการนํ า
เทคโนโลยีมาใชเพื่อการสื่อสารภาษาจีน และคํานึงถึงประโยชนสูงสุด

คุณลักษณะอันพึงประสงค

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบานสอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ
ในสั ง คมโลกป จ จุ บั น การเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งยิ่ ง
ในชี วิ ต ประจํ า วั น เนื่ อ งจากเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร การศึ ก ษา การแสวงหาความรู
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ
ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี การคิ ด สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง มีเ จตคติที ่ด ีต อ การใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและ
กวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
สําหรับการศึกษาภาษาตางประเทศปจจุบันในประเทศไทยนั้น ภาษาจีนกลางไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา อันเนื่องมาจากการที่ภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอตลาดแรงงาน
ของไทยในทุกระดับ ทําใหมีความตองการบุคลากรที่มีความรูในการใชภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว
ดังนั้น จึงจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปตอยอดในระดับที่สูงขึ้น
เรียนรูอะไรในภาษาจีน
จุดมุ งหมายของการเรียนภาษาจีน คือ เพื่ อใหผูเ รียนมีเ จตคติที่ดีตอภาษาจี น สามารถใชภาษาจีน
สื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู
ความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมของจีน และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก
ดวยภาษาจีนไดอยางสรางสรรค สาระสําคัญในการเรียนภาษาจีนประกอบดวย
- ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใชภาษาจีนในการฟง-พูด-อาน-เขียน แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ สรุปความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ รวมทั้งสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม
- ภาษาและวัฒนธรรม การใชภาษาจีนตามวัฒนธรรมของจีน ความเหมือน และความแตกตางระหวาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม
- ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การใชภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
- ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก การใชภาษาจีนในสถานการณตางๆ ทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสังคมโลก

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
รายละเอียดของสาระการเรียนรูภาษาจีนแตละหลักสูตรประกอบดวยสาระการเรียนรูทั้ง 4 และ
มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 8 ดังนี้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยาง
มีเหตุผล
มาตรฐาน 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด
และการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมของจีน และนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับภาษา
และวัฒนธรรมของไทย และนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน 3.1 ใชภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐาน ในการ
พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
มาตรฐาน 4.1 ใชภาษาจีนในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน 4.2 ใชภาษาจีนเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

คุณภาพผูเรียน

เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
การพั ฒนาผู เรี ย นให มีคุณลั กษณะอั น พึงประสงคตามจุดหมาย โดยกําหนดเปน กรอบองคความรู ทักษะ/
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมไวเปนรายป หลังจบหลักสูตรทั้งสามผูเรียนจะมีความรูความ สามารถขั้นต่ํา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จบหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐานตอเนื่อง 12 ป
- ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และ คําบรรยายที่
ฟงและอาน อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นตาม
หลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธ กับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน
รวมทั้ งระบุ และเขียนสื่ อที่ไม ใชความเรี ยนรูป แบบต างๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสาร
คดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยก ตัวอยางประกอบ

- สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตั ว ประสบการณ สถานการณ ขาว/
เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม พูดและเขียน แสดง
ความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ จําลอง
หรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นตางๆ ขาว เหตุการณที่ฟงและอาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล
- พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ
ตามความสนใจ พู ด และเขี ย นสรุ ป ใจความสํ า คั ญ แก น สาระที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห เ รื่ อ ง กิ จ กรรม ข า ว
เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ
และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
- เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสั งคมและวั ฒนธรรมของจีน อธิบ าย/อภิปรายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
- อธิบาย/ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาจีนและภาษาไทย วิเคราะห /อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนําไปใชอยางมีเหตุผล
- คนควา/ สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
- ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
- ใชภาษาจีนสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงการ
เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน
ทองถิ่น และประเทศชาติเปนภาษาจีน
- มีทักษะการใชภาษาจีน (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสือ่ ความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ

ผังมโนทัศนของสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาจีน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล
ชั้น
ป.4

ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คําสั่งที่ใชในหองเรียน
ตัวอยาง
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、

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน
(拼音) อานออกเสียง และประสมเสียง
คํางายๆ ตามหลักการออกเสียง

别说话bié shuōhuà




พยัญชนะ สระเดี่ยว และวรรณยุกต
หลักการออกเสียง
การประสมเสียง

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา และประโยค
จากการฟงหรืออาน

คํา กลุมคํา และประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร
และเครื่องดื่ม คําศัพท 50-100 คํา

4. ตอบคําถามจากการฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ
ที่มีภาพประกอบ

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ
 ประโยคคําถามและคําตอบ
ตัวอยาง





这/ 那是狗zhè/nà shì gǒu、鸡jī、大

象dàxiàng、

熊猫xióngmāo。
……什么？……shénme?

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูภาษาจีน
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

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.4

ตัวชี้วัด
1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวาง บุคคล ตามแบบที่ฟง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
ขอโทษ
 ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนําตนเอง
ตัวอยาง
你好! nǐhǎo! 、你们好! nǐmenhǎo!

我叫……。wǒjiào……、再见! zàijiàn!
A: 对不起。duìbuqǐ. B: 没关系。

méiguānxi.

2. ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบที่ฟง

A: 谢谢! xièxie ! B:不客气。búkèqì.

คําสั่งที่ใชในหองเรียน
ตัวอยาง


请进qǐng jìn 、 起立qǐ lì 、

请坐qǐng zuò

打开书dǎ kāi shū 、请看qǐng kàn

3. บอกความตองการงายๆ ของตนเอง
ตามแบบที่ฟง

请听qǐng tīng 、请安静qǐng ān jìng

คําศัพท กลุมคํา และประโยคที่ใชบอกความตองการ
ตัวอยาง


我要… wǒyào……、

我不要… wǒbúyào……

我可以……吗？wǒkěyǐ……ma?

4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบที่ฟง

คํา กลุมคํา และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง
ตัวอยาง


ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูภาษาจีน
我叫…… wǒjiào……、我爱……wǒài……
请问，…… qǐng wèn，……

你叫什么名字？nǐ jiào shénme míng
zì?

你几岁了？nǐ jǐ suì le?

我喜欢红色。wǒ xǐhuan hóngsè.
我爱妈妈。wǒ ài māma.

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด
และการเขียน
ชั้น
ป.4

ตัวชี้วัด
1. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ใกลตัว

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คํา กลุมคํา และประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ อายุ สิ่ง
ตางๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตําแหนงของสิ่งของ
ตัวอยาง
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 คําศัพทงายๆ

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม



ลําดับขีดอักษรจีน 笔画bǐhuà 、笔顺

bǐshùn

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้น
ป.4

ตัวชี้วัด
1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม
ของจีน

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 การทักทายอยางสุภาพ
ตัวอยาง

您好nínhǎo！、
老师好！lǎoshīhǎo！
(พรอมคํานับ)！

2. บอกชื่อ และคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล
สําคัญของจีน
3. รูจักหรือเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย

你好！nǐhǎo ！、同学们好！
tóngxuémenhǎo！
孙丽，你好！Sūnlì, nǐhǎo！

ชื่อ และคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของจีน
ตัวอยาง
วันตรุษจีน 春节 chūnjié
วันไหวพระจันทร 中秋节 zhōngqiūjié
 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เชน
การเลนเกม 游戏 yóuxì
การรองเพลง 唱歌 chànggē
การแสดงทาทางประกอบเพลง 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

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ชั้น
ป.4

ตัวชี้วัด
1. ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 ความแตกตางระหวางตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน
（拼音 pīnyīn）กับตัวอักษรไทย
（拼音pinyin）
ตัวอยาง
และตัวอักษรไทย
我 – wǒ – ฉัน
2. บอกความเหมือนหรือความแตกตางดาน  วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย เชน
วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย จีน-กลาวคําทักทายพรอมโคงคํานับ
ไทย-กลาวคําวาสวัสดีพรอมยกมือไหว

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.4
1. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ  คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอนื่
เรียนรูอื่น
เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.4
1. ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆ
 คํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
 นําคํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาที่ไดเรียนรู
มาประยุกตใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
ตัวอยาง
学生：老师，您好！
xuéshēng：lǎoshī，nínhǎo！
老师： 你好！lǎoshī：nǐhǎo！
A：请进。qǐngjìn.
B ：谢谢。xièxie.

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.4
1. ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวมคําศัพทที่
 การใชภาษาจีนในการรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ เชน สมุดภาพ บัตรคํา
小画册 xiǎohuàcè 、 卡片 kǎpiàn

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ที่ฟง

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน(拼音)
อานออกเสียง ประสมเสียง อานอักษรจีน
คําศัพท และประโยคงายๆ ตามหลักการ
ออกเสียง
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา และประโยค
จากการฟงหรือการอาน
4. ตอบคําถามจากการฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ
ที่มีภาพประกอบ

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คําสั่ง และคําขอรองที่ใชในหองเรียน
ตัวอยาง

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




พยัญชนะ สระเดี่ยว สระประสม และวรรณยุกต
หลักการออกเสียง การประสมเสียง
ตัวอักษรจีน คําศัพท และประโยคงายๆ

คํา กลุมคํา ประโยคความเดียวที่มีความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว
อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ คําศัพทสะสม
150-200 คํา
 ประโยค บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ
 ประโยคคําถามและคําตอบ
ตัวอยาง


是……吗? Shì……ma ?
A: 你是学生吗？Nǐ shì xuéshēngma?
B: 是 / 不是。Shì/búshì.
……是不是? …… shìbushì?

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูภาษาจีน
A: 这是不是笔? zhèshìbúshìbǐ?
B: 是/ 不是。shì/búshì.
A: 你好吗? Nǐ hǎo ma ?

B: 我很好。Wǒ hěn hǎo.

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบที่ฟง

2. ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ ตาม
แบบที่ฟง

3. บอกความตองการงายๆ ของตนเอง
ตามแบบที่ฟง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
ขอโทษ
 ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนําตนเอง
ตัวอยาง
老师好! lǎoshīhǎo! 、
大家好! dàjiā hǎo!
早上好! Zǎo shang hǎo!、
晚安!wǎn’ān!
明天见! míng tiān jiàn! 、
谢谢! xiè xie!
我姓……。wǒ xìng……、我叫……。
wǒjiào……我……。
岁 wǒ……suì。
我上……（一年级 ）。
wǒ shàng……（yī nián jí ）。
A: 你好吗？nǐ hǎo ma?
B: 我很好。Wǒ hěn hǎo。

คําสั่ง และคําขอรองที่ใชในหองเรียน
ตัวอยาง


请听老师qǐng ting lǎoshī 、
跟老师读gēn lǎoshī dú
看黑板、kàn hēi bǎn、
打开书 dǎ kāi shū
合上书 hé shàng shū

คําศัพท กลุมคํา และประโยคที่ใชบอกความตองการ
ตัวอยาง


我要…… wǒ yào……、
我不要…… wǒ bú yào……
我可以……吗? wǒ kěyǐ……ma？

ชั้น

ตัวชี้วัด

4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบที่ฟง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
我想…… wǒ xiǎng……
我吃苹果 wǒ chī píngguǒ，
我喝果汁wǒ hē guǒzhī

คํา กลุมคํา และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง
ตัวอยาง


我叫…… wǒ jiào ……、
我爱…… wǒ ài……
我喜欢…… wǒ xǐhuan……、
我家在…… wǒ jiā zài……
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.

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด
และการเขียน
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
1. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ใกลตัว

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คํา กลุมคํา และประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอก
ชื่อ อายุ รูปราง สิ่งตางๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตําแหนง
ของสิ่งของ
ตัวอยาง
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。māmazàichúfáng.

2. เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ



ลําดับขีดอักษรจีน

笔画bǐhuà 、笔顺bǐshùn

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม
ของจีน

2. บอกชื่อ และคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล
สําคัญของจีน

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 การทักทาย การแนะนําตนเอง อยางสุภาพ
ตัวอยาง

您好！nínhǎo！、
老师好！lǎoshīhǎo！(พรอมคํานับ) ！
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)。

ชื่อ และคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของจีน
ตัวอยาง
วันตรุษจีน 春节 chūnjié
วันเช็งเมง 清明节 qīngmíngjié
วันไหวพระจันทร 中秋节 zhōngqiūjié
วันชาติ 国庆节 guóqìngjié
3. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เชน
ของจีน ที่เหมาะสมกับวัย
การเลนเกม 游戏 yóuxì 、
การรองเพลง 唱歌 chànggē
การแสดงทาทางประกอบเพลง 跳舞 tiàowǔ
การออกกําลังกาย 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

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ชั้น
ป.5

ตัวชี้วัด
1. ระบุตัวอักษรจีน คํา และความหมาย
สัทอักษรพินอิน（拼音 pīnyīn）
และออกเสียงไดถูกตอง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 ตัวอักษรจีน คํา และความหมาย
 สัทอักษรพินอินและการออกเสียง
ตัวอยาง
书 – shū – หนังสือ ( sh+ū+วรรณยุกตเสียง1 )
2. บอกความเหมือนหรือความแตกตางดาน  วัฒนธรรมการแตงกาย เชน ชุดประจําชาติ
วัฒนธรรมของจีนและของไทย เชน
 การรับประทานอาหารของจีนและของไทย เชน
การแตงกาย การรับประทานอาหาร
จีน-รับประทานอาหารดวยตะเกียบและชอน
ไทย-รับประทานอาหารดวยชอนและสอม

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.5
1. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ  คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
เรียนรูอื่น
เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว สิง่ ของ สถานที่ใกลตัว

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.5
1. ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆ
 คํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
 นําคํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาที่ไดเรียนรู
มาประยุกตใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
ตัวอยาง
A：你去哪儿？nǐ qùnǎr ?
B：我去学校。

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.5
1. ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวมคําศัพทที่
 การใชภาษาจีนในการรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ เชน สมุดภาพ บัตรคํา
小画册 xiǎo huàcè、 卡片 kǎpiàn

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล
ชั้น
ป.6

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
1. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอรองที่ฟงหรือ  คําสั่ง คําขอรองที่ใชในหองเรียน
อาน
ตัวอยาง

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qǐngnǐdúyíbiàn
请你再读一遍，qǐngnǐzàidúyíbiàn。

2. ประสมเสียง อานออกเสียงคํา กลุมคํา
ประโยค และบทฝกออกเสียงงายๆ
ตามหลักการออกเสียง

หลักการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และ
พยางค เสียงเนนหนัก-เบาในคํา กลุมคําตามระดับเสียง
สูง-ต่ํา เชน ประโยคคําถาม และเสียงสัมผัสในประโยค
 การประสมเสียง
 คําศัพท กลุมคํา ประโยคเดี่ยว และบทฝกออกเสียง
เชน 绕口令 ràokǒulìng
 การหาคําศัพทจากพจนานุกรมภาพ


ชั้น

ตัวชี้วัด
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา และประโยค
จากการฟงหรือการอาน
4. ตอบคําถามจากการฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ
ที่มีภาพประกอบ

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คํา กลุมคํา ประโยคความเดียว สัญลักษณที่มี
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คําศัพทสะสม 250-300 คํา
 ประโยค บทสนทนาหรือนิทานที่มีภาพประกอบ
 ประโยคคําถามและคําตอบ
ตัวอยาง

是……吗? Shì……ma ?
A：她是泰国人吗？
tāshìtàiguórénma？
B: 是。她是泰国人shì.
tāshìtàiguórén。
在……哪儿？zài……nǎr？
A：小吃店在哪儿xiǎochīdiànzàinǎr？
B：在哪儿。Zàinǎr.
……是不是? ……shìbúshì?
A: 这是不是你的笔？
zhèshìbúshìnǐdebǐ?
B: 是/ 不是。shì /búshì.
A: 他是不是老师？tāshìbushìlǎoshī?
B: 不是búshì
……谁？……shuí(shéi)?
A: 他是谁? tāshìshuí(shéi) ?
B: 他是老师。tāshìlǎoshī.

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.6

ตัวชี้วัด
1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ
ขอโทษ
 ประโยคหรือขอความที่ใชแนะนําตนเอง
ตัวอยาง
老师好！lǎoshīhǎo！、同学们好！
tóngxuémenhǎo！
我姓……，叫……。wǒxìng……，jiào……
今年……岁。jīnnián……suì.
上……年级。shàng……niánjí.
我家有…… 口人，有……
wǒjiāyǒu …… kǒurén,yǒu……
我喜欢…… 。wǒxǐhuan……

2. ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ ตาม
แบบที่ฟง

คําสั่ง และคําขอรองที่ใชในหองเรียน
ตัวอยาง

3. บอกความตองการงายๆ ของตนเอง
ตามแบบที่ฟง

คําศัพท กลุมคํา และประโยคที่ใชบอกความตองการ
ตัวอยาง



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……


我要…… wǒyào……
我不要…… wǒbúyào……
我可以……吗？wǒkěyǐ…….ma?
给我…… gěiwǒ……
我想…… wǒxiǎng……
我想当…… wǒxiǎngdāng……

ชั้น

ตัวชี้วัด
4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบที่ฟง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คํา กลุมคํา และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งใกลตัว ตัวอยาง

我叫…… wǒjiào ……
我爱…… wǒài……
你是哪国人？nǐshìnǎguórén?
我是……人。wǒshì…….rén.
现在几点了？xiànzàijǐdiǎnle?
现在…… 点。xiànzài……diǎn.
今天星期几？jīntiānxīngqījǐ?
我在洗衣服。wǒzàixǐyīfú.
我在上网。wǒzàishàngwǎng.

5. บอกความรูสึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่ง  คํา กลุมคํา และประโยคที่ใชบอกความรูสึก
ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง เชน ดีใจ เสียใจ ดี ไมดี ชอบ ไมชอบ
ตัวอยาง
怎么样？zěnmeyàng?、
好hǎo、 很好 hěnhǎo
不好bùhǎo、高兴gāoxìng
不高兴búgāoxìng
我喜欢…… wǒxǐhuan……
我不喜欢…… wǒbúxǐhuan……

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด
และการเขียน
ชั้น
ป.6

ตัวชี้วัด
1. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง
ใกลตัว

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คํา กลุมคํา และประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอก
ชื่อ อายุ รูปราง สิ่งตางๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา ตําแหนง
ของสิ่งของ ตัวอยาง
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.

ชั้น

ตัวชี้วัด
2. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองงายๆ

3. จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล
สัตว และสิ่งของ ตามที่ฟงหรืออาน

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 คํา กลุมคํา และประโยคสั้นๆ ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง

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……

คํา กลุมคําที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว
สิง่ ของและอื่นๆ ตามที่ไดเรียนมา


สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้น
ป.6

ตัวชี้วัด
1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม
ของจีน

2. บอกชื่อ คําศัพท และความสําคัญ อยาง
สั้นๆเกี่ยวกับเทศกาลและวันสําคัญของจีน

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 การทักทาย การแนะนําตนเอง การตอบรับหรือ
ปฏิเสธอยางสุภาพ
ตัวอยาง

老师好！lǎoshīhǎo！、
同学们好！tóngxuémenhǎo！
我姓……，叫……。wǒxìng……，
jiào……
今年……岁。jīnnián……suì.、
上……年级。shàng……niánjí.
我家有……口人。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！

ชื่อ และคําศัพทเกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของจีน
ตัวอยาง
วันตรุษจีน春节chūnjié (เปนวันขึ้นปใหมของจีน)
วันเช็งเมง 清明节qīngmíngjié
(เปนวันไหวบรรพบุรุษที่สุสาน)
วันแรงงาน 劳动节láodòngjié
เทศกาลวันแหงกวีหรือเทศกาลบะจาง


端午节duānwǔjié
วันไหวพระจันทร 中秋节zhōngqiūjié
วันชาติ 国庆节guóqìngjié

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
3. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เชน
ของจีน ที่เหมาะสมกับวัย
การเลนเกม 游戏 yóuxì 、
การรองเพลง 唱歌 chànggē
การแสดงทาทางประกอบเพลง 跳舞 tiàowǔ
การออกกําลังกาย 体操 tǐcāo

做国旗小纸帽zuò guóqí xiǎo zhǐmào
夹乒乓球比赛jiā pīngpāng qiú bǐsài
学习包饺子xuéxí bāo jiǎozi

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ชั้น
ป.6

ตัวชี้วัด
1. ระบุตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน
（拼音 pīnyīn） และออกเสียงได
ถูกตอง

สาระการเรียนรูภาษาจีน
 ตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา และความหมาย
 สัทอักษรพินอินและการออกเสียง
ตัวอยาง
我爸爸- wǒbàba -พอของฉัน

2. บอกความเหมือนหรือความแตกตางดาน  วัฒนธรรมการแตงกาย เชน ชุดประจําชาติ
วัฒนธรรมของจีนและของไทย เชน การแตง  การรับประทานอาหารของจีนและของไทย เชน
กาย การรับประทานอาหาร
จีน-รับประทานอาหารดวยตะเกียบและชอน
ไทย-รับประทานอาหารดวยชอนและสอม

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.6
1. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ  คําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
เรียนรูอื่น
เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว สิง่ ของ สถานที่ทองเที่ยว

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.6
1. ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้น  คํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ
ในหองเรียน
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
 นําคํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาที่ไดเรียนรู
มาประยุกตใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
ตัวอยาง
A：今天星期几？ jīntiānxīngqījǐ?
B：今天星期一。Jīntiānxīngqīyī

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูภาษาจีน
ป.6
1. ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวมคําศัพทที่
 การใชภาษาจีนในการรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ เชน สมุดภาพ บัตรคํา
小画册 xiǎohuàcè 、卡片 kǎpiàn

รายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม
จ14202 ภาษาจีน

จํานวน 40

ชั่วโมง

จ15202 ภาษาจีน

จํานวน 4๐

ชั่วโมง

จ16202 ภาษาจีน

จํานวน 4๐

ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
จ14202 ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความความหมายของประโยคและขอความสั้นๆ จากแบบที่ฟง
พรอมทั้งอานออกเสียงคําตามระบบอักษรจีนกลางและตัวอักษรจีน สะกดคํา ประโยค ขอความงายๆ ถูกตอง
ตามหลัก การอาน ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา พูดแสดงความคิดเห็นและใหขอมูล
ในการสื่อสารระหวางบุคคลเกี่ยวกับตนเอง และเรียนรูคําศัพท ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในทองถิ่น เขา
รวมกิจกรรม ทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดเจตคติที่ดีตอ
ภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบ
ยอด นําไปสูการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมีวินัย
ใฝเรียนรู ซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4
ต. 1.3.1, ต.1.3.2
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
จ15202 ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง อานออกเสียงคํา เขาใจประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่อง
สั้นและใชภาษางายๆ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความตองการของตน แสดงความรูสึก และ
อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตางๆที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ตนเองและครอบครัว โรงเรียน อาหารเครื่องดื่ม
เวลาวาง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ ตามความสนใจ และการใชถอยคา ตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา รูจักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง ในวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความแตกตาง
ระหวาง ภาษา จีนกับภาษาไทย ในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ และขอความงายๆ เห็นประโยชนของการรู
ภาษาจีน สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระภาษาจีนงายๆ ที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ใชภาษา เพื่อสื่อสารตามสถานการณตางๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
เกิดเจตคติที่ดีตอภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมตาม
กาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในดานความมีวินัย ใฝเรียนรู ซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นในการทางาน และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4
ต. 1.3.1, ต.1.3.2
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
จ16202 ภาษาจีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อใหเขาใจคําศัพท ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน สามารถเรียนรูวิธีการอานออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน สามารถฟง
พูด ปฏิบัติตามคําสั่ง ใชภาษาทาทางสื่อสารความหมาย พูดทักทาย พูดแนะนําตัวเอง กลาวลา กลาวขอบคุณ
และ ขอโทษไดเหมาะสมตามสถานการณ รวมทั้งเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญตามประเพณี วัฒนธรรม
เจาของภาษาไดโดยใชกระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห ใชภาษาเปน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดเจตคติที่ดีตอภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรม ของเจาของภาษา
และนําไปใชไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นําไปสูการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น สามารถใชภาษาเพื่อการเรียนรูและการประกอบอาชีพในอนาคต
รหัสตัวชี้วัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4, ต.1.2.5
ต. 1.3.1, ต.1.3.2, ต.1.3.3
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชา
 การจัดทําโครงสรางรายวิชา
รายวิชาแตละรายวิชานั้นประกอบดวยหนวยการเรียนรูหลายหนวย ซึ่งไดวางแผนและออกแบบไว
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย การจัดทําโครงสรางรายวิชาจะชวยใหผูสอนและผูเกี่ยวของเห็น
ภาพรวมของแตละรายวิชา เพื่อไดทราบวารายวิชานั้นประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวนเทาใด เรื่องใดบาง
แตล ะหนว ยพัฒนาใหผู เรีย นบรรลุตัวชี้ วัด ใด ใชเ วลาในการจัดการเรียนการสอนเทาใด สัดสว นการเก็ บ
คะแนนของรายวิชานั้นเปนอยางไร
โครงสรางรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) มีดังนี้

โครงสรางรายวิชาภาษาจีน เพิ่มเติม

ลําดับ
ที่

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาภาษาจีน
ชื่อหนวยการเรียนรู

1. 中国概况
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 1/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 1/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบที่ฟง
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 1/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2
ป 1/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมการทักทาย
ของจีนและของไทย
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2
ป 1/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
สาระสําคัญ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
ประเทศที่มีขนาดพื้นที่ที่มี
ประชากรมากติดอันดับโลก
เสียงและประโยคในภาษาจีน
มีลักษณะคลายกันกับ
ภาษาไทย การศึกษาภาษาจีน
ใหสัมฤทธิผลจําเปนตองฝกฝน
และเขาใจถึงเรื่องเสียง ไดแก
เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และ
เสียงวรรณยุกต และการวาง
ประโยคในภาษาจีน

เวลา

(ชั่วโมง)

8

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

10

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

2. 你好 สวัสดี

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.2
ป 1/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบที่ฟง
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบที่ฟง
ป 1/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง
ป 1/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟง
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 1/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน
ป 1/2 บอกชื่อ และคําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสําคัญของจีน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 1/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
มาตรฐาน ต 4.2
ป 1/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว

การสนทนาทักทายเปน
ภาษาจีนดวยการใชคําวา
“สวัสดี” และ “สบายดีไหม”
มีขอความควรคํานึงเรื่อง
ลําดับอาวุโส การกลาว
สนทนาทักทายเปนมารยาท
การสนทนาสื่อสารที่นักเรียน
ควรฝกฝน เพื่อใชใหถูกตอง
ตามบริบทการทักทาย

เวลา

(ชั่วโมง)

8

น้ําหนัก
คะแนน
(๑๐๐)

10

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

3. 拼音 ( เสียงในภาษาจีน )

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 1/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน
อิน (拼音) อานออกเสียง และ
ประสมเสียงคํางายๆ ตามหลักการ
ออกเสียง
มาตรฐาน ต 1.2
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบที่ฟง
ป 1/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง

4. การประสมเสียง 拼音

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 1/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน
อิน (拼音) อานออกเสียง และ
ประสมเสียงคํางายๆ ตามหลักการ
ออกเสียง
มาตรฐาน ต 1.2
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบที่ฟง
ป 1/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 1/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา
และประโยคจากการฟงหรืออาน
ป 1/2 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 1/3 รูจักหรือเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่
เหมาะสมกับวัย

การเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับ
ทาทางกริยาตางๆที่แสดงออก
ถึงความรูสึกและแสดงออกมา
ใหผูอื่นไดรับรู และการฝกหัด
การประสมเสียงพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต ทําให
ผูเรียนไดฝกทักษะการพูดและ
ใหขอมูลอยางถูกตอง รวมไป
ถึงไดพัฒนาทักษะในการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนให
คลองแคลวและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
การใสเสียงวรรณยุกตใน
ภาษาจีน เปนการเรียนขั้น
พื้นฐาน และเปนสาระความรู
เกี่ยวกับพื้นฐานระบบการอาน
ออกเสียงภาษาจีน การออก
เสียงตัวพยัญชนะ สระ เสียง
วรรณยุกตในภาษาจีน

5. 数字 ( ตัวเลข )

เนื่องจากในชีวิตประจําวัน
ของคนเราผูกพันกับตัวเลข
ตลอดเวลา ทั้งดานการบอก
เวลา การซื้อของ การบอก
จํานวนตางๆ ฯลฯ ดังนั้น
นักเรียนจึงควรเรียนรูเรื่อง
ตัวเลขเปนภาษาจีน เพื่อให
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตอง และเปนพื้น
ฐานความรูในการเรียนเรื่อง
ตางๆ ตอไป

เวลา

(ชั่วโมง)

8

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

10

7

10

7

20

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

มาตรฐาน ต 2.2
ป 1/1 ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษร
พินอิน（拼音pinyin）และตัว
อักษรไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 1/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค/ป)
รวมทั้งสิ้นตลอดป

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

30
40

100

โครงสรางรายวิชาภาษาจีน เพิ่มเติม

ลําดับ
ที่

1.

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาภาษาจีน
ชื่อหนวยการเรียนรู

日期 การเขียนวันที่

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 2/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน
อิน(拼音) อานออกเสียง ประสม
เสียง อานอักษรจีน คําศัพท และ
ประโยคงายๆ ตามหลักการออกเสียง
ป 2/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบที่ฟง
ป 2/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 2/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ที่เหมาะสม
กับวัย
มาตรฐาน ต 2.2
ป 2/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน
（拼音）และออกเสียงไดถูกตอง
ป 2/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของจีนและ
ของไทย เชน การแตงกาย การ
รับประทานอาหาร

คําศัพท สํานวน โครงสราง
พื้นฐานเกี่ยวการบอกวันที่ ทั้ง
แบบยอ และแบบเต็ม สํานวน
เกี่ยวกับการถามตอบเกี่ยวกับ
วันที่

เวลา

(ชั่วโมง)

6

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

10

ลําดับ
ที่

2.

ชื่อหนวยการเรียนรู

自我介绍和介绍朋
友

แนะนํา เพื่อนและแนะนํา
ตนเอง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 2/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 2/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา
และประโยค จากการฟงหรือการ
อาน
มาตรฐาน ต 1.2
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบที่ฟง
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
ป 2/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง
ป 2/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 2/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่อง ใกลตัว
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 2/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน

สาระสําคัญ

คําศัพทและสํานวนพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทักทายใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การ
กลาวสวัสดีทักทายในหลาย
สถานการณ และ การทักทาย
กับบุคคลตางๆที่แตกตางและ
หลากหลาย คําศัพทและ
สํานวนพื้นฐานเกี่ยวกับการ
แนะนําตนเอง เชน การบอก
แซ(นามสกุล) ชื่อ รวมถึงการ
ถามชื่อนามสกุลเพื่อทําความรู
จักผูอื่น

(ชั่วโมง)

เวลา

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

8

10

ลําดับ
ที่

3.

ชื่อหนวยการเรียนรู

我的家庭

ครอบครัวของฉัน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 2/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 2/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา
และประโยคจากการฟงหรือการอาน
ป 2/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน
อิน (拼音) อานออกเสียง ประสม
เสียง อานอักษรจีน คําศัพท และ
ประโยคงายๆ ตามหลักการออกเสียง
ป 2/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบที่ฟง
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
ป 2/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟง
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 2/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน

สาระการเรียนรู

คําศัพทเรื่องครอบครัวของฉัน
เปนหมวดคําศัพทที่งายและใช
บอยในการเรียนภาษาจีน
เหมาะสําหรับการเรียน
พื้นฐานในภาษาจีน ดังนั้นการ
เรียนรูคําศัพทและรูปประโยค
เกี่ยวกับครอบครัวจึงเปน
สิ่งจําเปน และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
หรือสามารถนําไปบูรณาการ
กับสาขาวิชาอื่นๆ ได

(ชั่วโมง)

เวลา

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

6

10

ลําดับ
ที่

4.

ชื่อหนวยการเรียนรู

颜色 สี

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

ป 2/2 บอกชื่อ และคําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสําคัญของจีน
มาตรฐาน ต 2.2
ป 2/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของจีนและ
ของไทย เชน การแตงกาย การ
รับประทานอาหาร
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 2/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 2/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา
และประโยคจากการฟงหรือการอาน
ป 2/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน
อิน (拼音) อานออกเสียง ประสม
เสียง อานอักษรจีน คําศัพท และ
ประโยคงายๆ ตามหลักการออกเสียง
ป 2/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบที่ฟง
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ

สาระการเรียนรู

เนื่องจากการเรียนรูคําศัพท
เกี่ยวกับสีตางๆ การสราง
ประโยค การสนทนา เพื่อ
กระตุนใหผูเรียนไดนําทักษะ
และประสบการณตางๆ นํามา
บูรณาการเขากับการเรียน
ภาษาจีนและสามารถนําไปใช
ประโยชนในการเรียน
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
ดังนั้นผูเรียนจึงตองมีทักษะใน
การเรียนรูเกี่ยวกับสีเปน
ภาษาจีนเพื่อใชในการอธิบาย
ลักษณะของสิ่งตางๆ และเปน
การพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรูในรายวิชาภาษาจีน

(ชั่วโมง)

เวลา

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

9

15

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

ตามแบบที่ฟง
ป 2/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 2/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ที่เหมาะสม
กับวัย
มาตรฐาน ต 2.2
ป 2/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน
（拼音）และออกเสียงได
ถูกตอง
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 2/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 2/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
มาตรฐาน ต 4.2
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว

สาระการเรียนรู

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

ลําดับ
ที่

5.

ชื่อหนวยการเรียนรู

我的动物
สัตวเลี้ยงของฉัน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ฟง
ป 2/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา
และประโยค จากการฟงหรือการ
อาน
ป 2/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน
อิน (拼音) อานออกเสียง ประสม
เสียง อานอักษรจีน คําศัพท และ
ประโยคงายๆ ตามหลักการออกเสียง
ป 2/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบที่ฟง
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 2/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่อง ใกลตัว
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2
ป 2/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน
（拼音）และออกเสียงได
ถูกตอง
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 2/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น

อานออกเสียงคํา สะกดคํา
อานกลุมคํา ประโยค
ขอความงายๆ ได สามารถ
ตอบคําถามจากการฟงและ
อานประโยค บทสนทนางายๆ
ในเรื่องสัตวเลี้ยงของฉัน

เวลา

(ชั่วโมง)

9

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

15

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 2/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
มาตรฐาน ต 4.2
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค/ป)
สรุป …. หนวยการเรียนรู

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

30
40

100

โครงสรางรายวิชาภาษาจีน เพิ่มเติม

ลําดับ
ที่

1.

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาภาษาจีน
ชื่อหนวยการเรียนรู

现在 几点 了
ตอนนี้กี่โมงแลว

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 3/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา
และประโยค จากการฟงหรือการ
อาน
มาตรฐาน ต 1.2
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
ป 3/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ
ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 3/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2
ป 3/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา
และความหมายสัทอักษรพินอิน
（拼音pīnyīn）และออก
เสียงไดถูกตอง

คําศัพท โครงสรางพื้นฐาน
เกี่ยวการบอกเวลา
สํานวนเกี่ยวกับการถามตอบ
เกี่ยวกับเวลา

เวลา

(ชั่วโมง)

6

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

10

ลําดับ
ที่

2.

ชื่อหนวยการเรียนรู

明天是我的生
พรุงนี้วันเกิดของฉัน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 3/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
มาตรฐาน ต 4.2
ป 3/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองที่ฟงหรืออาน
ป 3/2 ประสมเสียง อานออกเสียง
คํา กลุมคํา ประโยค และบทฝกออก
เสียงงายๆ ตามหลักการออกเสียง
มาตรฐาน ต 1.2
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบที่ฟง
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ
ตามแบบที่ฟง

สาระสําคัญ

เรื่องวัน และสัปดาหเปนเรื่อง
สําคัญในการสื่อสารภาษาจีน
ในชีวิตประจําวัน นักเรียนควร
หมั่นฝกฝนสนทนา และเขียน
คําศัพทเรื่องวัน และสัปดาห
เพื่อใหเกิดความชํานาญ

(ชั่วโมง)

เวลา

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

8

10

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.3
ป 3/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 3/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน
มาตรฐาน ต 2.2
ป 3/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา
และความหมายสัทอักษรพินอิน
（拼音 pīnyīn）และออก
เสียงไดถูกตอง
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ป 3/1 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน

สาระการเรียนรู

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

ลําดับ
ที่

3.

ชื่อหนวยการเรียนรู

假日你要做什么
วันหยุดคุณจะทําอะไร

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองที่ฟงหรืออาน
ป 3/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
ป 3/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟง
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบที่ฟง
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ
ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 3/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
ป 3/2 เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
งายๆ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 3/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน

การใชภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารโดยการอานออกเสียง
การเขียนขอมูลของตนเอง
อยางงาย เชน เรื่องวันหยุด
คุณจะทําอะไร จะทําให
สามารถใชภาษาจีนสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

(ชั่วโมง)

เวลา

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

6

10

ลําดับ
ที่

4.

ชื่อหนวยการเรียนรู

我喜欢学中文
ฉันชอบเรียนภาษาจีน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองที่ฟงหรืออาน
ป 3/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบที่ฟง
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ
ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 3/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
ป 3/2 เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
งายๆ

ภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศ ที่ตอง
อาศัยการฝกฝนเพื่อใหเกิด
ความชํานาญ การฝกฝนการ
อานบทสนทนา และการใช
คําศัพทแตงประโยคไดอยาง
ถูกตอง จากเรื่องฉันชอบเรียน
ภาษาจีน จะทําใหผูเรียนเปน
ผูมีความรูและเห็นประโยชน
ของการใชภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร

(ชั่วโมง)

เวลา

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

9

15

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

ป 3/3 จัดหมวดหมูคําตามประเภท
ของบุคคล สัตว และสิ่งของ ตามที่
ฟงหรืออาน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 3/2 บอกชื่อ คําศัพท และ
ความสําคัญอยางสั้นๆเกี่ยวกับ
เทศกาลและวันสําคัญของจีน
ป 3/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสม
กับวัย
มาตรฐาน ต 2.2
ป 3/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของจีนและ
ของไทย เชน การแตงกาย การ
รับประทานอาหาร
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
มาตรฐาน ต 4.2
ป 3/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว

สาระการเรียนรู

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

ลําดับ
ที่

5.

ชื่อหนวยการเรียนรู

这是我的教室
นี่คือหองเรียนของฉัน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองที่ฟงหรืออาน
ป 3/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ที่ฟง
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบที่ฟง
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ
ตามแบบที่ฟง
มาตรฐาน ต 1.3
ป 3/1 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
ป 3/2 เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
งายๆ
ป 3/3 จัดหมวดหมูคําตามประเภท
ของบุคคล สัตว และสิ่งของ ตามที่
ฟงหรืออาน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ป 3/2 บอกชื่อ คําศัพท และ
ความสําคัญอยางสั้นๆเกี่ยวกับ
เทศกาลและวันสําคัญของจีน
ป 3/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับ
วัย

การฟง พูด อาน และเขียน
เรื่องเกี่ยวกับหองเรียนมี
ความสําคัญและจําเปน
สําหรับเรียน สามารถนําไปใช
ในการสื่อสารภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวันในหองเรียน
นักเรียนควรเรียนรูคําศัพท
เกี่ยวกับหองเรียนและฝกฝน
ทักษะการอานและการเขียน
เพื่อประสิทธิภาพในการศึกษา
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ

เวลา

(ชั่วโมง)

9

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

15

ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

มาตรฐาน ต 2.2
ป 3/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของจีนและ
ของไทย เชน การแตงกาย การ
รับประทานอาหาร
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
มาตรฐาน ต 4.2
ป 3/1 ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม
คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค/ป)
สรุป …. หนวยการเรียนรู

น้ําหนัก
คะแนน
(100)

30
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