
ความสําคัญของภาษาจีน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดย ไดรับการ

จัดลําดับความสําคัญอยูในกลุมท่ีสอง ซ่ึงเปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธกิาร 2544,1)  

ในสังคมโลกปจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
และในภูมิภาคตางๆ ของโลก และมีแนวโนมท่ีจะขยายบทบาทในประชาคมโลกอยางตอเนื่อง ภาษาจีนนับเปน
ภาษาตางประเทศท่ีมีความสําคัญภาษาหนึ่ง ซ่ึงมีผูใชมากเกือบ 2,000 ลานคนท่ัวโลก เปนลําดับสองรองจาก
ภาษาอังกฤษ และเปนภาษาหนึ่งขององคการสหประชาชาติ ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศหนึ่งท่ีมีความ
จําเปนในการติดตอสื่อสาร และความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศเปนอยางยิ่ง การจัดเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยไดมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 
นับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 โดยในปจจุบันไดมีการจัดเปนโปรแกรม
วิชาเลือกในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเชนเดียวกับภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน      
ญี่ปุน ฯลฯ นอกจากนั้นยังเปดเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ัง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนดวย  

เนื่องจากสังคมไทยเกิดกระแสนิยมการเรียนภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังเพ่ือนําไปใช ในการ
ปฏิสัมพันธรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจ และเพ่ือใชในภาคบริการตางๆ ของสังคมท่ีจําเปนตองใชภาษาจีน
ในการติดตอสื่อสาร จึงทําใหประชากรกลุมตางๆ สนใจเรียนภาษาจีนมากยิ่งข้ึน ทวาในปจจุบันยังไมมี
มาตรฐานหลักสูตรภาษาจีนโดยเฉพาะ สถานศึกษาตางจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเอง        
โดยประสานกับผูเชี่ยวชาญภาษาจีนท่ีพึงจัดหาได หรือใชหลักสูตรรวมกันในลักษณะเครือขายกับสถานศึกษาท่ี
มีความเขมแข็ง จึงยังไมมีหลักสูตรกลางท่ีจะใชเปนมาตรฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย เพ่ือสรางสังคมฐานเศรษฐกิจท่ีอาศัยภาษาจีนเปนเครื่องมือของการสื่อสาร จึงได
กําหนดยุทธศาสตรปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เพ่ือใหการเรียนการสอนภาษาจีนมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการและกาวสูมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับในระดับสากล  

ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรท่ีไดมาตรฐานจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงไดจัดทําสาระการเรียนรูภาษาจีน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โดยกําหนดมาตรฐานการวัดและสาระการเรียนรูภาษาจีนเปนชั้นป เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ
สถานศึกษาในการนําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน 
 

 
หลักการ 

ภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสื่อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม
และวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามา
ซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรู
และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึง
องคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

ภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอ่ืน เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญ่ีปุน อาหรับ บาลี 
และภาษากลุมประเทศเพ่ือนบาน หรือภาษาอ่ืนๆใหอยูดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทํารายวิชาและจัดการ
เรียนรูตามความเหมาะสมเนื่องจากความจําเปนในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร และสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนจากสถานการณตางๆ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอประกอบ
อาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ภาษาจีนเปนภาษาหนึ่งท่ีมีคนใชในการสื่อสารมากรองจากภาษาอังกฤษ เนื่องจากวาประเทศจีนมี
จํานวนประชากรมากท่ีสุดในโลก และมีคนจีนอาศัยกระจายตัวอยูท่ัวโลก นอกจากนี้หลังนโยบาย ปฏิรูปและ
เปดประเทศจีนเศรษฐกิจประเทศจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว ทาใหเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางรวดเร็ว จนไดเชื่อวา
เปนประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วท่ีสุดในโลกประเทศหนึ่ง จึงเปนพลังดึงดูดการคาและนัก
ลงทุนท่ีสําคัญจนมีคากลาววา “ถนนทุกสายมุงสูจีน” สงผลใหสาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเปนตลาดการคา
และการลงทุนท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก ดังนั้นภาษาจีนจึงเปนภาษาท่ีมีความจําเปนตอการคาและการ
ลงทุนอยางมากสําหรับอนาคตอันใกลนี้ 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยไดอยางสรางสรรค สามารถใชภาษาจีน เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน นําความรูความสามารถทางภาษาไปประกอบอาชีพ เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาสงเสริมและสรางศักยภาพผูเรียนใหเกิดการเรียนรูพัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศทางดานภาษาจีน 
มีมนุษยสัมพันธกับชุมชนในทองถ่ินและสังคมโลก ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการแสวงหาความรูและใชในการ
สื่อสารกับผูอ่ืน เห็นความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือนําไปใช
ไดอยางเหมาะสม เห็นคุณคําและประโยชนของการใชภาษาจีน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การประกอบ
อาชีพ มุงสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศทางดานภาษาจีน เปนผูนําความรูเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีดีตอ
ภาษาจีน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน มีความเชี่ยวชาญดานการใชภาษาเพ่ืองานอาชีพในทองถ่ินและ
สังคม 
 

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบานสอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ  

และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน  เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ี พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา   การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  

๓.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

๔. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดม่ันในวิถีชีวิตแล การปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิต

สาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบานสอง ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

 

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในดานการพูดภาษาจีนเปนภาษาท่ีใชในการ
สื่อสาร เพ่ือการศึกษาตามลําดับข้ันของการเรียนรู การศึกษาขอมูล แลกเปลี่ยนกับบุคคลทางสังคมและกับ
เจาของภาษา การเลือกใชภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพและการสื่อสารเพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนการ
เสริมสรางศักยภาพทางดานการสื่อสาร ฝกทักษะการพูด ออกเสียง สําเนียงตามเจาของภาษาเพ่ือใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะทางดานการใชภาษาจีน สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูและเปนผู
ถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยกับเจาของภาษาไดอยางเหมาะสม 

2.  ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในดานการคิดวิเคราะห ขอมูล คําศัพทโครงสรางทาง
ประโยค และโครงสรางทางภาษาจีน ไดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดสรางสรรคจากการเรียนรู
ภาษาจีน เพ่ือนําไปประยุกตใชในการศึกษาตอในระดับสูง และการประกอบอาชีพท่ีสนใจ หรือเปนพ้ืนฐานของ
การเรียนรูหลักภาษา สรางความคิดรวบยอดดวยตนเองโดยผานกระบวนการองคประกอบของการคิดแตละดาน 
ซ่ึงมีเทคนิคการคิดท่ีหลากหลาย เม่ือไดรับขอมูลตองคิดไตรตรอง คิดแยกแยะ และคิดหาคําตอบ ผูเรียนสามารถ
ฝกทักษะการคิดอันจะนําไปสูการยกระดับความสามารถทางดานการคิดของตัวผูเรียน เพ่ือใหตนเองเกิดศักยภาพ
สูงสุด 

3. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในดานการแกไขปญหาจากสถานการณจริง
หรือสถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึน เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะห ไตรตรอง หาเหตุผลไดอยางถูกตอง ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจ แกไขไดดวยตนเอง เกิดการเรียนรูและสรางความ
ตระหนักถึงการบริหารจัดการ เม่ือตองคํานึงถึงสิ่งท่ีเกิดประโยชนสูงสุดหลังจากการจัดการกับปญหา และบูรณา
การอยางมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถในการวางแผน กําหนดเปาหมาย ทักษะ
ชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชภาษาจีนในการศึกษาตอระดับสูง หรือประกอบอาชีพ หรือ
หนาท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาจีน ไดอยางเหมาะสม และตรงกับบริบทท่ีผูเรียนสนใจ สรางทักษะทาง
ภาษาเพ่ือตอยอดความรูในการพัฒนาตนเองสูความเปนผูนําทางเศรษฐกิจ การตลาดระดับสากลตามสายงานท่ี
เหมาะกับสังคมนิยม พัฒนาทักษะทางภาษาไดครบท้ัง 4 ดาน และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดความรู
ความสามารถอยางเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะอันจะสงเสริมใหตนเองเปนผูนําทางดานการบริหารหรือจัดการระบบ
ตามวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเอง 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีหมายถึง ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารภาษาจีน 
กับเจาของภาษาสําหรับการเรียนรู และการประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพ ฝกทักษะการใชเทคโนโลยี สื่อ 
มัลติมีเดีย อุปกรณทางการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกอบการใชงานเพ่ือการศึกษาเรียนรูและสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว อันนําไปสูสมรรถนะทางดานการใชเทคโนโลยีข้ันสูง มีความสามารถในการเลือกใช
เพ่ือประกอบอาชีพท่ีสุจริต และตระหนักถึงความสําคัญของการใชงานท่ีเหมาะสม มุงใหเกิดการพัฒนาตนเองได



อยางเต็มศักยภาพของการเรียนรู และพัฒนางานในหนาท่ีใหเกิดองคความรูใหม มีทัศนคติท่ีดีตอการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพ่ือการสื่อสารภาษาจีน และคํานึงถึงประโยชนสูงสุด 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบานสอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
๑.   รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
๒.   ซ่ือสัตยสุจริต 
๓.   มีวินัย 
๔.  ใฝเรียนรู 
๕.  อยูอยางพอเพียง 
๖.  มุงม่ันในการทํางาน 
๗.  รักความเปนไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 

ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ 
 

ในสั งคมโลกป จจุ บัน  การ เรี ยนรู ภ าษาต า งประ เทศมีความสํ า คัญและจํ า เปนอย า งยิ่ ง 
ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู   
การประกอบอาชีพ  การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ  
ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที ่ด ีต อการใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและ
กวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

สําหรับการศึกษาภาษาตางประเทศปจจุบันในประเทศไทยนั้น ภาษาจีนกลางไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมา อันเนื่องมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอตลาดแรงงาน
ของไทยในทุกระดับ ทําใหมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูในการใชภาษาจีนกลางเพ่ิมมากข้ึนเปนเงาตามตัว 
ดังนั้น จึงจําเปนท่ีผูเรียนจะตองเรียนเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปตอยอดในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
เรียนรูอะไรในภาษาจีน 
  จุดมุงหมายของการเรียนภาษาจีนคือ เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน สามารถใชภาษาจีน
สื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีความรู
ความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมของจีน และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก
ดวยภาษาจีนไดอยางสรางสรรค สาระสําคัญในการเรียนภาษาจีนประกอบดวย 

- ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใชภาษาจีนในการฟง-พูด-อาน-เขียน แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ สรุปความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ รวมท้ังสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม 

- ภาษาและวัฒนธรรม การใชภาษาจีนตามวัฒนธรรมของจีน ความเหมือน และความแตกตางระหวาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม 

- ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน การใชภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

- ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก การใชภาษาจีนในสถานการณตางๆ ท้ังในหองเรียนและ
นอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

รายละเอียดของสาระการเรียนรูภาษาจีนแตละหลักสูตรประกอบดวยสาระการเรียนรูท้ัง 4 และ
มาตรฐานการเรียนรูท้ัง 8 ดังนี้  

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

มาตรฐาน 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยาง
มีเหตุผล  

มาตรฐาน 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด
และการเขียน  

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมของจีน และนําไปใชไดอยาง

เหมาะสมกับกาลเทศะ  
มาตรฐาน 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับภาษา

และวัฒนธรรมของไทย และนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม  

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  
มาตรฐาน 3.1 ใชภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐาน ในการ

พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน  

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก  
มาตรฐาน 4.1 ใชภาษาจีนในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
มาตรฐาน 4.2 ใชภาษาจีนเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

คุณภาพผูเรียน 
เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน

การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย โดยกําหนดเปนกรอบองคความรู ทักษะ/
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมไวเปนรายป หลังจบหลักสูตรท้ังสามผูเรียนจะมีความรูความ สามารถข้ันต่ํา 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. จบหลักสูตรภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานตอเนื่อง 12 ป 

- ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และ คําบรรยายท่ี
ฟงและอาน อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นตาม
หลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธ กับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน 
รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียนรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน     
จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสาร
คดีและบันเทิงคดี พรอมท้ังใหเหตุผลและยก ตัวอยางประกอบ 



- สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/
เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม พูดและเขียน แสดง
ความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ จําลอง
หรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็นตางๆ ขาว เหตุการณท่ีฟงและอาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล 

- พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ 
ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว 
เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ 
และเหตุการณ ท้ังในทองถ่ิน สังคม และโลก พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

- เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบาย/อภิปรายเก่ียวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

- อธิบาย/ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาจีนและภาษาไทย วิเคราะห /อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนําไปใชอยางมีเหตุผล 

- คนควา/ สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน 

- ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

- ใชภาษาจีนสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงการ
เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน 
ทองถ่ิน และประเทศชาติเปนภาษาจีน 

- มีทักษะการใชภาษาจีน (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสือ่ความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังมโนทัศนของสาระการเรียนรูพ้ืนฐานภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.4  1. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง   คําสั่งท่ีใชในหองเรียน  
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、  

别说话bié shuōhuà  

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน 

(拼音) อานออกเสียง และประสมเสียง 
คํางายๆ ตามหลักการออกเสียง 

 พยัญชนะ สระเดี่ยว และวรรณยุกต 
 หลักการออกเสียง 
 การประสมเสียง 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา และประโยค 
จากการฟงหรืออาน 

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

4. ตอบคําถามจากการฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ 
ท่ีมีภาพประกอบ 

   ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  

 ประโยคคําถามและคําตอบ  
ตัวอยาง  
这/ 那是狗zhè/nà shì gǒu、鸡jī、大

象dàxiàng、 

熊猫xióngmāo。 

……什么？……shénme? 

 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ  

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.4 1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวาง บุคคล ตามแบบท่ีฟง 

   บทสนทนาท่ีใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ  

ขอโทษ  

  ประโยคหรือขอความท่ีใชแนะนําตนเอง  
ตัวอยาง  

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. ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบท่ีฟง  คําสั่งท่ีใชในหองเรียน  

ตัวอยาง  
请进qǐng jìn 、 起立qǐ lì 、 

请坐qǐng zuò  

打开书dǎ kāi shū 、请看qǐng kàn  

请听qǐng tīng 、请安静qǐng ān jìng 

3. บอกความตองการงายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟง 

 คําศัพท กลุมคํา และประโยคท่ีใชบอกความตองการ 
ตัวอยาง 
我要… wǒyào……、 

我不要… wǒbúyào…… 

我可以……吗？wǒkěyǐ……ma? 

4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟง 

 คํา กลุมคํา และประโยคท่ีใชขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง 
ตัวอยาง 
 

 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคดิเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด 

และการเขียน 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.4  1. พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่อง 
ใกลตัว 

 คํา กลุมคํา และประโยคท่ีใชในการพูดใหขอมูล

เก่ียวกับตนเอง 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  ลําดับขีดอักษรจีน  笔画bǐhuà 、笔顺
bǐshùn  

 

 

 

 

 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 



มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได 

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.4  1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 
ของจีน 

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

你好！nǐhǎo ！、同学们好！

tóngxuémenhǎo！ 
孙丽，你好！Sūnlì, nǐhǎo！ 

2. บอกชื่อ และคําศัพทเก่ียวกับเทศกาล
สําคัญของจีน 

 ชื่อ และคําศัพทเก่ียวกับเทศกาลสําคัญของจีน 
ตัวอยาง 
วันตรุษจีน 春节 chūnjié 
วันไหวพระจันทร 中秋节 zhōngqiūjié 

3. รูจักหรือเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสมกับวัย 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.4 1. ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 

（拼音pinyin）               

และตวัอักษรไทย 

 ความแตกตางระหวางตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 

（拼音 pīnyīn）กับตัวอักษรไทย 

ตัวอยาง 

我 – wǒ – ฉัน 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกตางดาน
วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย 

 วัฒนธรรมการทักทายของจีนและของไทย เชน  
จีน-กลาวคําทักทายพรอมโคงคํานับ  
ไทย-กลาวคําวาสวัสดีพรอมยกมือไหว  

 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐาน 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.4 1. บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน 

 คําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว 

 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.4 1. ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

 คํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ

งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

 นําคํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาท่ีไดเรียนรู

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. 



สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.4 1. ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ี 

เก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

 การใชภาษาจีนในการรวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ เชน สมุดภาพ บัตรคํา 

小画册 xiǎohuàcè 、 卡片 kǎpiàn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.5  1. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ท่ีฟง 

 คําสั่ง และคําขอรองท่ีใชในหองเรียน 
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 

2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน(拼音) 
อานออกเสียง ประสมเสียง อานอักษรจีน 
คําศัพท และประโยคงายๆ ตามหลักการ
ออกเสียง 

 พยัญชนะ สระเดี่ยว สระประสม และวรรณยุกต 
 หลักการออกเสียง การประสมเสียง 
 ตัวอักษรจีน คําศัพท และประโยคงายๆ 

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา และประโยค 
จากการฟงหรือการอาน 

 คํา กลุมคํา ประโยคความเดียวท่ีมีความหมาย
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว 
อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ คําศัพทสะสม   
150-200 คํา 

4. ตอบคําถามจากการฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ 
ท่ีมีภาพประกอบ 

   ประโยค บทสนทนาหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 

 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? 
 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ  

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.5 1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคล ตามแบบท่ีฟง 

   บทสนทนาท่ีใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ 

ขอโทษ 

   ประโยคหรือขอความท่ีใชแนะนําตนเอง 

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。 

2. ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ ตาม
แบบท่ีฟง 

 คําสั่ง และคําขอรองท่ีใชในหองเรียน 
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 

3. บอกความตองการงายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟง 

 คําศัพท กลุมคํา และประโยคท่ีใชบอกความตองการ 
ตัวอยาง 
我要…… wǒ yào……、 
我不要…… wǒ bú yào…… 
我可以……吗? wǒ kěyǐ……ma？ 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

  我想…… wǒ xiǎng…… 
我吃苹果 wǒ chī píngguǒ， 

我喝果汁wǒ hē guǒzhī 
4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟง 

 คํา กลุมคํา และประโยคท่ีใชขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด 

และการเขียน 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.5  1. พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่อง 
ใกลตัว 

 คํา กลุมคํา และประโยคท่ีใชในการพูดใหขอมูล

เก่ียวกับตนเอง บุคคลใกลตัว และเรื่องใกลตัว เชน บอก

ชื่อ อาย ุรูปราง สิ่งตางๆ ตัวเลข ส ี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  
 

 

 

 



สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได 

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.5  1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 
ของจีน 

 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)。 

2. บอกชื่อ และคําศัพทเก่ียวกับเทศกาล
สําคัญของจีน 

 ชื่อ และคําศัพทเก่ียวกับเทศกาลสําคัญของจีน 
ตัวอยาง 
วันตรุษจีน 春节 chūnjié 
วันเช็งเมง  清明节 qīngmíngjié 
วันไหวพระจันทร 中秋节 zhōngqiūjié 
วันชาต ิ国庆节 guóqìngjié 

3. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน ท่ีเหมาะสมกับวัย 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เชน 

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 

 

 

 



สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.5 1. ระบุตัวอักษรจีน คํา และความหมาย 

สัทอักษรพินอิน（拼音 pīnyīn） 
และออกเสียงไดถูกตอง 

 ตัวอักษรจีน คํา และความหมาย 

   สัทอักษรพินอินและการออกเสียง 

ตัวอยาง 

书 – shū – หนังสือ ( sh+ū+วรรณยุกตเสียง1 ) 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกตางดาน
วัฒนธรรมของจนีและของไทย เชน 
การแตงกาย การรับประทานอาหาร 

 วัฒนธรรมการแตงกาย เชน ชุดประจําชาต ิ

 การรับประทานอาหารของจีนและของไทย เชน 
จีน-รับประทานอาหารดวยตะเกียบและชอน 
ไทย-รับประทานอาหารดวยชอนและสอม 

 

 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐาน 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.5 1. บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน 

 คําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว สิง่ของ สถานท่ีใกลตัว 

 

 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.5 1. ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

 คํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ

งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

 นําคํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาท่ีไดเรียนรู

มาประยุกตใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

ตัวอยาง 

A：你去哪儿？nǐ qùnǎr ?  
B：我去学校。 

 



สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.5 1. ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ี

เก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

 การใชภาษาจีนในการรวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ เชน สมุดภาพ บัตรคํา 

小画册 xiǎo huàcè、 卡片 kǎpiàn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําขอรองท่ีฟงหรือ
อาน 

 คําสั่ง คําขอรองท่ีใชในหองเรียน 
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 
 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

 3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตาม
ความหมายของคํา กลุมคํา และประโยค 
จากการฟงหรือการอาน 

 คํา กลุมคํา ประโยคความเดียว สญัลักษณท่ีมี
ความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผา และ
นันทนาการ คําศัพทสะสม 250-300 คํา 

4. ตอบคําถามจากการฟงหรือการอาน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ 
ท่ีมีภาพประกอบ 

   ประโยค บทสนทนาหรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ  

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.6 1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง 

   บทสนทนาท่ีใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ 

ขอโทษ 

   ประโยคหรือขอความท่ีใชแนะนําตนเอง 

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
แบบท่ีฟง 

 คําสั่ง และคําขอรองท่ีใชในหองเรียน 
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…… 

3. บอกความตองการงายๆ ของตนเอง
ตามแบบท่ีฟง 

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

 

 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

 4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟง 

 คํา กลุมคํา และประโยคท่ีใชขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
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 เก่ียวกับสิ่ง
ใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบท่ีฟง 

 คํา กลุมคํา และประโยคท่ีใชบอกความรูสึก 
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…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด 

และการเขียน 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.6  1. พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่อง 
ใกลตัว 

 คํา กลุมคํา และประโยคท่ีใชในการพูดใหขอมูล

เก่ียวกับตนเอง 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. 
 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

 2. เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองงายๆ  คํา กลุมคํา และประโยคสั้นๆ ท่ีใหขอมูลเก่ียวกับ
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…… 

3. จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล 
สัตว และสิ่งของ ตามท่ีฟงหรืออาน 

 คํา กลุมคําท่ีมีความหมายเก่ียวกับบุคคล สัตว 
สิง่ของและอ่ืนๆ ตามท่ีไดเรียนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได 

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.6  1. พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรม 
ของจีน 

 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！ 

2. บอกชื่อ คําศัพท และความสําคัญ อยาง
สั้นๆเก่ียวกับเทศกาลและวันสําคัญของจีน 

 ชื่อ และคําศัพทเก่ียวกับเทศกาลสําคัญของจีน 
ตัวอยาง 
วันตรุษจีน春节chūnjié (เปนวันข้ึนปใหมของจีน) 
วันเช็งเมง 清明节qīngmíngjié  
(เปนวันไหวบรรพบุรุษท่ีสุสาน) 
วันแรงงาน 劳动节láodòngjié 

เทศกาลวันแหงกวีหรือเทศกาลบะจาง 
端午节duānwǔjié 
วันไหวพระจันทร 中秋节zhōngqiūjié 
วันชาติ 国庆节guóqìngjié 
 
 
 
 
 
 



ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

 3. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน ท่ีเหมาะสมกับวัย 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน เชน 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

ช้ัน  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูภาษาจีน  

ป.6 1. ระบุตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน 

（拼音 pīnyīn） และออกเสียงได
ถูกตอง 

 ตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา และความหมาย 

   สัทอักษรพินอินและการออกเสียง 

ตัวอยาง 

我爸爸- wǒbàba -พอของฉัน 

2. บอกความเหมือนหรือความแตกตางดาน
วัฒนธรรมของจนีและของไทย เชน การแตง
กาย การรับประทานอาหาร 

 วัฒนธรรมการแตงกาย เชน ชุดประจําชาต ิ

 การรับประทานอาหารของจีนและของไทย เชน 
จีน-รับประทานอาหารดวยตะเกียบและชอน 
ไทย-รับประทานอาหารดวยชอนและสอม 

 

 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐาน 

ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.6 1. บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน 

 คําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว สิง่ของ สถานท่ีทองเท่ียว 

 

 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.6 1. ฟงหรอืพูดในสถานการณงายๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน 

 คํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ

งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

 นําคํา กลุมคํา ประโยค และบทสนทนาท่ีไดเรียนรู

มาประยุกตใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

ตัวอยาง 

A：今天星期几？ jīntiānxīngqījǐ? 
B：今天星期一。Jīntiānxīngqīyī 
 



สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูภาษาจีน 

ป.6 1. ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ี

เก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

 การใชภาษาจีนในการรวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ เชน สมุดภาพ บัตรคํา 
小画册 xiǎohuàcè 、卡片 kǎpiàn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ระดับประถมศึกษา 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

จ14202  ภาษาจีน           จํานวน 40 ชั่วโมง 

จ15202  ภาษาจีน           จํานวน 4๐ ชั่วโมง 

จ16202  ภาษาจีน           จํานวน 4๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ14202 ภาษาจีน      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4     เวลา 40 ช่ัวโมง/ป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความความหมายของประโยคและขอความสั้นๆ จากแบบท่ีฟง 
พรอมท้ังอานออกเสียงคําตามระบบอักษรจีนกลางและตัวอักษรจีน สะกดคํา ประโยค ขอความงายๆ ถูกตอง 
ตามหลัก การอาน ตอบคําถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา พูดแสดงความคิดเห็นและใหขอมูล 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลเก่ียวกับตนเอง และเรียนรูคําศัพท ท่ีเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เขา 
รวมกิจกรรม ทางภาษาวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดเจตคติท่ีดีตอ 
ภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบ 
ยอด นําไปสูการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมีวินัย 
ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย สจุริต มุงม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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  
 
รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ15202 ภาษาจีน      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5     เวลา 40 ช่ัวโมง/ป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง อานออกเสียงคํา เขาใจประโยค ขอความสั้นๆ บทสนทนา เรื่อง
สั้นและใชภาษางายๆ เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความตองการของตน แสดงความรูสึก และ 
อธิบายเก่ียวกับบุคคลและสิ่งตางๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน ตนเองและครอบครัว โรงเรียน อาหารเครื่องดื่ม 
เวลาวาง นันทนาการ การซ้ือขาย ลมฟาอากาศ ตามความสนใจ และการใชถอยคา ตามวัฒนธรรมของเจาของ 
ภาษา รูจักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง ในวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความแตกตาง 
ระหวาง ภาษา จีนกับภาษาไทย ในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ และขอความงายๆ เห็นประโยชนของการรู 
ภาษาจีน สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระภาษาจีนงายๆ ท่ี 
เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ใชภาษา เพ่ือสื่อสารตามสถานการณตางๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ 

เกิดเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมตาม 
กาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ในดานความมีวินัย ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันในการทางาน และมีจิตสาธารณะ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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  
 
รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ16202 ภาษาจีน      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6     เวลา 40 ช่ัวโมง/ป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหเขาใจคําศัพท ประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ 
ชีวิตประจําวัน สามารถเรียนรูวิธีการอานออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน สามารถฟง 
พูด ปฏิบัติตามคําสั่ง ใชภาษาทาทางสื่อสารความหมาย พูดทักทาย พูดแนะนําตัวเอง กลาวลา กลาวขอบคุณ 
และ ขอโทษไดเหมาะสมตามสถานการณ รวมท้ังเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับวันสําคัญตามประเพณี วัฒนธรรม 
เจาของภาษาไดโดยใชกระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห ใชภาษาเปน 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรม ของเจาของภาษา 
และนําไปใชไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นําไปสูการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ 
การเรียนรูอ่ืน สามารถใชภาษาเพ่ือการเรียนรูและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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  
 
รวมท้ังหมด 20 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางรายวิชา 
 
 การจัดทําโครงสรางรายวิชา 
  รายวิชาแตละรายวิชานั้นประกอบดวยหนวยการเรียนรูหลายหนวย  ซ่ึงไดวางแผนและออกแบบไว
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย   การจัดทําโครงสรางรายวิชาจะชวยใหผูสอนและผูเก่ียวของเห็น
ภาพรวมของแตละรายวิชา  เพ่ือไดทราบวารายวิชานั้นประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวนเทาใด เรื่องใดบาง  
แตละหนวยพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตัวชี้วัดใด  ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอนเทาใด  สัดสวนการเก็บ
คะแนนของรายวิชานั้นเปนอยางไร  

  โครงสรางรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางรายวิชาภาษาจีน เพ่ิมเติม  
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 
รายวิชาภาษาจีน                  เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

1.  中国概况  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
ป 1/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 1/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3 
ป 1/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่องใกลตัว 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 
ป 1/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมการทักทาย
ของจีนและของไทย 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 1/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว  
 
 
 
 
 
 

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

8 10 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

2.  你好 สวัสดี สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 1/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบท่ีฟง 
ป 1/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 
ป 1/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเอง ตามแบบท่ีฟง 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
ป 1/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน 
ป 1/2 บอกชื่อ และคําศัพทเก่ียวกับ
เทศกาลสําคัญของจีน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 1/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 1/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 
 

การสนทนาทักทายเปน
ภาษาจีนดวยการใชคําวา 
“สวัสดี” และ “สบายดีไหม” 
มีขอความควรคํานึงเรื่อง
ลําดับอาวุโส การกลาว
สนทนาทักทายเปนมารยาท
การสนทนาสื่อสารท่ีนักเรียน
ควรฝกฝน เพ่ือใชใหถูกตอง
ตามบริบทการทักทาย 

8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

3.  拼音 ( เสียงในภาษาจีน )
  

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
ป 1/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน

อิน (拼音) อานออกเสียง และ
ประสมเสียงคํางายๆ ตามหลักการ
ออกเสียง 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบท่ีฟง 
ป 1/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 

การเรียนรูคําศัพทเก่ียวกับ
ทาทางกริยาตางๆท่ีแสดงออก
ถึงความรูสึกและแสดงออกมา
ใหผูอ่ืนไดรับรู และการฝกหัด
การประสมเสียงพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกต ทําให
ผูเรียนไดฝกทักษะการพูดและ
ใหขอมูลอยางถูกตอง รวมไป
ถึงไดพัฒนาทักษะในการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนให
คลองแคลวและชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

8 10 

4.  การประสมเสียง 拼音 สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 1/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
ป 1/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน

อิน (拼音) อานออกเสียง และ
ประสมเสียงคํางายๆ ตามหลักการ
ออกเสียง 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 1/2 ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบท่ีฟง 
ป 1/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 

การใสเสียงวรรณยุกตใน
ภาษาจีน เปนการเรียนข้ัน
พ้ืนฐาน และเปนสาระความรู
เก่ียวกับพ้ืนฐานระบบการอาน
ออกเสียงภาษาจีน การออก
เสียงตัวพยัญชนะ สระ เสียง
วรรณยุกตในภาษาจีน 

7 10 

5.  数字 ( ตัวเลข ) สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 1/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ 
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา 
และประโยคจากการฟงหรืออาน 
ป 1/2 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
ป 1/3 รูจักหรือเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของจีนท่ี
เหมาะสมกับวัย 

เนื่องจากในชีวิตประจําวัน
ของคนเราผูกพันกับตัวเลข
ตลอดเวลา ท้ังดานการบอก
เวลา การซ้ือของ การบอก
จํานวนตางๆ ฯลฯ ดังนั้น
นักเรียนจึงควรเรียนรูเรื่อง
ตัวเลขเปนภาษาจีน เพ่ือให
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตอง และเปนพ้ืน
ฐานความรูในการเรียนเรื่อง
ตางๆ ตอไป 

7 20 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  มาตรฐาน ต 2.2 
ป 1/1 ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษร

พินอิน（拼音pinyin）และตัว
อักษรไทย 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 
ป 1/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

   

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค/ป) 30 

รวมท้ังส้ินตลอดป 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสรางรายวิชาภาษาจีน เพ่ิมเติม  
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 
รายวิชาภาษาจีน                  เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

1. 日期 การเขียนวันท่ี สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
ป 2/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพิน

อิน(拼音) อานออกเสียง ประสม
เสียง อานอักษรจีน คําศัพท และ
ประโยคงายๆ ตามหลักการออกเสียง 
ป 2/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรอื
นิทานงายๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 2/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3 
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  
ป 2/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ท่ีเหมาะสม
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
พ้ืนฐานเก่ียวการบอกวันท่ี ท้ัง
แบบยอ และแบบเต็ม สํานวน
เก่ียวกับการถามตอบเก่ียวกับ
วันท่ี 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  
ป 2/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

   

2. 自我介绍和介绍朋

友 

แนะนํา เพ่ือนและแนะนํา
ตนเอง 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
ป 2/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ 
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา 
และประโยค จากการฟงหรือการ
อาน 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
ป 2/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 
ป 2/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเอง ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3  
ป 2/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่อง ใกลตัว 
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
ป 2/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน 

คําศัพทและสํานวนพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการทักทายใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การ
กลาวสวัสดีทักทายในหลาย
สถานการณ และ การทักทาย
กับบุคคลตางๆท่ีแตกตางและ
หลากหลาย คําศัพทและ
สํานวนพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
แนะนําตนเอง เชน การบอก
แซ(นามสกุล) ชื่อ รวมถึงการ
ถามชื่อนามสกุลเพ่ือทําความรู
จักผูอ่ืน 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  
ป 2/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

   

3. 我的家庭 
ครอบครัวของฉัน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
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 ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
ป 2/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเอง ตามแบบท่ีฟง 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  
ป 2/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจีน 

คําศัพทเรื่องครอบครัวของฉัน 
เปนหมวดคําศัพทท่ีงายและใช
บอยในการเรียนภาษาจีน
เหมาะสําหรับการเรียน
พ้ืนฐานในภาษาจีน ดังนั้นการ
เรียนรูคําศัพทและรูปประโยค
เก่ียวกับครอบครัวจึงเปน
สิ่งจําเปน และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
หรือสามารถนําไปบูรณาการ
กับสาขาวิชาอ่ืนๆ ได 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  ป 2/2 บอกชื่อ และคําศัพทเก่ียวกับ
เทศกาลสําคัญของจีน 
มาตรฐาน ต 2.2 
ป 2/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของจีนและ
ของไทย เชน การแตงกาย การ
รับประทานอาหาร 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  
ป 2/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

   

4. 颜色 ส ี สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
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 ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ  

เนื่องจากการเรียนรูคําศัพท
เก่ียวกับสีตางๆ การสราง
ประโยค การสนทนา เพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนไดนําทักษะ
และประสบการณตางๆ นํามา
บูรณาการเขากับการเรียน
ภาษาจีนและสามารถนําไปใช
ประโยชนในการเรียน
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 
ดังนั้นผูเรียนจึงตองมีทักษะใน
การเรียนรูเก่ียวกับสีเปน
ภาษาจีนเพ่ือใชในการอธิบาย
ลักษณะของสิ่งตางๆ และเปน
การพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรูในรายวิชาภาษาจีน 

9 15 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  ตามแบบท่ีฟง 
ป 2/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเอง ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3  
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  
ป 2/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีน ท่ีเหมาะสม
กับวัย 
มาตรฐาน ต 2.2 
ป 2/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน     

（拼音）และออกเสียงได
ถูกตอง 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  
ป 2/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 2/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

   

 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

5. 我的动物  
สัตวเลี้ยงของฉัน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 2/1 ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีฟง 
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 ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 2/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวาง บุคคล ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 2/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3  
ป 2/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่อง ใกลตัว 
ป 2/2 เขียนอักษรจีน คําศัพทงายๆ 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 
ป 2/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา และ
ความหมายสัทอักษรพินอิน     

（拼音）และออกเสียงได
ถูกตอง 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  
ป 2/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

อานออกเสียงคํา สะกดคํา 
อานกลุมคํา ประโยค 
ขอความงายๆ ได สามารถ
ตอบคําถามจากการฟงและ
อานประโยค บทสนทนางายๆ 
ในเรื่องสัตวเลี้ยงของฉัน 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับ 
ชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 2/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 2/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

   

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค/ป) 30 

สรุป …. หนวยการเรียนรู 40 100 



โครงสรางรายวิชาภาษาจีน เพ่ิมเติม  
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 
รายวิชาภาษาจีน                  เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

1. 现在 几点 了 
ตอนนี้ก่ีโมงแลว 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 3/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ 
ตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา 
และประโยค จากการฟงหรือการ
อาน 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ท่ีฟง 
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
ป 3/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง 
เก่ียวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3 
ป 3/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่องใกลตัว 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 
ป 3/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา 
และความหมายสัทอักษรพินอิน

（拼音pīnyīn）และออก
เสียงไดถูกตอง 
 
 
 
 
 

คําศัพท โครงสรางพ้ืนฐาน
เก่ียวการบอกเวลา 

สํานวนเก่ียวกับการถามตอบ
เก่ียวกับเวลา 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  
ป 3/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 3/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับสิ่งใกลตัว 

   

2. 明天是我的生 
พรุงนี้วันเกิดของฉัน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองท่ีฟงหรืออาน 
ป 3/2 ประสมเสียง อานออกเสียง
คํา กลุมคํา ประโยค และบทฝกออก
เสียงงายๆ ตามหลักการออกเสียง 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ท่ีฟง 
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง  
เก่ียวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
 
 
 
 
 

เรื่องวัน และสัปดาหเปนเรื่อง
สําคัญในการสื่อสารภาษาจีน
ในชีวิตประจําวัน นักเรียนควร
หม่ันฝกฝนสนทนา และเขียน
คําศัพทเรื่องวัน และสัปดาห
เพ่ือใหเกิดความชํานาญ 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  มาตรฐาน ต 1.3 
ป 3/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่องใกลตัว 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
ป 3/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจนี 
มาตรฐาน ต 2.2 
ป 3/1 ระบุตัวอักษรจีน คํา กลุมคํา 
และความหมายสัทอักษรพินอิน

（拼音 pīnyīn）และออก
เสียงไดถูกตอง 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  
ป 3/1 บอกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

3. 假日你要做什么
วันหยุดคุณจะทําอะไร 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองท่ีฟงหรืออาน 
ป 3/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ท่ีฟง 
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
ป 3/3 บอกความตองการงายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟง 
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง 
เก่ียวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3 
ป 3/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่องใกลตัว 
ป 3/2 เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง
งายๆ 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
ป 3/1 พูดและแสดงออกตาม
วัฒนธรรมของจนี 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

การใชภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารโดยการอานออกเสียง 
การเขียนขอมูลของตนเอง
อยางงาย เชน เรื่องวันหยุด
คุณจะทําอะไร จะทําให
สามารถใชภาษาจีนสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

4. 我喜欢学中文 
ฉันชอบเรียนภาษาจีน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองท่ีฟงหรืออาน 
ป 3/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ท่ีฟง 
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง 
เก่ียวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3 
ป 3/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่องใกลตัว 
ป 3/2 เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง
งายๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศ ท่ีตอง
อาศัยการฝกฝนเพ่ือใหเกิด
ความชํานาญ การฝกฝนการ
อานบทสนทนา และการใช
คําศัพทแตงประโยคไดอยาง
ถูกตอง จากเรื่องฉันชอบเรียน
ภาษาจีน จะทําใหผูเรียนเปน
ผูมีความรูและเห็นประโยชน
ของการใชภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  ป 3/3 จัดหมวดหมูคําตามประเภท
ของบุคคล สัตว และส่ิงของ ตามท่ี
ฟงหรืออาน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
ป 3/2 บอกช่ือ คําศัพท และ
ความสําคัญอยางส้ันๆเกี่ยวกับ
เทศกาลและวันสําคัญของจีน 
ป 3/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสม
กับวัย 
มาตรฐาน ต 2.2 
ป 3/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของจีนและ
ของไทย เชน การแตงกาย การ
รับประทานอาหาร 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 3/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับส่ิงใกลตัว 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

5. 这是我的教室 
นี่คือหองเรียนของฉัน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 
ป 3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง และคํา
ขอรองท่ีฟงหรืออาน 
ป 3/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ
การอานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ท่ีมีภาพประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 
ป 3/1 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ 
ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบ
ท่ีฟง 
ป 3/2 ใชคําสั่ง และคําขอรองงายๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
ป 3/4 พูดขอและใหขอมูลงายๆ 
เก่ียวกับตนเองและสิ่งใกลตัว ตาม
แบบท่ีฟง 
ป 3/5 บอกความรูสึกของตนเอง 
เก่ียวกับสิ่งใกลตัว หรือกิจกรรมตางๆ 
ตามแบบท่ีฟง 
มาตรฐาน ต 1.3 
ป 3/1 พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 
และเรื่องใกลตัว 
ป 3/2 เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง
งายๆ 
ป 3/3 จัดหมวดหมูคําตามประเภท
ของบุคคล สัตว และสิ่งของ ตามท่ี
ฟงหรืออาน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
ป 3/2 บอกชื่อ คําศัพท และ
ความสําคัญอยางสั้นๆเก่ียวกับ
เทศกาลและวันสําคัญของจีน 
ป 3/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

การฟง พูด อาน และเขียน
เรื่องเก่ียวกับหองเรียนมี
ความสําคัญและจําเปน
สําหรับเรียน สามารถนําไปใช
ในการสื่อสารภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวันในหองเรียน 
นักเรียนควรเรียนรูคําศัพท
เก่ียวกับหองเรียนและฝกฝน
ทักษะการอานและการเขียน
เพ่ือประสิทธิภาพในการศึกษา
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
(100) 

  มาตรฐาน ต 2.2 
ป 3/2 บอกความเหมือนหรือความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของจีนและ
ของไทย เชน การแตงกาย การ
รับประทานอาหาร 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 
ป 3/1 ฟงหรือพูดในสถานการณ
งายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
มาตรฐาน ต 4.2 
ป 3/1 ใชภาษาจีนเพ่ือรวบรวม
คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับส่ิงใกลตัว 

   

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค/ป) 30 

สรุป …. หนวยการเรียนรู 40 100 


