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หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรสาระเพิ่มเติมภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
หลักสูตรสํงเสริมศักยภาพสูํความเป็นเลิศภาษาจีน มุํงพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช๎ภาษาจีน ในชีวิตประจําวัน มีทักษะในการใช๎ภาษาจีน ในการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักการ
มุํงสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีศักยภาพขั้นสูงในการประยุกต์ใช๎ภาษาจีน เพื่อศึกษาตํอและการประกอบ
อาชีพ
จุดหมาย
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภาษาจีน
2. ผูเ๎ รียนมีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช๎ภาษาจีน เพื่อการศึกษาตํอและประกอบ
อาชีพ
3. ผูเ๎ รียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช๎ภาษาจีน
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสารหมายถึง ความสามารถในด๎านการพูดภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช๎
ในการสื่อสาร เพื่อการศึกษาตามลําดับขั้นของการเรียนรู๎ การศึกษาข๎อมูล แลกเปลี่ยนกับบุคคลทางสังคม
และกับเจ๎าของภาษา การเลือกใช๎ภาษาจีนเพื่องานอาชีพและการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
เป็นการเสริมสร๎างศักยภาพทางด๎านการสื่อสาร ฝึกทักษะการพูด ออกเสียง สําเนียงตามเจ๎าของภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะทางด๎านการใช๎ภาษาจีน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ เกิดทัศนคติที่ดี
ตํอการเรียนรู๎และเป็นผู๎ถํายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยกับเจ๎าของภาษาได๎อยํางเหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในด๎านการคิดวิเคราะห์ ข๎อมูล คําศัพท์
โครงสร๎างทางประโยค และโครงสร๎างทางภาษาจีน ได๎อยํางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิด
สร๎างสรรค์จากการเรียนรู๎ภาษาจีน เพื่อนําไปประยุกต์ใช๎ในการศึกษาตํอในระดับสูง และการประกอบ
อาชีพที่สนใจ หรือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู๎หลักภาษา สร๎างความคิดรวบยอดด๎วยตนเองโดยผําน
กระบวนการองค์ประกอบของการคิดแตํละด๎าน ซึ่งมีเทคนิคการคิดที่หลากหลาย เมื่อได๎รับข๎อมูลต๎องคิด
ไตรํตรอง คิดแยกแยะ และคิดหาคําตอบ ผู๎เรียนสามารถฝึกทักษะการคิดอันจะนําไปสูํการยกระดับ
ความสามารถทางด๎านการคิดของตัวผู๎เรียน เพื่อให๎ตนเองเกิดศักยภาพสูงสุด
3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา หมายถึง ความสามารถในด๎านการแก๎ไขปัญหาจาก
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้น เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ไตรํตรอง หาเหตุผลได๎อยําง
ถูกต๎อง ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดแก๎ปัญหา และสามารถตัดสินใจ แก๎ไขได๎ด๎วยตนเอง เกิดการเรียนรู๎
และสร๎างความตระหนักถึงการบริหารจัดการ เมื่อต๎องคํานึงถึงสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากการจัดการ
กับปัญหา และบูรณาการอยํางมีสํวนรํวม เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถในการวางแผน กําหนดเปูาหมาย
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ทักษะชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช๎ภาษาจีนในการศึกษาตํอระดับสูง หรือประกอบ
อาชีพ หรือหน๎าที่ตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ภาษาจีน ได๎อยํางเหมาะสม และตรงกับบริบทที่ผู๎เรียนสนใจ
สร๎างทักษะทางภาษาเพื่อตํอยอดความรู๎ในการพัฒนาตนเองสูํความเป็นผู๎นําทางเศรษฐกิจ การตลาดระดับ
สากลตามสายงานที่เหมาะกับสังคมนิยม พัฒนาทักษะทางภาษาได๎ครบทั้ง 4 ด๎าน และประยุกต์ใชํใน
ชีวิตประจําวัน เกิดความรู๎ความสามารถอยํางเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะอันจะสํงเสริมให๎ตนเองเป็นผู๎นํา
ทางด๎านการบริหารหรือจัดการระบบตามวิถีชีวิตที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีหมายถึง ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีน กับเจ๎าของภาษาสําหรับการเรียนรู๎ และการประกอบอาชีพได๎อยํางเต็มศักยภาพ ฝึกทักษะการใช๎
เทคโนโลยี สื่อ มัลติมีเดีย อุปกรณ์ทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อประกอบการใช๎งานเพื่อการศึกษา
เรียนรู๎และสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว อันนําไปสูํสมรรถนะทางด๎านการใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง มี
ความสามารถในการเลือกใช๎เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริต และตระหนักถึงความสําคัญของการใช๎งานที่
เหมาะสม มุํงให๎เกิดการพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพของการเรียนรู๎ และพัฒนางานในหน๎าที่ให๎เกิด
องค์ความรู๎ใหมํ มีทัศนคติที่ดีตํอการนําเทคโนโลยีมาใช๎เพื่อการสื่อสารภาษาจีน และคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู๎
5. อยูํอยํางพอเพียง
6. มุํงมั่นในการทํางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน
หลักการและเหตุผล
ภาษาตํางประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการติดตํอสื่อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู๎ การประกอบอาชีพ การสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของ
สังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตํางๆ ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเอง
และผู๎อื่นดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศ
เพื่อการสื่อสารได๎ รวมทั้งเข๎าถึงองค์ความรู๎ตํางๆได๎งํายและกว๎างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต
ภาษาตํางประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน ซึ่งกําหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สํวนภาษาตํางประเทศอื่น เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน
อาหรับ บาลี และภาษากลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน หรือภาษาอื่นๆให๎อยูํดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํา
รายวิชาและจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสมเนื่องจากความจําเป็นในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
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สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนจากสถานการณ์ตํางๆทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ในการศึกษาตํอประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก
ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่มีคนใช้ในการสื่อสารมากรองจากภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่าประเทศจีนมี
จานวนประชากรมากที่สุดในโลก และมีคนจีนอาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้หลังนโยบาย ปฏิรูป
และเปิดประเทศจีนเศรษฐกิจประเทศจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว จนได้
เชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จึงเป็นพลังดึงดูดการค้า
และนักลงทุนที่สาคัญจนมีคากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน” ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็น
ตลาดการค้าและการลงทุนที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่มีความจาเป็นต่อ
การค้าและการลงทุนอย่างมากสาหรับอนาคตอันใกล้นี้
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาตํางประเทศ สามารถ
ใช๎ภาษาตํางประเทศสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ แสวงหาความรู๎ประกอบอาชีพและศึกษาตํอในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยได๎อยํางสร๎างสรรค์ สามารถใช๎ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน นําความรู๎ความสามารถทางภาษาไปประกอบอาชีพ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะทางภาษาสํงเสริมและสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎พัฒนาตนเองไปสูํความเป็นเลิศ
ทางด๎านภาษาจีน มีมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชนในท๎องถิ่นและสังคมโลก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการแสวงหา
ความรู๎และใช๎ในการสื่อสารกับผู๎อื่น เห็นความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อนําไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
เห็นคุณคําและประโยชน์ของการใช๎ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ
มุํงเสริมศักยภาพสูํความเป็นเลิศทางด๎านภาษาจีน เป็นผู๎นําความรู๎เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีตํอภาษาจีน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อื่น มีความเชี่ยวชาญด๎านการใช๎ภาษาเพื่องานอาชีพในท๎องถิ่นและสังคม
คุณภาพของผู้เรียน (ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง)
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์คําศัพท์ ข๎อมูล ข๎อความจากสื่อ/แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริง
เขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆ ใกล๎ตัวสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม มีทักษะการพูด การฟัง การ
อําน การเขียนภาษาจีน ได๎ถูกต๎องตามเจ๎าของภาษา และหลักสัทอักษร เรียบเรียงประโยค ความหมาย
คําสั่ง คําขอร๎องคําแนะนําที่ใช๎ในการสื่อสารตามบริบทจากสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่กําหนดได๎
ตามความเหมาะสม เกิดการเรียนรู๎ทักษะการพูด การฟัง การอําน การเขียนภาษาจีน ได๎อยํางถูกต๎อง และ
นําไปใช๎ในการศึกษาตํอในระดับสูงตํอไป
ฝึกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร๎อง คําแนะนํา ตามบริบทที่กําหนดให๎ เขียนและให๎ข๎อมูลเพื่อใช๎ในการ
แลกเปลี่ยนการพูด สื่อสารภาษาจีน กับเจ๎าของภาษา และฝึกทักษะการฟังจากสื่อ แหลํงเรียนรู๎ใกล๎หรือ
ไกลตัวได๎อยํางเหมาะสม และเกิดทักษะการอํานเพื่อเรียนรู๎คําสั่งคําขอร๎อง ความหมายจากประโยคที่เป็น
ทั้งความเรียง และไมํใชํความเรียง เลือกใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม
เห็นคุณคํา และประโยชน์ของการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ มี
ความสนใจ ใฝุเรียนรู๎เกี่ยวกับการเรียนรู๎ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ การพูด การฟัง การอําน และการ
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เขียน เพื่อสร๎างเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎ให๎เกิดกับผู๎เรียน และสร๎างจิตอาสาในการนําภาษาไปใช๎เพื่อ
การสื่อสาร เพื่องานประโยชน์ในสังคม ชุมชน บริบทในท๎องถิ่นของตนเองได๎อยํางเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูล ข๎อความ สื่อที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง ประโยค บทความสั้น เพื่อ
ศึกษาโครงสร๎างทางภาษาจีน หลักสัทอักษร สําหรับใช๎ในการศึกษาข๎อมูลในการเรียนรู๎ วิเคราะห์คําศัพท์
จากประโยค บทเรียนที่ศึกษา เพื่อศึกษาข๎อเท็จจริงจากข๎อมูลที่สนใจ เลือกใช๎สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํตาม
บริบทศึกษาข๎อมูล ข๎อความ อํานข๎อความ บทอํานสั้น นิทาน เพื่อนํามาวิเคราะห์และฝึกทักษะการอํานเรื่อง
สั้น การสรุปความ การจับใจความสําคัญของเรื่องที่อําน เพื่อนํามาถํายโยงความรู๎โดยการเขียนสรุปความ
และสื่อสารเป็นภาษาจีน ได๎อยํางนําสนใจ
ปฏิบัติการการอําน ข๎อความ เรื่องสั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเหตุการณ์จําลอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่องราวตํางๆ ผํานการแสดงบทบาทสมมุติ ฝึกทักษะการฟัง เรื่องราวที่อํานและถาม
ตอบ ข๎อมูลจากเรื่องที่ฟัง สื่อสารเป็นภาษาจีน เพื่อฝึกทักษะทางภาษาให๎ครบทั้ง 4 ทักษะ นําเสนอข๎อมูล
ที่ได๎ศึกษา และวิพากษ์วิจารณ์ได๎อยํางเหมาะสม
เห็นคุณคําของการฝึกทักษะทางภาษาจีน เพื่อใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตระหนักถึงความสําคัญของการใช๎ภาษาในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียนได๎อยําง
เหมาะสม สร๎างเสริมศักยภาพการเรียนรู๎ได๎ตรงกับความสนใจ เพื่อนําไปใช๎ในการศึกษาตํอระดับสูงตํอ
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาวิเคราะห์คําศัพท์ ข๎อมูล ข๎อความจากสื่อ/แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น เขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและสื่อสารได๎
อยํางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อํานอธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าขงภาษาจากสื่อ
และแหลํงการเรียนรู๎อื่นๆได๎หลาหลายเพื่อใช๎ในการศึกษาตํอประกอบอาชีพ
ปฏิบัติตามคําขอร๎อง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ ขําว
นิทาน และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน ระบุ/เขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ
สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความที่ฟังหรืออําน อํานจับใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบพูดเขียน
แสดงความต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธได๎อยํางเหมาะสม มีทักษะการใช๎
ภาษาตํางประเทศทั้งการพูด ฟัง อําน เขียน สื่อสารตามหัวข๎อเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
ท๎องถิ่น สื่อความหมายตามบริบทตํางๆได๎อยํางเหมาะสม
เห็นคุณคําและประโยชน์การใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาและนําไปประยุกต์ใช๎ได๎จริงใน
ชีวิตประจําวัน การการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนมุํงมั่นในการศึกษา
ตํอเพื่อใช๎ภาษาในระดับสูง มีความเข๎าใจในการใช๎ภาษาและนําไปใช๎สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ศึกษา วิเคราะห์ ข๎อมูล เกี่ยวกับคําศัพท์ที่ เพื่อนํามาวิเคราะห์ข๎อความ บทสนทนาสําหรับการ
สื่อสารทักษะทางภาษาจีน เลือกใช๎บทสนทนาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูล สนทนาภาษาตํางประเทศ
จากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จําลองที่กําหนด ได๎อยํางเหมาะสม
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ฝึกปฏิบัติการพูด การฟัง จากบทสนทนาที่ได๎ศึกษา นํามาแลกเปลี่ยนผํานการแสดงบทบาทสมมุติ
และถาม ตอบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฝึกพูดภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง
ที่กําหนดขึ้น เลือกใช๎โครงสร๎างทางภาษาในการเขียน เพื่อขอหรือให๎ข๎อมูลอยํางงํายๆ สร๎างบทสนทนาสั้น
ประกอบสื่อการเรียนรู๎ที่สนใจ และนําไปใช๎ในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ
เห็นคุณคําของการเลือกใช๎ภาษาจีน การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ค๎นคว๎าข๎อมูล ขําวสาร
ที่สนใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน มีความตระหนักในการเรียนรู๎ มีวินัยในการทํางาน สร๎าง
ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม สร๎างเสริมจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อชุมชน สังคมได๎อยํางเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศึกษา สืบค๎น ข๎อมูล เกี่ยวกับคําศัพท์ เพื่อนํามาวิเคราะห์ข๎อความ บทสนทนาสําหรับการสื่อสาร
ทักษะทางภาษาจีน เลือกใช๎บทสนทนาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูล สนทนาภาษาตํางประเทศจาก
สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จําลองที่กําหนดได๎อยํางเหมาะสม
ฝึกปฏิบัติการพูด การฟัง จากบทสนทนาที่ได๎ศึกษา นํามาแลกเปลี่ยนผํานการแสดงบทบาทสมมุติ
และถาม ตอบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฝึกพูดภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
กําหนดขึ้น เลือกใช๎โครงสร๎างทางภาษาในการเขียน เพื่อขอหรือให๎ข๎อมูลอยํางงํายๆ สร๎างบทสนทนาสั้น
ประกอบสื่อการเรียนรู๎ที่สนใจ และนําไปใช๎ในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ
เห็นคุณคําของการเลือกใช๎ภาษาจีน การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ค๎นคว๎าข๎อมูล ขําวสารที่
สนใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน มีความตระหนักในการเรียนรู๎ มีวินัยในการทํางาน สร๎างความ
รับผิดชอบตํอสํวนรวม สร๎างเสริมจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อชุมชน สังคมได๎อยํางเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สืบค๎นข๎อมูล สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ทางภาษา
ด๎วยการพูดและการเขียน การสืบค๎นคําศัพท์ ข๎อความ โดยใช๎ภาษาตํางประเทศ วิเคราะห์ และสรุปความรู๎
จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎อื่นๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ สื่อสาร สนทนาภาษาตํางประเทศใน
สถานการณ์จริงที่กําหนดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเสริมทักษะทางภาษาและใช๎
ภาษาตํางประเทศสําหรับเผยแพรํ /ข๎อมูลขําวสาร เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎บริบทจริง
ปฏิบัติคําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอําน อําน
ข๎อความสั้น ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายและเขียนประโยคข๎อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง
รูปแบบตํางๆที่อําน สนทนาเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆใกล๎ตัว ประสบการณ์สถานการณ์
ขําว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช๎
คําขอร๎อง คําชี้แจง คําอธิบาย และให๎คําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอและให๎
ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอยําง
เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์ที่ฟังและอํานอยํางเหมาะสม
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาจีน ในการแสดงหาความรู๎เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหลํงข๎อมูลที่
หลากหลาย เพื่อการเข๎าสูํสังคม และอาชีพ สามารถใช๎ภาษาสื่อสารในรูปแบบตํางๆ ตามสถานการณ์ตํางๆ
ในสถานศึกษา และชุมชนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาจีน สามารถใช๎ภาษาจีน สื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ
แสวงหาความรู๎ประกอบอาชีพและศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
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เงื่อนไขในการใช้หลักสูตร
เพื่อให๎การใช๎หลักสูตรสาระเพิ่มเติมภาษาจีน มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพสูํความ
เป็นเลิศของผู๎เรียน จึงมีเงื่อนไขในการนําหลักสูตรไปใช๎ ดังนี้
1. โรงเรียนจะต๎องมีห๎องปฏิบัติการทางภาษา มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่จําเป็นตํอการเรียนรู๎เพียงพอ
ตํอจํานวนผู๎เรียน
2. การจัดการเรียนการสอนในแตํละครั้งไมํควรต่ํากวํา 2 ชั่วโมง เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เนื้อหา
ทฤษฎี และได๎ฝึกปฏิบัติควบคูํกันไป สํงผลให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ครูผู๎สอนจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ และความเชี่ยวชาญทางด๎านการสื่อสารภาษาจีน และ
สามารถถํายทอดความรู๎ เสนอแนะ กํากับ ติดตามให๎คําปรึกษาแกํผู๎เรียนในการฝึกปฏิบัติ
4. การกําหนดชั่วโมงเรียนควรมีสัดสํวนที่เหมาะสมกับจํานวน และเวลาเรียนในปีการศึกษานั้นๆ
เพื่อความสอดคล๎องของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนและบริบทของสถานศึกษา
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โครงสร้างของหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชา ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 1
เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
หนํวยที่
ชื่อหนํวยกรเรียนรู๎
เวลา (ชั่วโมง)
1
4
你好！
สวัสดี
2
4
我爱爸爸！
หนูรกั คุณพํอ
3
4
我妈妈是医生
ของหนูเป็นคุณหมอ
4
4
你叫什么名？คุณชื่ออะไร
5
4
我的家
บ๎านของหนู
6
4
我去上学
หนูไปโรงเรียน
7
4
老师来了！
คุณครูมาแล๎ว
8
4
我们吃饭吧！พวกเราทานข๎าวกันเถอะ
9
4
小鹿打乒乓球
เสี่ยวลูํเลํนปิงปอง
10
4
我的生活
ชีวิตประจําวัน
11
4
我的笔
ปากกาของหนู
12
4
我有两支铅笔
หนูมีดินสอสองด๎าม
13
4
你家有自行车吗？บ๎านเธอมีจักรยานไหม?
14
4
图书馆在教室右边 ห๎องสมุดอยูํด๎านขวาของห๎องเรียน
15
4
你的卧室有什么？
ห๎องนอนเธอมีอะไร
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ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 2
(1.5 หนํวยกิต)
หนํวยที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎
1
苹果大草莓小แอปเปิ้ลใหญํสตรอเบอร์รี่เล็ก
2
天很蓝ท๎องฟูาสีคราม
3
我和爸爸去爬山หนูกับพํอไปปีนเขา
4
我的猫很可爱แมวของหนูนํารัก
5
动物园有很多动物สวนสัตว์มีสัตว์มากมาย
6
谁的电脑？คอมพิวเตร์ของใคร
7
小鹿的衣服是黄色เสื้อของกวางน๎อยสีเหลือง
8
你的书包里有什么？ในกระเป๋านักเรียนของเธอมีอะไร
9
去学校怎么走？โรงเรียนไปทางไหน
10 你的教室有什么?ห๎องเรียนของหนูมีอะไร
11 我常看书ฉันอํานหนังสือบํอยๆ
12 小黄也学中文เสี่ยวหวงก็เรียนภาษาจีน
13 我们都是学生พวกเราทั้งหมดเป็นนักเรียน
14 我们一起上学พวกเราไปเข๎าเรียนกัน
15 你下课做什么？เลิกเรียนแล๎วเธอทําอะไร

เวลา 60 ชั่วโมง
เวลา (ชั่วโมง)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 3
(1.5 หนํวยกิต)
หนํวยที่
1
今天几月几号?

เวลา 60 ชั่วโมง
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎
วันนีว้ ันที่เทําไหรํเดือน

เวลา (ชั่วโมง)
4

อะไร
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

今天星期日วันนี้วันอาทิตย์
现在几点ตอนนี้กี่โมง
今天的天气อากาศของวันนี้
四川的四季สี่ฤดูกาลของเสฉวน
王老师教我们听力课
อาจารย์หวังสอนการฟังให๎
เรา
我给爸爸一件礼物ฉันให๎ของขวัญแดํคุณพํอ
爷爷请我们吃中国菜คุณปูุเลี้ยงอาหารจีนพวกเรา
小黄喜欢看电视เสี่ยวหวงชอบดูโทรทัศน์
祝你生日快乐สุขสันต์วันเกิด
我们在游乐园玩旋转木马
เราเลํนม๎าหมุนที่สวนสนุก
小兔子给外公送红萝卜 กระตํายน๎อยมอบแครอทให๎คุณตา
爷爷喜欢打太极拳คุณปูุชอบรําไทเก๏ก
我跟小黄去动物园 ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์กับเสี่ยวหวง
大家去公园เราไปเทียวสวนสาธารณะกัน

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 4
เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
หนํวยที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎
เวลา (ชั่วโมง)
1
4
你们班有多少学生ห๎องพวกเธอมีนักเรียนกี่คน
2
4
外婆从老家来คุณยายกลับจากบ๎าน
3
4
跟王老师学汉语
เรียนภาษาจีนกับคุณครูหวาง
4
4
小龙卖鞋！
เสี่ยวหลงขายรองเท๎า
5
4
小鸡学习飞行
ลูกไกํหัดบิน
6
4
每个人都有自己的本领ทุกคนล๎วนมีความสามารถเป็นของตนเอง
7
4
我不想吃汉堡包
ฉันไมํอยากกินแฮมเบอร์เกอร์
8
4
我想看孙悟空
ฉันอยากดู ไซอิ๋ว
9
4
我去小龙的家玩
ฉันเที่ยวบ๎านเสี่ยวหลง
10
4
睡觉前刷牙！
แปรงฟันกํอนนอน
11
4
小鹿生病了！
กวางน๎อยไมํสบาย
12
4
奶奶买了很多李
คุณยําซื้อสาลี่มากมาย
13
4
新年快到了！ใกล๎ถึงปีใหมํแล๎ว
14
4
他们正在听录音
พวกเขากําลังฟังเทป
15
4
公鸡很聪明
พํอไกํแสนรู๎
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 5
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
开学了เปิดเทอมแล๎ว
2
母亲节วันแมํ
3
哥哥长得很胖พี่ชายอ๎วนมาก
4
他汉语说得很流利 เค๎าพูดภาษาจีนได๎คลํองมาก
5
我和姐姐逛市场ฉันไปเที่ยวตลาดกับพี่สาว
6
小猫和小狗的对话
หมากับแมวคุยกัน
7
小兔子的礼物ของขวัญของกระตํายน๎อย
8
我的家很大
บ๎านของฉันบ๎านหลังใหญํมาก
9
狼来了
หมาปุามาแล๎ว
10
小山羊砸缸แกะน๎อยทุบโอํง
11
写 “万” 字เขียนคําวํา “หมื่น”
12
天空很美丽
ท๎องฟูาสวยงาม
13
白狗和黑狗สุนัขขาวและสุนัขดํา
14
鸟鸦和狐狸อีกากับจิ้งจอก
15
骆驼和羊อูฐกับแกะ

เวลา 60
เวลา (ชั่วโมง)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 6
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
小蝌蚪找妈妈ลูกอ๏อดหาแมํ
2
你见过海豚吗คุณเคยเห็นปลาโลมาไหม
3
我要更努力ฉันต๎องพยายามมากขึ้น
4
国庆节วันชาติของจีน
5
姐姐的一封信จดหมายของพี่สาว
6
王鹏读书หวังเผิงเรียนหนังสือ
7
小和尚下山เณรน๎อยหลงเขา
8
丑小鸭ลูกเป็ดขีเ้ หรํ
9
鸟鸦和水อีกากับแมํน้ํา
10
猴子捞月ลิงหมายจันทร์
11
我把房间装满了
ฉันทําห๎องเต็ม
หมดแล๎ว
12
刻舟求剑
อุปมา “ยึดมั่นในความคิดของ
ตัวเอง ”
13
寒号鸟
นกร๎องใน
ฤดูหนาว
14
花是谁送的
ดอกไม๎นี้ทํานได๎แตํ
ใดมา
15
猴子戴草帽หมวกฟางของลิง

เวลา 60
เวลา (ชั่วโมง)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 7
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
北京大学在哪儿？มหาวิทยาลัยปักกิ่งอยูํที่ไหน
2
我们的新课本หนังสือเรียนเลํมใหมํ
3
介绍北京
แนะนําปักกิ่ง
4
去图书馆
ไป
ห๎องสมุด
5
你是哪国人
คุณเป็นคนประเทศอะไร
6
猜一猜มาทายกัน
7
小鸭子过生日
เป็ดน๎อยฉลองวัน
เกิด
8
乘公共汽车
นั่งรถ
ประจําทาง
9
周末去看电影吧!
วันหยุดเราไปดูหนังกันเถอะ!
10
是甜还是酸的
หวานหรือ
เปรี้ยว
11 我和中国朋友去博物馆ฉันไปพิพิธพันธ์กับเพื่อนชาวจีน
12
小雨和小雪
เสี่ยวหวี่กับเสี่ยวเส
วีย
13
狮子学本领
สิงโตเรียนวิทยา
ยุทธ์
14
我了解中国ฉันรู๎จักประเทศจีน
15
采摘节
เทศกาลอาหาร

เวลา 60
เวลา (ชั่วโมง)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 8
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
1
参观长城

เวลา 60
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ชมกําแพง

เวลา (ชั่วโมง)
4

เมืองจีน
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

揠苗助长

ฝืน

ธรรมชาติ
你一定能得冠军เราได๎แชมป์แนํนอน!
你跳的真好
คุณเต๎นได๎
เกํงมาก
南辕北辙
อุปมา “แตกตํางกันอยํางสิ้นเชิง”
去银行 (1)
ไป
ธนาคาร
汇率多少(2)
อัตราแลกเปลี่ยนเทําไหรํ
小猫钓鱼
แมวน๎อย
ตกปลา
龟兔赛跑กระตํายกับเตํา
下星期不上课
สัปดาห์หน๎าไมํมี
เรียน
国庆节
วันชาติจีน
九寨沟จิ่วจ๎ายโกว
太阳大还是月大ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ใครกันที่ใหญํกวํา
数星星的孩子
เด็กๆนับดาวบน
ท๎องฟูา
我想请你去我家吃饭ฉันอยากชวนคุณมากินข๎าวที่บ๎านฉัน

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 9
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
现在慢慢习惯了
ตอนนี้ เริ่มชิน
แล๎ว
2
蜗牛与黄鹂鸟หอยทากกับนกขมิ้น
3
群鸟学艺
ศิลปะ
ฝูงนก
4
小羊过河
แพะน๎อยข๎าม
แมํน้ํา
5
难忘的演讲比赛การประกวดสุนทรพจน์ที่ลืมไมํลง
6
到成都的票没有了
ตัว๋ ไปเฉิงตู
หมดแล๎ว
7
我要有卫生间的
ใครต๎องการห๎องพักที่มี
ห๎องน้ํา
8
我帮您拍照吧！
ฉันชํวยถํายรูป
ให๎คํะ
9
你会骑马吗？
คุณขี่ม๎าเป็น
ไหม
10
会摇尾巴的狼
หมาปุาที่กระดิก
หางได๎
11
地球—我们的家
โลกคือบ๎านของ
เรา
12
动物是怎么过冬天
สัตว์อยูํอยํางไรในฤดู
หนาว
13
我喜欢逛街
ฉันชอบช๎
อปปิ้ง
14
画蛇添足
สุภาษิต “วาดงู
เติมขา”
15
河水结冰了
แมํน้ําเป็น
น้ําแข็งแล๎ว

เวลา 60
เวลา (ชั่วโมง)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 10
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
我想借一本书
ฉันต๎องการยืม
หนังสือ
2
属相的故事
นิทานตํานานปี
นักษัตร
3
小虫和大船
แมลงน๎อยกับเรือ
ใหญํ
4
猜谜语
ทาย
ปริศนา
5
被偷走的马
ม๎าที่ถูก
ขโมยไป
6
春天来了
ฤดูใบไม๎ผลิ
มาแล๎ว
7
虫子发芽
การเติบโตของ
แมลง
8
放风筝
เลํนวําว
9
盲人摸象ตาบอดคลําช๎าง
10 学和问
เรียน
กับถาม
11
有什么新闻
มีขําว
อะไรบ๎าง
12
中秋的月亮พระจันทร์ในเทศกาลไหว๎พระจันทร์
13
一根树枝和一捆树枝
นิทานเรื่อง “กิ่งไม๎หนึ่ง
กํา”
14
“一”和 “一万”
หนึ่งกับหนึ่งหมื่น
15
拔河比赛
แขํงชักเยํอ

เวลา 60
เวลา (ชั่วโมง)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 11
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
给父母的一封信
จดหมายถึง
พํอแมํ
2
课程ตารางเรียน
3
成语是怎么来的ความเป็นมาของคําสุภาษิต
4
成语故事（一）นิทานสุภาษิต 1
5
地球的伴伙——月โลกกับพระจันทร์
6
纪冒学射箭การเรียนรู๎ด๎วยการยิงธนู
7
勇敢的大熊猫ความกล๎าหาญของหมีแพนด๎า
8
王羲之学书法
หวังซีจือเรียนเขียน
พูํกัน
9
木兰从军
กองทัพ
มูํหลาน
10
田忌赛马เถียนจี้แขํงม๎า
11
看月食
ดู
จันทรุปราคา
12 猫
แมว
13
差不多先生的故事เรื่องราวของนายพอประมาณ
14
阿凡提的故事
เรื่องราวของอา
ฝานถี
15
美丽的内蒙古草原
ทุํงหญ๎ามองโกเลียแสนงาม

เวลา 60
เวลา (ชั่วโมง)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน 12
ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต)
หน่วยที่
1
最后的学期!

เวลา 60
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เทอมสุดท๎าย

เวลา (ชั่วโมง)
4

แล๎ว
2
3

成语故事（二）
我的姐姐

นิทานสุภาษิต 2
พี่สาว

4
4

รู๎ผิด

4

ฤดูหนาวของจี่

4

เมืองเล็กชายฝั่ง

4

ของฉัน
4

知错就改
ต๎องแก๎ไข

5

济南的冬天
หนาน

6

海滨小城
ทะเล
谈工作
เจรจาธุรกิจ

7
8

包公断案

4
คําตัดสินของ

4

เรือ่ งราวของ

4

ทํานเปา
9
10
11
12
13
14
15

关公的故事

กวนกง
下星期就要考试了
สัปดาห์หน๎าก็จะสอบ
แล๎ว
历史悠久的汉字 ประวัติอันยาวนานของอักษรจีน
我和中文
ฉันกับ
ภาษาจีน
我看中国的变化
ฉันดูการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีน
毕业了！
จบแล๎ว
一路平安!
เดินทางโดยสวัสดิ
ภาพ

4
4
4
4
4
4
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กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู๎ของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีนใช๎รูปแบบการเรียนการสอนวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถและทักษะในการใช๎ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสารและประกอบอาชีพ พร๎อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมมีเจตคติที่ดีตํอการใช๎ภาษาจีน มีทักษะที่สําคัญ
ในการพัฒนาตนเองเป็นผู๎ใช๎ภาษาจีนอยํางมีประสิทธิภาพซึ่งกิจกรรมการเรียนรู๎ของหลักสูตรนี้ประกอบด๎วย
1. การฝึกฟัง
2. การฝึกพูด
3. การฝึกอําน
4. การฝึกเขียน
5. การจัดกลุํมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การนําเสนอข๎อมูลผํานการพูด อําน และเขียน
7. การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสถานการณ์ที่กําหนด
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู๎
1. บทสนทนา/บทอํานสั้น /นิทาน
2. หนังสืออํานวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม
3. นิตยสาร/หนังสือพิมพ์
4. เว็ปไซต์แหลํงความรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
5. แหลํงเรียนรู๎ภายในชุมชน/ท๎องถิ่น
6. ผู๎เชี่ยวชาญ
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาด๎วยการตรวจใบงาน ชิ้นงาน โดยครูผู๎สอน
2. ประเมินทักษะภาษาจีน ด๎วยแบบประเมินการฟัง / พูด /อําน /เขียนโดยครูผู๎สอน
3. ประเมินทักษะการคิดแก๎ปัญหาคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณและคิดสร๎างสรรค์ด๎วยแบบสังเกตแบบ
ประเมินแบบสัมภาษณ์โดยครูผู๎สอน
4. ประเมินทักษะการทํางานกลุํมด๎วยแบบสังเกตโดยครูผู๎สอน
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วยแบบวัดแบบประเมินโดยครูผู๎สอนหรือนักเรียนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ศึกษา ทําความเข๎าใจคําสั่ง คําขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน และ
หลักการใช๎สัทศาสตร์ได๎ถูกต๎อง สามารถอํานออกเสียง สัทศาสตร์ คําและประโยคสั้นๆ ได๎ถูกต๎องชัดเจน
ตามหลักของการออกเสียง เพื่อการสื่อสารแสดงความต๎องการของตนเองและสิ่งตํางๆ รอบตัว ใช๎ถ๎อยคํา
งํายๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข๎าใจความแตกตํางระหวํางเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยคและข๎อความ
โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองรวมถึงการอํานและเขียนตามหลักการ
ใช๎สัทอักษรจีน
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษา สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎จริงในชีวิตประจําวัน เกิดทักษะการ
ฟัง พูด มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนและมีความเข๎าใจในการภาษาเข๎าใจวัฒธรรมจีน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎
ภาษาจีน และและนําไปใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได๎
2. ผู๎เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให๎ข๎อมูลของตนเองและผู๎อื่นได๎
3. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
4. ผู๎เรียนสามารถอํานและเขียนได๎ตามหลักการใช๎สัทอักษรจีน
5. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
6. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การจับคูํสนทนา
3. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
4. การหัดเขียนลําดับขีด
5. การเลํนเกม
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินการเขียน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา
2. การฝึกออกเสียง
3. การฝึกอําน / เขียน สัทธอักษรจีน
4. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/ คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ศึกษาเข๎าใจคําสั่งคําขอร๎องภาษาทําทางและประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจําวันและหลักการใช๎สัทอักษร
ได๎ถูกต๎องสามารถการอํานออกเสียงสัทอักษรกลุํมคําและประโยคสั้นๆได๎ถูกต๎องชัดเจนตามหลักการออก
เสียงโดยสื่อสารและอธิบายได๎จากบทสนทนาสั้นๆใช๎ภาษางํายๆเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
เพื่อแสดงความต๎องการของตนและสิ่งตํางๆรอบตัวใช๎ถ๎อยคํางํายๆในการปฏิสัมพันธ์ อํานและเขียนอักษร
จีน
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เชํน การพูด อําน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
ความคิดโดยผํานการเขียนเพื่อขอหรือให๎ข๎อมูลในการสื่อสาร
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษา เข๎าใจความแตกตํางระหวํางเสียงสระพยัญชนะคําวลีประโยคและ
ข๎อความเข๎าใจวัฒนธรรมจีนเห็นประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีนมีความใฝุรู๎ใฝุเรียนและมีความเข๎าใจในการ
ภาษาและนําไปใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได๎
2. ผู๎เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให๎ข๎อมูลของตนเองและผู๎อื่นได๎
3. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
4. ผู๎เรียนสามารถอํานและเขียนได๎ตามหลักการใช๎สัทอักษรจีน
5. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
6. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
7. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การจับคูํสนทนา
3. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
4. การพูดเลําเรื่อง
5. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
6. การเลํนเกม
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
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3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง
2. การฝึกออกเสียง
3. การฝึกอําน / เขียน สัทธอักษรจีน
4. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
5. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/ คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด

24

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ศึกษาคําสั่งคําขอร๎องภาษาทําทางและประโยคที่ใช๎ในสถานการณ์ใกล๎ตัวการอํานออกเสียงสัท
อักษรคํากลุํมคําประโยคได๎ถูกต๎องคลํองแคลํวชัดเจนและเข๎าใจหลักการใช๎สัทอักษรได๎ถูกต๎องตามหลักการ
อํานออกเสียงคํากลุํมคําให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสิ่งตํางๆรอบตัวและกิจวัตรประจําวันกิจกรรมทางภาษาอํานและ
เขียนตัวอักษรจีน
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เชํน การพูด อําน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
ความคิดในสถานการณ์จําลอง/จริง
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสนทนาภาษาจีนและเห็นคุณคําและประโยชน์ของ
การรู๎ภาษาจีนและการใช๎ภาษจีนตามสถานการณ์ตํางๆมีความใฝุรู๎ใฝุเรียนและมีความเข๎าใจในการภาษา
และนําไปใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ใกล๎ตัว
2. ผู๎เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให๎ข๎อมูลของตนเองและผู๎อื่นได๎
3. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
4. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
5. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
6. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การจับคูํสนทนา
3. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
4. การพูดเลําเรื่อง
5. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
6. การเลํนเกม
7. การร๎องเพลง
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินการเขียน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง
2. การฝึกออกเสียง
3. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
4. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/ คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ศึกษาคําสั่งคําขอร๎องภาษาทําทางและประโยคที่ใช๎ในสถานการณ์ตํางๆการอํานออกเสียงสัทอักษร
คํากลุํมคําประโยคได๎ถูกต๎องคลํองแคลํวชัดเจนและเข๎าใจหลักการใช๎สัทอักษรได๎ถูกต๎องตามหลักการอําน
ออกเสียงคํากลุํมคําให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ตํางๆรอบตัว
โดยใช๎กิจกรรมทางภาษากิจกรรมทางภาษาอํานและเขียนตัวอักษรจีน เพื่อสื่อสารเรื่องราว
เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาและเข๎าใจประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีนมีความใฝุรู๎ใฝุเรียนและมี
ความเข๎าใจในการภาษาและนําไปใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ตํางๆ
2. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
3. ผู๎เรียนสามารถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
4. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
5. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การจับคูํสนทนา
3. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
4. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
5. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
6. การเลํนเกม
7. การร๎องเพลง

การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินการเขียน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การฝึกออกเสียง
3. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
4. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/ คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
อํานเขียนตัวอักษรจีนกลุํมคําและประโยคงํายๆได๎ถูกต๎องเขียนอักษรจีนถูกต๎องตามหลักการเขียน
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานคําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็นความเรียง
ตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆแลกเปลี่ยนนําเสนอข๎อมูลขําวสารใช๎
ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํ
เป็นทางการและใช๎ประโยคงํายๆได๎ถูกต๎องรู๎
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อํานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด
สถานการณ์จริง/จําลอง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาและเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเข๎าใจตีความตํอข๎อความ
ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจเรียนรู๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆ
2. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
3. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
4. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
5. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การจับคูํสนทนา
3. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
4. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
5. การพูดสรุปนิทาน
6. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
5. แบบประเมินการเขียน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การฝึกออกเสียง
3. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
4. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/ คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานเขียนคําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็นความ
เรียงตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆโต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎าง
ไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการและใช๎
ประโยคงํายๆได๎ถูกต๎อง
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อํานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด
กับในสถานการณ์จริง/จําลอง ทักษะ/กระบวนการทํางานกลุํม มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษารู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเข๎าใจตีความและแสดง
ความคิดเห็นตํอข๎อความข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจในชีวิตประจําวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆ
2. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
3. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
4. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
5. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การจับคูํสนทนา
3. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
4. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
5. การพูดสรุปนิทาน
6. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
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5. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การฝึกออกเสียง
3. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
4. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/ คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
อํานเขียนตัวอักษรจีนกลุํมคําและประโยคงํายๆได๎ถูกต๎องเขียนอักษรจีนถูกต๎องตามหลักการเขียน
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานคําถาม คําตอบ คําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํ
เป็นความเรียงตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆแลกเปลี่ยนนําเสนอข๎อมูล
ขําวสารใช๎ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการและใช๎ประโยคงํายๆได๎ถูกต๎อง
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อํานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด
สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง ทักษะ/กระบวนการทํางานกลุํม มีความรู๎ความสามารถในการใช๎
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษารู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแตํละมณฑลของ
เจ๎าของภาษาเข๎าใจตีความตํอข๎อความข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจเรียนรู๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆสถานที่ และประเทศจีนได๎
2. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
3. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
4. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
5. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การฝึกถาม - ตอบคําถามเกี่ยวกับสถานที่ตํางๆ
3. การแบํงกลุํมสนทนา/ เลําเรื่อง
4. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
5. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
6. การพูดสรุปนิทาน
7. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
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4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
5. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสถานที่
3. การฝึกออกเสียง
4. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
5. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/ นิทาน /คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานเขียนคําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็น
ความเรียงตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆโต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎าง
ไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการและใช๎
ประโยคตํางๆ ได๎ถูกต๎อง
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อํานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด
สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษารู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเข๎าใจตีความและแสดง
ความคิดเห็นตํอข๎อความข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจในชีวิตประจําวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษารู๎และเข๎าใจถึงความสําคัญและเป็นมาของ
สถานที่สําคัญและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆสถานที่สําคัญวันสําคัญและ
วัฒนธรรมจีน
2. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
3. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
4. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
5. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การฝึกสรุป / อธิบายขั้นตอนตํางๆ
3. การจับคูํสนทนา
4. การแบํงกลุํมสนทนา/ เลําเรื่อง
5. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
6. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
7. การพูดสรุปนิทาน
8. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
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การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
5. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การสรุป / อธิบาย
3. การฝึกออกเสียง
4. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
5. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/บทอําน/นิทาน /คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานเขียนคําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็น
ความเรียงตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆโต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎าง
ไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการและใช๎
ประโยคตํางๆ ได๎ถูกต๎อง
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อํานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด
สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพื่อใช๎ในการใช๎ชีวิต การทํองเที่ยวและวัฒนธรรม
จีน
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษารู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเข๎าใจตีความและแสดง
ความคิดเห็นตํอข๎อความข๎อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม การทํองเที่ยวและการใช๎ชีวิตอยูํในประเทศเจ๎าของภาษา
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆการใช๎ชีวิต การทํองเที่ยวและ
วัฒนธรรมจีน
2. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
3. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
4. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
5. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การฝึกสรุป / อธิบายขั้นตอนตํางๆ
3. การจับคูํสนทนา
4. การแบํงกลุํมสนทนา/ เลําเรื่อง
5. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
6. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
7. การพูดสรุปนิทาน/เรื่องราวตํางๆ
8. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
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การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
5. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การสรุป / อธิบาย
3. การฝึกออกเสียง
4. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
5. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/บทอําน/นิทาน /คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานเขียนคําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็น
ความเรียงตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆโต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎าง
ไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการและใช๎
ประโยคตํางๆ ได๎ถูกต๎อง
โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อํานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด
สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาเข๎าใจตีความและแสดงความคิดเห็นตํอข๎อความข๎อมูลเหตุการณ์
ตํางๆที่เป็นที่สนใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆได๎
2. ผู๎เรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากหนังสือและขําวที่สนใจได๎ถูกต๎อง
3. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
4. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
5. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
6. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การฝึกสรุป / อธิบายเนื้อหาจากหนังสือ / ขําวที่สนใจ
3. การจับคูํสนทนา
4. การแบํงกลุํมสนทนา/ เลําเรื่อง
5. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
6. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
7. การพูดสรุปนิทาน/เรื่องราวตํางๆ
8. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
การวัดและประเมินผล
6. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
7. แบบประเมินการพูดสนทนา
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8. แบบประเมินการอํานออกเสียง
9. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
10. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การสรุป / อธิบายเนื้อหาจากหนังสือ / ขําว
3. การฝึกออกเสียง
4. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
5. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/บทอําน/นิทาน /คําศัพท์
2. รูปภาพ
3. หนังสือภาษาจีน
4. หนังสือพิมพ์ภาษาจีน
5. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานเขียนคําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็น
ความเรียงตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆโต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎าง
ไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการและใช๎
ประโยคตํางๆ ได๎ถูกต๎อง ในการเขียนจดหมาย
โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใช๎ภาษาในการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมตามบริบทตํางๆ ตามสถานการณ์จริง/จําลอง สื่อสารสนทนากับผู๎อื่น เพื่อ
แลกเปลี่ยนข๎อมูล ข๎อความ แสดงความคิดเห็น
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาเข๎าใจตีความและแสดงความคิดเห็นตํอข๎อความข๎อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนและเหตุการณ์ตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับการเรียนและเรื่องราวตํางๆได๎
2. ผู๎เรียนสามารถเขียนจดหมายภาษาจีนได๎ใจความและถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
3. ผู๎เรียนสามารถบรรยายลักษณะของบุคคลได๎
4. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
5. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
6. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
7. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การฝึกสรุป / อธิบาย
3. การจับคูํสนทนา
4. การแบํงกลุํมสนทนา/ เลําเรื่อง
5. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
6. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
7. การพูดสรุปนิทาน/เรื่องราวตํางๆ
8. การฝึกเขียนจดหมาย
9. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
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การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
5. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การสรุป / อธิบาย
3. การฝึกออกเสียง
4. การฝึกเขียนจดหมายภาษาจีน
5. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
6. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/บทอําน/นิทาน /คําศัพท์
2. จดหมายภาษาจีน
3. รูปภาพ
4. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 1.5หน่วยกิต
ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอํานเขียนคําอธิบายบทสนทนาข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็น
ความเรียงตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆโต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎าง
ไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการและใช๎
ประโยคตํางๆ ได๎ถูกต๎อง
โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใช๎ภาษาในการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมตามบริบทตํางๆ ตามสถานการณ์จริง/จําลอง สื่อสารสนทนากับผู๎อื่น เพื่อ
แลกเปลี่ยนข๎อมูล ข๎อความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน การทํางาน
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาเข๎าใจตีความและแสดงความคิดเห็นตํอข๎อความข๎อมูลเกี่ยวกับ
การเรียน การทํางาน ความต๎องการและเหตุการณ์ตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาถํายทอดความหมายของคําและกลุมํ คําที่เกี่ยวกับกลุมํ สาระการเรียนรู๎อื่น
ผลการเรียนรู้
1. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับการเรียนและเรื่องราวตํางๆได๎
2. ผู๎เรียนสามารถสรุปบทเรียนวิชาตํางๆได๎ใจความและถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
3. ผู๎เรียนสามารถอําน เขียนและกลําวคําอวยพรในโอกาสตํางๆได๎
4. ผู๎เรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในแตํละสมัยได๎
5. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให๎ได๎
6. ผู๎เรียนสามรถอํานและเขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนอักษรจีน
7. สามารถสื่อสารถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์จีน
8. ผู๎เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การฝึกออกเสียง
2. การฝึกสรุป / อธิบาย
3. การจับคูํสนทนา
4. การแบํงกลุํมสนทนา/ เลําเรื่อง
5. การพูดออกเสียง อธิบายความหมายประกอบรูปภาพ
6. การพูดเลําเรื่อง / นิทาน
7. การพูดสรุปนิทาน/เรื่องราวตํางๆ
8. การแบํงกลุํมอภิปราย
9. การฝึกอําน เขียนและกลําวคําอวยพรในโอกาสตํางๆ
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10. การประดิษฐ์บัตรอวยพร
11. การหัดเขียนตัวอักษรจีน
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการอํานออกเสียง
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุํม
5. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสนทนา/ เลําเรื่อง / เลํานิทาน
2. การสรุป / อธิบาย
3. การอภิปราย
4. การฝึกออกเสียง
5. การฝึกอําน เขียนและกลําวคําอวยพรในโอกาสตํางๆ
6. บัตรอวยพร
7. การฝึกเขียนตัวอักษรจีน
8. แบบฝึกหัด
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา/บทอําน/นิทาน /คําศัพท์
2. บัตรอวยพร
3. รูปภาพ
4. แหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน/มุมความรู๎ตํางๆ/ห๎องสมุด

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 1
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎
1

你好！
สวัสดี

2

我爱爸爸！
หนูรักคุณพํอ

ทักษะและความสามารถ

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู๎

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบ
เวลา
น้ําหนัก
การจัดการเรียนรู๎
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-หัดเขียนลําดับขีด

-นักเรียนสามารถพูด
-คําศัพท์ใหมํ
ทักทายเมื่อพบเจอกันและ -ความหมายและการใช๎งาน
กลําวอําลาได๎
-การออกเสียงภาษาจีน
สระ a o e i u üวรรณยุกต์
-เรียนพินยิน สระ o
พยัญชนะ b p m f
-การใช๎你好，
你好吗？，再见ตาม
หลักไวยากรณ์จีน
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-นักเรียนสามารถบอกรัก -คําศัพท์ใหมํ
-ทบทวนบทที่ผํานมา
คนในครอบครัวและคน
-ความหมาย
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ใกล๎ชิดได๎
- เรียนพินยิน สระ i พยัญชนะ ความหมายประกอบรูปภาพ

4

6.67
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dtnl
-การใช๎ 是
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระa
พยัญชนะ g k h
- การใช๎ 不ตามหลักไวยากรณ์
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน

-จับคูํสนทนา
-เลํนเกม“บอกรัก”
-หัดเขียนลําดับขีด
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-จับกลุํมสนทนาถึงอาชีพของ
พํอแมํ
-เลํนเกม
-หัดเขียนลําดับขีด
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-เลํนเกม “ถามชื่อ”
-หัดเขียนลําดับขีด
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ

3

我妈妈是医生
แมํของหนูเป็นคุณหมอ

-นักเรียนสามารถบอก
อาชีพอยํางงํายๆได๎

4

你叫什么名？
คุณชื่ออะไร

-นักเรียนสามารถถามชื่อ -คําศัพท์ใหมํ
ครูและเพื่อนเป็นภาษาจีน -ความหมาย
ได๎
-เรียนพินยิน สระ ü
พยัญชนะ j q x
-การใช๎ 您ตามหลักไวยากรณ์
-ประโยคคําถามที่มีคําวํา 什么
-รู๎จักชื่อภาษาจีนเพื่อน
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน

4
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5

我的家
บ๎านของหนู

-นักเรียนสามารถบอกได๎
วําที่บ๎านมีใครบ๎าง
-นักเรียนสามารถนับเลข
1-5 ได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระ e
พยัญชนะ zhchsh r
-รู๎จักตัวเลข

6

我去上学
หนูไปโรงเรียน

7

老师来了！
คุณครูมาแล๎ว!

-นักเรียนสามารถบอกชื่อ -คําศัพท์ใหมํ
สถานที่งํายๆในโรงเรียนได๎ -ความหมาย
เชํน ตึกเรียน ห๎องน้ํา
-เรียนพินยิน สระ u
พยัญชนะ z c s
-การใช๎上，下
ตามหลักไวยากรณ์
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-นักเรียนเข๎าใจคําสั่งที่ใช๎ -คําศัพท์ใหมํ
ในห๎องเรียนได๎
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระaiao an ang
พยัญชนะ g
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่15
-เลํนเกม “ตัวเลขปริศนา”
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-เลํนเกม “小鹿อยูํที่ไหน”

4

6.67

4

6.67

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ

4
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8

我们吃饭吧！พวกเรา
ทานข๎าวกันเถอะ

-นักเรียนสามารถบอกมื้อ
อาหารแตํละมื้อเป็นและ
ชื่ออาหารอยํางงํายเป็น
ภาษาจีนได๎

9

小鹿打乒乓球
เสี่ยวลู!ํ เลํนปิงปอง

-นักเรียนสามารถบอกชื่อ
กีฬาได๎

10

我的生活
ชีวิตประจําวัน

-นักเรียนสามารถอธิบาย
ชีวิตประจําวันงํายๆได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระieiu in ing
พยัญชนะ d
-การใช๎ 吃ตามหลักไวยากรณ์
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระ eier en eng
พยัญชนะ b
-การใช๎谁ตามหลักไวยากรณ์
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระouong
พยัญชนะ z
-ตัวเลข 6-10

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ
-ทายคําจากรูปภาพ
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ
-ทายประเภทกีฬา
จากรูปภาพ
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-บรรยายชีวิตประจําวันให๎
เพื่อนฟังหน๎าชั้นเรียน
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่
6-10

4
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11

我的笔
ปากกาของหนู

12

我有两支铅笔
หนูมีดินสอสองด๎าม

13

你家有自行车吗？
บ๎านเธอมีจักรยานไหม?

14

图书馆在教室右边
ห๎องสมุดอยูํด๎านขวาของ

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระ un ui
พยัญชนะ zh
-การใช๎ 的ตามหลักไวยากรณ์
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-นักเรียนสามารถใช๎
-คําศัพท์ใหมํ
ตัวเลขบอกจํานวนสิ่งของ -ความหมาย
ได๎
-เรียนพินยิน สระ üeün
พยัญชนะ j
-อธิบาย 几
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-นักเรียนรู๎จักอุปกรณ์ที่ใช๎ -คําศัพท์ใหมํ
ในชีวิตประจําวันและบอก -ความหมาย
ได๎วําตัวเองมีหรือไมํมี
-เรียนพินยิน สระ
aiiaoianiangiongพยัญชนะ j
-อธิบาย 有，没有
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-นักเรียนสามารถบอก
-คําศัพท์ใหมํ
ทิศทางได๎
-ความหมาย
-นักเรียนสามารถใช๎ 的
ได๎

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-บรรยาย ประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ

4

6.67

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ
-เลํมเกม “ตาดีได๎ตาร๎ายเสีย”
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ
-เลํมเกม “หาของขวัญ”
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย

4
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ห๎องเรียน

15

你的卧室有什么
ห๎องนอนเธอมีอะไร

-เรียนพินยิน สระuauouaiuan
พยัญชนะ zh
-อธิบาย 上，下，
左，右
-รู๎จักลําดับการเขียนตัวอักษรจีน
-นักเรียนสามารถบอกของ -คําศัพท์ใหมํ
ที่อยูํในห๎องนอนได๎
-ความหมาย
-นักเรียนสามารถบอก
-เรียนพินยิน สระüan
อวัยวะในรํางกายมากกวํา พยัญชนะ j
5อยําง ขึ้นไป

ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ
-แสดงบทบาทสมมุติ
-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่
11-15
รวม

4

6.67

60

100

49

รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 2
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ทักษะและความสามารถ

1

苹果大草莓小แอปเปิ้ล
ใหญํ สตอเบอรี่เล็ก

-นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบลักษณะได๎
เชํน เล็ก ใหญํ มาก น๎อย

2

天很蓝ท๎องฟูาสีคราม

-นักเรียนสามารถอธิบาย
สีสันความสวยงามที่เห็น
บนท๎องฟูาได๎

ภาคเรียนที่ 2
สาระการเรียนรู๎
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ทบทวนพินยินที่ผํานมาในภาค
เรียนที่ 1
-เรียนพินยิน สระ a o i u
พยัญชนะ b p m f
-การใช๎ 大，小，多ตาม
หลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวอักษรจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระ a e iu
พยัญชนะ d t n l
-การใช๎很ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัว
อักษรจีน

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบ
เวลา
น้ําหนัก
การจัดการเรียนรู๎
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทบทวน พินยินที่ผํานมา
ทั้งหมด
-จับคูํสนทนา บทบาทสมมุติ
-เลํนเกม “ใครใหญํ”

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา บทบาทสมมุติ
-ระบายสีสันท๎องฟูา

4

6.67

50

3

我和爸爸去爬山หนู
กับพํอไปปีนเขา

4

我的猫很可爱แมวของ
หนูนํารัก

5

动物园有很多动物
สวนสัตว์มีสัตว์มากมาย

-นักเรียนสามารถใช๎真ได๎ -คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระ a e u
พยัญชนะ g k h
-การใช๎ 真，好ตามหลัก
ไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวอักษรจีน
-นักเรียนสามารถใช๎非 -คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
常ได๎
-เรียนพินยิน สระiü
พยัญชนะ j q x
-การใช๎ 非常ตามหลัก
ไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนรู๎จักสัตว์ในสวน -คําศัพท์ใหมํ
สัตว์มากขึ้น
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระaeuพยัญชนะ
zcs
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา บทบาทสมมุติ
-ทําแบบฝึกหัดจับคูํ

4

6.67

-ทบทวนบทที่ผํานมา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-เลําเรื่อง “สัตว์เลี้ยงของฉัน”

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-เลําเรื่อง “ประสบการณ์การ
ไปเที่ยวสวนสัตว์”โดยใช๎
คําศัพท์ และประโยคที่เคย

4
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6

谁的电脑？คอมพิเตอร์
ของใคร

-นักเรียนสามารถใช๎คํา
ลักษณะนามได๎

7

小鹿的衣服是黄色
เสื้อของกวางน๎อยสีเหลือง

-นักเรียนสามารถบอกสี
เป็นภาษาจีนได๎

8

你的书包里有什么

-นักเรียนสามารถบอก
สิ่งของที่อยูํในกระเป๋าได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระ a e u
พยัญชนะ zhchsh r
-ลักษณะนาม 双
-การใช๎สรรพนาม 这，那
-ประโยคคําถามพิเศษที่มีคําวํา
谁
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-เรียนพินยิน สระaiao an ang
พยัญชนะ g k h
-ความหมาย
- -ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย

สอนผํานมาแล๎วมาแตํงเป็น
เรื่องราว
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่
1-5
ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-ระบายสีบรรยายภาพ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ

4
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4
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4

6.67

52

？ในกระเป๋านักเรียนของเธอมี
อะไร

9

去学校怎么走？
โรงเรียนไปทางไหน

10

你的教室有什么?
ห๎องเรียนของหนูมีอะไร

-เรียนพินยิน สระieiu in ing
พยัญชนะ d t n l
-การใช๎ 二，两ตามหลัก
ไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถบอก
-คําศัพท์ใหมํ
ทิศทางได๎
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระeier en eng
พยัญชนะ b p m g
-การใช๎怎么ในประโยค
คําถาม-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถบอกได๎ว -คําศัพท์ใหมํ
อุปกรณ์ที่อยูํในห๎องเรียน -ความหมาย
ได๎
- เรียนพินยิน สระouong
พยัญชนะ z c s
-การใช๎ 有ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-สังเกตสิ่งของในห๎องเรียน
แล๎วตอบคําถาม
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกมบอกสถานที่

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนจาก
บทที่ 6-10
-สังเกตและค๎นหาสิ่งที่อยูํรอบ
ห๎องเรียนเพื่อตอบคําถามและ
อธิบาย

4

6.67
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11

我常看书ฉันอํานหนังสือ
บํอยๆ

12

小黄也学中文
เสี่ยวหวงก็เรียนภาษาจีน

13

我们都是学生พวกเรา
ทั้งหมดเป็นนักเรียน

-นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่ -คําศัพท์ใหมํ
ตัวเองชอบทําเป็นประจํา -ความหมาย
ได๎
-เรียนพินยิน สระun ui
พยัญชนะ zhchsh r
-การใช๎ 常ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่ -คําศัพท์ใหมํ
ชอบได๎
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระüeün
พยัญชนะ j q x
-การใช๎ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถถามอายุ -คําศัพท์ใหมํ
ได๎
-ความหมาย
-เรียนพินยิน สระiaiaoiangiong
พยัญชนะ j q x
-การใช๎都，几ตามหลัก
ไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-รายงานหน๎าชั้นเรียนในสิ่งที่
ชอบและทําเป็นประจํา
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-รายงานหน๎าชั้นเรียนงาน
อดิเรกที่ตัวเองชอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-ยกตัวอยากประโยคที่ใช๎คําวํา
都

4
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4
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4

6.67

54

14

我们一起上学
พวกเราไปเข๎าเรียนกัน

15

你下课做什么？เลิก
เรียนแล๎วเธอทําอะไร

-นักเรียนสามารถเปลี่ยน -คําศัพท์ใหมํ
คํานามบุรุษที่ 1และ2 เป็น -ความหมาย
พหูพจน์ได๎
-เรียนพินยิน สระuauouaiuan
พยัญชนะ zhchsh r
-การเติม 们
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถบอกได๎ -คําศัพท์ใหมํ
วําหลังเลิกเรียนทําอะไร -ความหมาย
-เรียนพินยิน สระüan
พยัญชนะ j q x
-การใช๎ 有的ตามหลัก
ไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-ร๎องเพลง เพื่อน

4

6.67

ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่
11-15
-เลํากิจกรรมหลักเลิกเรียน

4

6.67
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 3
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎
1

今天几月几号?
วันนี้วันที่เทําไหรํเดือนอะไร

2

今天星期日วันนี้วัน
อาทิตย์

3

现在几点
ตอนนี้กี่โมง

ทักษะและความสามารถ

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู๎

-นักเรียนสามารถตอบได๎
วํา วันที่เทําไหรํ เดือน ปี
อะไร

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ทบทวนพินยินที่เรียนผํานมาใน
ชั้น มัธยม 1 ทั้งหมด
-การใช๎ 几ถาม วัน เดือน ปี
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถบอก วัน -คําศัพท์ใหมํ
เดือน เป็นภาษาจีนได๎
-ความหมาย
-การใช๎ 几ถาม วัน เดือน ปี
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถบอก
เวลา เป็นภาษาจีนได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 在，现在，点

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบ
เวลา
น้ําหนัก
การจัดการเรียนรู๎
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนพินยิน
-เลํากิจกรรมหลักเลิกเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกม วันไหนจํะ?
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด

4
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4
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，半，刻，差
ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 怎么样ในประโยค
คําถาม
-ฝึกเขียนตัวจีน

4

今天的天气
อากาศของวันนี้

-นักเรียนสามารถสภาพ
อากาศได๎

5

四川的四季สี่ฤดูการของ
เสฉวน

-นักเรียนเข๎าใจ
บรรยากาศของแตํละฤดู

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 就ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

6

王老师教我们听力
课
อาจารย์

-นักเรียนสามารถบอกรถ
ชาติของอาหารได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย

-บรรยายกิจวัติประจําวัน
หน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-บรรยายอากาศวันนี้
หน๎าชั้นเรียน
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่
1-5
-บรรยายฤดูตํางในประเทศจีน
หน๎าชั้นเรียน
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ

4
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4
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4
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หวังสอนการฟังให๎เรา

-การใช๎ 还ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

7

我给爸爸一件礼物
ของขวัญของคุณพํอ

-นักเรียนสามารถใช๎
ลักษณะนามได๎ (2)

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 给ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

8

爷爷请我们吃中国
菜คุณปูุเลี้ยงอาหารจีนพวกเรา

-นักเรียนรู๎จักอาหารที่มี
ชื่อเสียงของประเทศจีน

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 请ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

9

小黄喜欢看电视เสี่ยว -นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่ -คําศัพท์ใหมํ
ชอบได๎
-ความหมาย
หวงชอบดูโทรทัศน์
-การใช๎ 喜欢。爱
-ฝึกเขียนตัวจีน

-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกมชิมอาหาร
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกมบอกลักษณะนามของ
สิ่งของ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกม 请.......
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําประสบการณ์ในสิ่งที่
ตัวเองชอบ

4
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10

祝你生日快乐สุขสันต์
วันเกิด

-นักเรียนสามารถอวยพร
เป็นภาษาจีนได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 祝，祝贺
ในการอวยพร
-ฝึกเขียนตัวจีน

11

我们在游乐园玩旋
转木马
เลํนม๎าหมุนที่สวนสนุก

-นักเรียนสามารถบอก
สถานที่ที่ตนเองอยูํ ณ
ตอนนั้นได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 极ตามหลักไวยากรณ์
-การ哪ถามคําถาม
-ฝึกเขียนตัวจีน

12

小兔子给外公送红 -นักเรียนสามารถเข๎าใจ
เนื้อหาในนิทานได๎
萝卜
กระตํายน๎อยมอบแครรอทให๎คุณ
ตา

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 已经ตามหลัก
ไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่
6-10
-ทําการ์ดอวยพรให๎เพื่อน พํอ
แมํและ คุณครู
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกม ทายสถานที่ และ
บรรยายถึง ความสวยงาม
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-บรรยายถึง ตัวละครวํา คือ
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยํางไร

4
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13

爷爷喜欢打太极拳
คุณปูุชอบรําไทเก๏ก

-นักเรียนรู๎จักกิจกรรมที่ทํา -คําศัพท์ใหมํ
ในยามวําง
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา 找
-ฝึกเขียนตัวจีน

14

我跟小黄去动物园
เที่ยวสวนสัตว์

-นักเรียนรู๎จักสัตว์ที่สวน
สัตว์ (2)

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 去ตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน

15

大家去公园เราไปเทียว
สวนสาธารณะกัน

-นักเรียนรู๎จักยานพาหนะ
ที่ใช๎ในการเดินทาง

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ คํากริยากับยานพาหนะ
แตํละชนิด
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-บรรยายกิจกรรมยามวําง
ชอบเลํนอะไรมากที่สุด
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-สมมุติสถานการณ์
-ร๎องเพลง สองเสือ

4

6.67

4
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-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทที่
11-15
-บรรยายกิจกรรมยามวําง
ชอบไปเที่ยวที่ไหน กับใคร ทํา

4

6.67
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รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 4
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎
1

你们班有多少学生
？ห๎องพวกเธอมีนักเรียนกี่คน

2

外婆从老家来คุณยาย
กลับจากบ๎าน

3

跟王老师学汉语
เรียนภาษาจีนกับคุณครูหวาง

ทักษะและความสามารถ

ภาคเรียนที่ 2
สาระการเรียนรู๎

-นักเรียนสามารถใช๎คําถาม -คําศัพท์ใหมํ
ในการถามจํานวนคนได๎ -ความหมาย
ทราบ
-ทบทวนพินยิน พยัญชนะ สระ
-การใช๎ 多少ในการถาม
จํานวน
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถใช๎从ใน -คําศัพท์ใหมํ
การเลําเหตุการณ์ตํางๆได๎ -ความหมาย
-โครงสร๎าง 从.......到.......
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนเข๎าใจคําสั่งที่ใช๎
ในบทเรียนได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ 以前，以后，

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เวลา
น้ําหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-จับกลุํมสอบถามจํานวนคน
ในครอบครัว พี่น๎อง เพื่อน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎从มา
มีสํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
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4

小龙卖鞋！
เสี่ยวหลงขายรองเท๎า

5

小鸡学习飞行
ลูกไกํหัดบิน

6

每个人都有自己的本
领ทุกคนล๎วนมีความสามารถเป็น
ของตนเอง

上，下
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถแยกแยะ -คําศัพท์ใหมํ
ได๎ในการเลือกประโยค
-ความหมาย
คําถามมาใช๎ในแตํละ
-การใช๎ คําถาม 为什么？
สถานการณ์
-ประโยค ....一.....
-ฝึกเขียนตัวจีน

-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎从มา
มีสํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎从มา
มีสํวนประกอบ
-นักเรียนสามารถนํานิทาน -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
มาประยุกต์ใช๎ในการเรียน -ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
ได๎
-อธิบายคําที่มีความหมายตรงกัน -จับคูํสนทนา
ข๎าม 快，慢，进，远 -ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถใช๎คําวํา -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
会ได๎อยํางหลากหลาย
-จับคูํสนทนา
-อธิบายคําวํา 会
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎会มา
มีสํวนประกอบ

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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7

我不想吃汉堡包
ฉันไมํอยากกินแฮมเบอร์เกอร์

-นักเรียนสามารถบอก
-คําศัพท์ใหมํ
วิธีใช๎ของคําวํา想ได๎อยําง -ความหมาย
ถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์ -อธิบายคําวํา 想
-ฝึกเขียนตัวจีน

8

我想看孙悟空
ฉันอยากดู ไซอิ๋ว

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา 看
-ฝึกเขียนตัวจีน

9

我去小龙的家玩
เที่ยวบ๎านเสี่ยวหลง

-นักเรียนสามารถบอก
ทิศทางได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-การใช๎ทิศทางตํางๆ
-ฝึกเขียนตัวจีน

10

睡觉前刷牙！
แปรงฟันกํอนนอน

-นักเรียนสามารถนํา
บทเรียนมาประยุกต์ใช๎ใน

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-อธิบายคําวํา想ได๎อยําง
ถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-บรรยายถึง ตัวละครวํา คือ
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยํางไร
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-บรรยายได๎วําบ๎านตัวเอง
รอบๆ ข๎างมีอะไร
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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การเรียนได๎

-อธิบายคําวํา 习惯
-ฝึกเขียนตัวจีน

11

奶奶买了很多李
คุณยําซื้อสาลี่มากมาย

-นักเรียนเข๎าใจคําศัพท์ที่ใช๎ -คําศัพท์ใหมํ
ในโรงพยาบาล
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา 了
-ฝึกเขียนตัวจีน

12

奶奶买了很多李
สาลี่ของคุณยํา

-นักเรียนสามารถใช๎没ใน -คําศัพท์ใหมํ
การเลําเหตุการณ์ตํางๆได๎ -ความหมาย
-อธิบายคําวํา 没
-ฝึกเขียนตัวจีน

13

新年快到了！
ใกล๎ถึงปีใหมํแล๎ว

-นักเรียนสามารถใช๎要ใน -คําศัพท์ใหมํ
การเลําเหตุการณ์ตํางๆได๎ -ความหมาย
-อธิบายคําวํา 要
-ฝึกเขียนตัวจีน

-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎习
惯มามีสํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-บอกอาการที่ไมํสบายของ
ตัวเองได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎没มา
มีสํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด

4

6.67

4

6.67

4

6.67

65

14

他们正在听录音
พวกเขากําลังฟังเทป

-นักเรียนสามารถใช๎正
在ในการเลําเหตุการณ์
ตํางๆได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา 正在
-ฝึกเขียนตัวจีน

15

公鸡很聪明
พํอไกํแสนรู๎

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

-เลําเรื่องราวตํางๆที่เกี่ยวกับ
วันปีใหมํได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎正
在มามีสํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
รวม

4

6.67

4

6.67

60

100
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 5
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎
1

开学了
เปิดเทอมแล๎ว

2

母亲节
วันแมํ

3

哥哥长得很胖พี่ชายอ๎วน
มาก

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู๎

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
ทักษะและความสามารถ
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เวลา
น้ําหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน(ร๎อยละ)
-นักเรียนสามารถบอกได๎วํา -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
เปิดเทอมวันแรกต๎องพบเจอ -ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
กับอะไรบ๎าง
-อธิบายคําวํา开 -จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
__了
-บรรยายเรื่องราวตํางๆ ของ
-ฝึกเขียนตัวจีน
โรงเรียนได๎
-นักเรียนสามารถบอกได๎วํา -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
วันแมํต๎องทําอะไรกับแมํบ๎าง -ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-วันสําคัญตํางๆใน -จับคูํสนทนา
ประเทศจีน
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-บรรยายเรื่องราวตํางๆ ของ
แมํตัวเองได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
-นักเรียนสามารถใช๎得ใน -คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
การเลําเหตุการณ์ตํางๆได๎
-อธิบายคําวํา得 -จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
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4

他汉语说得很流利
ความสามารถในการพูดภาษาจีน

-นักเรียนสามารถเลําเรื่อง
ของห๎องเรียนตัวเองอยําง
บทเรียนได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา每
-ฝึกเขียนตัวจีน

5

我和姐姐逛市场ไปเที่ยว -นักเรียนสามารถบอกได๎วําที่ -คําศัพท์ใหมํ
ตลาดมีอะไรบ๎าง
-ความหมาย
ตลาดกัน
-อธิบายคําวํา逛
-ฝึกเขียนตัวจีน

6

小猫和小狗的对话เรื่อง -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎
สนุกของหมากับแมว

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา到
-ฝึกเขียนตัวจีน

-บรรยายลักษณะของเพื่อนที่
ใช๎长得มามีสํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎每มามี
สํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้นใน
บทเรียนได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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7

小兔子的礼物
ของขวัญของกระตํายน๎อย

8

我的家很大บ๎านของฉันบ๎าน -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎
หลังใหญํมาก

9

10

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา完
-ฝึกเขียนตัวจีน

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา打
开
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถนําข๎อคิดใน -คําศัพท์ใหมํ
狼来了
นิทานมาประกอบใช๎ใน
-ความหมาย
เด็กเลี้ยงแกะ
ชีวิตประจําวันได๎
-อธิบายคําวํา又
___了
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
小山羊砸缸แกะน๎อยทุบโอํง -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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11

写 “万” 字เขียนคําวํา “หมื่น” -นักเรียนสามารถนําข๎อคิดใน -คําศัพท์ใหมํ
นิทานมาประกอบใช๎ใน
-ความหมาย
ชีวิตประจําวันได๎
-ฝึกเขียนตัวจีน

12

天空很美丽
สวยงาม

ท๎องฟูา -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา更
-ฝึกเขียนตัวจีน

13

白狗和黑狗
สุนัขขาวและสุนัขดํา

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา比
-ฝึกเขียนตัวจีน

14

鸟鸦和狐狸
อีกากับจิ้งจอก

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา和
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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15

骆驼和羊
อูฐกับแกะ

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
รวม

4

6.67

60

100
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รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 6
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ทักษะและความสามารถ
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

ภาคเรียนที่ 2
สาระการเรียนรู๎

1

小蝌蚪找妈妈ลูกอ๏อดหา
แมํ

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา一
样
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา过
-ฝึกเขียนตัวจีน

2

你见过海豚吗คุณเคยเห็น -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎
ปลาโลมาไหม

3

我要更努力ฉันต๎องพยายาม -นักเรียนสามารถนําบทเรียน -คําศัพท์ใหมํ
มาประยุกต์ใช๎ในการเรียนได๎ -ความหมาย
มากขึ้น
-อธิบายคําวํา次
กับ遍
-ฝึกเขียนตัวจีน

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เวลา
น้ําหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนบอกความพยายาม
ของตัวเองที่จะทําให๎เกิดผล
สําเร็จ
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4

唐人街的国庆节
วันชาติของจีน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
ประวัติความเป็นมาของวัน
ชาติจีน

5

姐姐的一封信จดหมาย
ของพี่สาว

-นักเรียนสามารถรู๎ขั้นตอนใน -คําศัพท์ใหมํ
การเขียนจดหมายได๎
-ความหมาย
-อธิบายวิธีเขียน
จดหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

6

王鹏读书หวังเผิงเรียนหนังสือ -นักเรียนสามารถนําบทเรียน -คําศัพท์ใหมํ
มาประยุกต์ใช๎ในการเรียนได๎ -ความหมาย
-อธิบายคําวํา
一边___
一边___
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
小和尚下山เณรน๎อยหลงเขา -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย

7

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา着
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนทํากิจกรรม
เกี่ยวกับวันชาติของจีน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนเขียนจดหมายถึง
เพื่อน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนเขียนจดหมายถึง
เพื่อน

4

6.67

4

6.67

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ

4

6.67
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8

丑小鸭
ลูกเป็ดขี้เหรํ

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

9

鸟鸦和水อีกากับแมํน้ํา

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

10

猴子捞月ลิงหมายจันทร์

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-อธิบายคําวํา又
___又____
-ฝึกเขียนตัวจีน

-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา
来了，去
了
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา来
一___
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

4

6.67
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11

我把房间装满了
ฉันทําห๎องเต็มหมดแล๎ว

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

12

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
刻舟求剑
อุปมา “ยึดมั่นในความคิดของตัวเอง เนื้อหาของนิทานได๎
”

13

寒号鸟
นกร๎องในฤดูหนาว

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

14

华是谁送的
ดอกไม๎นี้ทํานได๎แตํได๎มา

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา把
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ฝึกเขียนตัวจีน
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบายคําวํา点 -แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
，一点
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบายคําวํา ___ -แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
的
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกเขียนตัวจีน

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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15

猴子戴草帽
หมวกฟางของลิง

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
รวม

4

6.67

60

100
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 4
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ทักษะและความสามารถ

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู๎

1

北京大学在哪儿？
มหาวิทยาลัยปักกิ่งอยูํที่ไหน

-นักเรียนสามารถนํา
ความรู๎ที่เคยเรียนมาใช๎
สอบถามหาสถานที่ได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

2

我们的新课本
หนังสือเรียนใหมํ

-นักเรียนสามารถบอกได๎
วําเปิดเทอมวันแรกต๎อง
พบเจอกับอะไรบ๎าง

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

3

介绍北京
แนะนําปักกิ่ง

-นักเรียนสามารถนํา
ความรู๎ที่เคยเรียนมาใช๎
แนะนําสถานที่ทํองเที่ยว
ได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบาย介绍ตามหลักไว
ยกรณ์

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบ
เวลา
น้ําหนัก
การจัดการเรียนรู๎
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
--ทําแบบฝึกหัด
-ฝีกถาม-ตอบสถานที่ตํางๆใน
มหาวิทยาลัย
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับกลุํมออกมาเลําเรื่อง
-ทําแบบฝึกหัด
-บรรยายเรื่องราวตํางๆ ของ
โรงเรียนได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
--ทําแบบฝึกหัด
-ฝีกถาม-ตอบสถานที่
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-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-แยกแยะคําที่อําน, เขียน
คล๎ายกันได๎คลํอง
-ฝึกเขียนตัวจีน

4

去图书馆
ไปห๎องสมุด

-นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาจีนในการค๎นหา
หนังสือในห๎องสมุดได๎

5

你是哪国人
คุณเป็นคนประเทศอะไร

-นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาจีนในทําความรู๎จัก
กับเพื่อนชาวตํางชาติได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-แนะนําประเทศตํางๆเป็น
ภาษาจีน
-ฝึกเขียนตัวจีน

6

猜一猜
มาทายกัน

-นักเรียนสามารถตอบ
คําถามงํายๆได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-แยกแยะคําที่อําน, เขียน
คล๎ายกันได๎คลํอง
-ฝึกเขียนตัวจีน

7

小鸭子过生日เป็ดน๎อย

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ

ทํองเที่ยวในปักกิ่ง
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมทายปัญหา
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนหาคําถามมาถาม
เพื่อนในชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมทายปัญหา
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนแลกเปลี่ยนกัน
สอบถามเพื่อนตํางชาติ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมทายปัญหา
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนหาคําถามมาถาม
เพื่อนในชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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ฉลองวันเกิด

เนื้อหาของนิทานได๎

-ความหมาย
-อธิบายคําวํา因为.......所
以，还是
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถนํา
-คําศัพท์ใหมํ
ภาษาจีนไปใช๎ในการ
-ความหมาย
เดินทางได๎
-อธิบายคําวํา从.......
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถนํา
-คําศัพท์ใหมํ
ภาษาจีนไปใช๎ในการซื้อตั๋ว -ความหมาย
ดูภาพยนตร์ได๎
-ฝึกเขียนตัวจีน

8

乘公共汽车
นั่งรถประจําทาง

9

周末去看电影吧!
วันหยุดเราไปดูหนังกันปุะ!

10

是甜还是酸的หวาน
หรือเปรี้ยว

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

11

我和中国朊友去博

-นักเรียนสามารถนําข๎อคิด -คําศัพท์ใหมํ
ของบทเรียนมาประกอบ -ความหมาย

ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
--ทําแบบฝึกหัด
-สรุปขั้นตอนในการเดินทาง
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
--ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวครําวๆเกี่ยวกับ
หนังที่ดูได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
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物馆
ไปพิพิธพันธ์กับเพื่อนตํางชาติ

12

小雨和小雪
เสี่ยวหวี่กับเสี่ยวเสวีย

13

狮子学本领
สิงโตเรียนวิทยายุทธ์

14

我了解中国
ฉันรู๎จักประเทศจีน

ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎

-แบํงกลุํมบอกสถานที่
ทํองเที่ยวตํางๆ
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้น
ในบทเรียนได๎
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-อธิบายคําวํา跟……一样
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-อธิบายคําวํา比
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-นักเรียนสามารถรู๎จัก
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ประเทศจีนมากขึ้น
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบายคําวํา那么，这么 -แบํงกลุํมบอกสถานที่ทํอง
เที่ยวตํางๆ ของประเทศจีน
-ฝึกเขียนตัวจีน
-ทําแบบฝึกหัด
-อธิบายคําวํา对.......感兴
趣，就
-ฝึกเขียนตัวจีน
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15

采摘节
เทศกาลอาหาร

-นักเรียนสามารถอธิบาย
เทศกาลตํางๆในประเทศ
จีนได๎

-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้น
ในบทเรียนได๎
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบายคําวํา那么，这么 -แบํงกลุํมบอกสถานที่
ทํองเที่ยวตํางๆ เอกลักษณ์
-ฝึกเขียนตัวจีน
ของแตํละมณฑลได๎
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้น
ในบทเรียนได๎
รวม
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รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 8
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ทักษะและความสามารถ

ภาคเรียนที่ 2
สาระการเรียนรู๎

1

参观长城
กําแพงเมืองจีน

-นักเรียนสามารถอธิบาย
ความสําคัญของกําแพง
เมืองจีนได๎

2

揠苗助长
ฝืนธรรมชาติ

-นักเรียนสามารถนําข๎อดี
ของบทเรียนมาประกอบ
ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา是...............的
ตามหลักไวยากรณ์ได๎
-คํากริยา +次，คํากริยา +
一下儿
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

3

你一定能得冠军ได๎
แชมป์แนํนอน!

-นักเรียนสามารถบอกได๎
วําเพื่อนแตํละคน ชอบ
กีฬาประเภทไหน

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายซ้ํา

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบ
เวลา
น้ําหนัก
การจัดการเรียนรู๎
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
4
6.67
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมบอกสถานที่ทํองเที่ยว
ตํางๆ และความสําคัญ
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้นใน
บทเรียนได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมอํานบทเรียนหน๎าชั้น
เรียน
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้นใน
บทเรียนได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา

4

6.67

4

6.67

82

-ฝึกเขียนตัวจีน

4

你跳的真好
คุณเต๎นได๎เกํงมาก

5

南辕北辙
อุปมา “แตกตํางกันอยําง
สิ้นเชิง”

6

去银行 (1)
ธนาคาร

7

汇率多少(2)
อัตราแลกเปลี่ยน

-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเรื่องราวในบทเรียนได๎
-นักเรียนสามารถอธิบาย -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ศิลปะการเต๎นรําที่เป็น
-ความหมาย
ประกอบรูปภาพ
เอกลักษณ์ของจีนได๎
-จับคูํสนทนา
-อธิบาย 真
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-สรุปเรื่องราวตํางๆ ของบทเรียน
ได๎
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-อธิบายคําวํา怎么
-ทําแบบฝึกหัด
-อธิบายคําวํา了
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถนํา
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประโยคตํางๆมาใช๎ในการ -ความหมาย
ประกอบรูปภาพ
ติดตํอที่ธนาคารได๎
-อธิบายคําวํา “来”和“去” -ทําแบบฝึกหัด
-สรุปขั้นตอนตํางๆเกี่ยวกับการ
-ฝึกเขียนตัวจีน
ติดตํองานที่ธนาคาร
-นักเรียนสามารถนํา
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประโยคตํางๆมาใช๎ในการ -ความหมาย
ประกอบรูปภาพ
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ติดตํอที่ธนาคารได๎

-ฝึกเขียนตัวจีน

8

小猫钓鱼
แมวน๎อยตกปลา

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา着，一会
儿
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎และ -ความหมาย
สามารถนํามาปรับใช๎ใน -ฝึกเขียนตัวจีน
ชีวิตประจําวันได๎

9

龟兔赛跑
กระตํายกับเตํา

10

下星期不上课
สัปดาห์หน๎าไมํมีเรียน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของบทเรียนและ -ความหมาย
สามารถนํามาปรับใช๎ใน -ฝึกเขียนตัวจีน
ชีวิตประจําวันได๎

11

国庆节

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ

-ทําแบบฝึกหัด
--สรุปขั้นตอนตํางๆเกี่ยวกับการ
ติดตํองานที่ธนาคาร
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมวางแผนทํากิจกรรมใน
วันหยุด
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกม
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
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วันชาติจีน

วันชาติจีน

-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

12

九寨沟จิ่วจ๎ายโกว

-นักเรียนสามารถอธิบาย
แหลํงทํองเที่ยวเมือง
เสฉวนได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

13

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
太阳大还是月亮
-ความหมาย
ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ใครกัน เนื้อหาของนิทานได๎
-อธิบายคําวํา看起来
ที่ใหญํกวํา
-ฝึกเขียนตัวจีน

14

数星星的孩子
มานับดาวบนท๎องฟูากัน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
คําศัพท์เกี่ยวกับดวงดาว -อธิบายคําวํา得

ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมวางแผนทํากิจกรรมใน
วันหยุด
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกม
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมสรุปสถานที่ทํองเที่ยว
ที่สําคัญติดอันดับของประเทศ
จีน
-ทําแบบฝึกหัด
-เลํนเกม
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
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-ฝึกเขียนตัวจีน

15

我想请你去我家吃
饭
ฉันอยากชวนคุณมากินข๎าวที่
บ๎านฉัน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาวัฒนธรรมการทาน -ความหมาย
อาหารของประเทศจีนใน -ฝึกเขียนตัวจีน
แตํละมณฑล

-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียนและมี
การนําแนวคิดไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎อยํางไรบ๎าง
-ฝึกออกเสียง อธิบายความหมาย
ประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปอาหารที่มีชื่อของประเทศ
จีน
รวม
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 9
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ทักษะและความสามารถ

1

现在慢慢习惯了
ตอนนี้ เริ่มชินแล๎ว

2

蜗牛与黄鹂鸟หอยทาก -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎
กับนกขมิ้นเหลือง

3

群鸟学艺
ศิลปะฝูงนก

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาวัฒนธรรมตํางๆ
อากาศ ของประเทศจีนได๎

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู๎

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบ
เวลา
น้ําหนัก
การจัดการเรียนรู๎
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบาย有点儿+ Adjective -ทําแบบฝึกหัด
-สรุปการมาใช๎ชีวิตในประเทศ
- -ฝึกเขียนตัวจีน
จีนให๎เพื่อนในห๎องฟัง
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-อธิบายคําวํา起来了
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบายคําวํา先……再，先 -แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
……然后
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกเขียนตัวจีน
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4

小羊过河แพะน๎อยข๎าม
แมํน้ํา

5

难忘的演讲比赛การ
ประกวดสุนทรพจน์ที่ลืมไมํลง

6

到成都的票没有了
ตั๋วหมดแล๎ว

7

我要有卫生间的
ใครต๎องการห๎องพักที่มีห๎องน้ํา

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎และ -ความหมาย
สามารถนํามาปรับใช๎ใน
-ฝึกเขียนตัวจีน
ชีวิตประจําวันได๎

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-นักเรียนสามารถนําข๎อดี -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ของบทเรียนมาประกอบใช๎ -ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
ในชีวิตประจําวันได๎
-อธิบายคําวํา还没有……呢 -แบํงกลุํมอํานบทเรียนหน๎า
ชั้นเรียน
，该……了
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้น
-ฝึกเขียนตัวจีน
ในบทเรียนได๎
-นักเรียนสามารถนํา
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
บทเรียนที่เคยเรียนมาใช๎ -ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
ในการซื้อตั๋วตํางๆได๎
-ทําแบบฝึกหัด
-อธิบาย没有
-สรุปการมาใช๎ชีวิตในประเทศ
-ฝึกเขียนตัวจีน
จีนการเดินทาง
-นักเรียนสามารถใช๎
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ภาษาจีนในการติดตํอ
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
ตํอรอง จองห๎องพักได๎
- ฝึกเขียนตัวจีน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปขั้นตอนการจองห๎องพัก

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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8

我帮您拍照吧！
ฉันชํวยถํายรูปให๎คํะ

9

你会骑马吗？
คุณขี่ม๎าเป็นไหม

10

会摇尾巴的狼
หมาปุาที่กระดิกหางได๎

11

地球—我们的家
โลกคือบ๎านของเรา

ได๎
-นักเรียนสามารถบรรยาย -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
วัฒนธรรมประเพณี ของ -ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
ประเทศจีนได๎
-ทําแบบฝึกหัด
-อธิบาย越来越..............
-สรุปการมาใช๎ชีวิตในประเทศ
- -ฝึกเขียนตัวจีน
จีนการเที่ยวชมสถานที่
ทํองเที่ยวตํางๆที่สําคัญและมี
ชื่อเสียงของประเทศจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจ
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบาย有点儿+ Adjective -ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเนื้อหานิทานและ
- -ฝึกเขียนตัวจีน
นํามาใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-อธิบายคําวํา为了
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-นักเรียนสามารถนําข๎อดี -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ของบทเรียนมาประกอบใช๎ -ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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ในชีวิตประจําวันได๎

-อธิบายคําวํา才，就
-ฝึกเขียนตัวจีน

12

动物是怎么过冬天
สัตว์อยูํอยํางไรในฤดูหนาว

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา多么
-ฝึกเขียนตัวจีน

13

我喜欢逛街
ช๎อปปิ้ง

-นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาจีนในการซื้อ-ขายตํอรอง สินค๎าได๎

14

画蛇添足
สุภาษิต “วาดงูเติมขา”

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

15

河水结冰了

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

-แบํงกลุํมอํานบทเรียนหน๎า
ชั้นเรียน
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้น
ในบทเรียนได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปแตํละคนมีวิธีการตํอ
ราคาที่นําสนใจอยํางไรบ๎าง
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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แมํน้ําเป็นน้ําแข็งแล๎ว

เนื้อหาของนิทานได๎

-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-อธิบายคําวํา虽然……但是 -แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกเขียนตัวจีน
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
รวม

60

100
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รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 10
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ภาคเรียนที่ 2
ทักษะและความสามารถ
สาระการเรียนรู๎

1

我想借一本书
ยืมหนังสือ

-นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาจีนในการยืม-คืน
หนังสือที่ห๎องสมุดได๎

2

属相的故事
นิทานตํานานปีนักษัตร

3

小虫和大船
แมลงน๎อยกับเรือใหญํ

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
十二属相
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา越来越……
-ฝึกเขียนตัวจีน

4

猜谜语

-นักเรียนสามารถนําข๎อดี

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

-คําศัพท์ใหมํ

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เวลา
น้ําหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเนื้อหาหนังสือที่ยืมให๎
เพื่อนๆฟัง
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
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ทายปริศนา

ของบทเรียนมาประกอบ
ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎

-ความหมาย
-อธิบายคําวํา一……就……
-ฝึกเขียนตัวจีน

5

被偷走的马
ม๎าที่ถูกขโมยไป

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา被……了
-ฝึกเขียนตัวจีน

6

春天来了
ฤดูใบไม๎ผลิมาแล๎ว

7

虫子发芽
การเติบโตของแมลง

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
中国茶
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
黄鹤楼
-ฝึกเขียนตัวจีน

ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมอํานบทเรียนหน๎า
ชั้นเรียน
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้น
ในบทเรียนได๎
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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8

放风筝
เลํนวําว

9

盲人摸象
ตาบอดคลําช๎าง

10

学和问
เรียนกับถาม

11

有什么新闻
มีขําวอะไรบ๎าง

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
风筝
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
中国象棋
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
清明上河图
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถใช๎เข๎าใจ -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาที่เขียนใน
-ความหมาย
หนังสือพิมพ์ได๎
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเนื้อหาแตํละหัวข๎อใน
หนังสือพิมพ์จีน

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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12

中秋的月亮พระจันทร์ใน -นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
เทศกาลไหว๎พระจันทร์
-ฝึกเขียนตัวจีน

13

一根树枝和一捆树
枝
นิทานเรื่อง “กิ่งไม๎หนึ่งกํา”

14

“一”和“一万”
หนึ่งกับหนึ่งหมื่น

15

拔河比赛
แขํงชักเยํอ

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
早发白帝城
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
重阳节
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง -คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรมของจีน
端午节
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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รวม

60

100
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 11
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ทักษะและความสามารถ

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู๎

1

给父母的一封信
จดหมายถึงพํอแมํ

-นักเรียนสามารถเขียน
จดหมายเป็นภาษาจีนได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

2

课程ตารางเรียน

3

成语是怎么来的
ความเป็นมาของคําสุภาษิต

-นักเรียนสามารถใช๎คําศัพท์ที่ -คําศัพท์ใหมํ
เกี่ยวข๎องกับการจัดตาราง
-ความหมาย
การเรียนการสอนได๎
-อธิบาย 差不
多ตามหลัก
ไวยากรณ์ได๎
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
-คําศัพท์ใหมํ
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรม
ของจีน

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เวลา
น้ําหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเนื้อหาที่เขียนในจดหมาย
หน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปได๎วําแตํละภาคเรียนเรียน
อะไรบ๎าง
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

97

4

成语故事（一）นิทาน
สุภาษิต 1

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

5

地球的伴伙——月
โลกกับพระจันทร์

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

6

纪冒学射箭การเรียนรู๎ด๎วย
การยิงธนู

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

泊船瓜洲
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรม
ของจีน
关于龙的
成语
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรม
ของจีน
中国货币
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรม
ของจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด

4

6.67
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7

勇敢的大熊猫
ความกล๎าหาญของหมีแพนด๎า

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

8

王羲之学书法
หวังซีจือเรียนเขียนพูํกัน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

9

木兰从军
กองทัพ มูํหลาน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

后羿射日
的传说
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรม
ของจีน
夏日绝句
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรม
ของจีน
文房四宝
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายวัฒนธรรม
ของจีน

-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด

4

6.67
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中国武术
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา得
-ฝึกเขียนตัวจีน

10

田忌赛马
เถียนจี้แขํงม๎า

-นักเรียนสามารถใช๎得ใน
การเลําเหตุการณ์ตํางๆได๎

11

看月食
ดูจันทรุปราคา

-นักเรียนสามารถเลําเรื่อง
ของห๎องเรียนตัวเองอยําง
บทเรียนได๎

12

猫แมว

-นักเรียนสามารถบอกได๎วําที่ -คําศัพท์ใหมํ
ตลาดมีอะไรบ๎าง
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา逛
-ฝึกเขียนตัวจีน

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา每
-ฝึกเขียนตัวจีน

-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-บรรยายลักษณะของเพื่อนที่
ใช๎长得มามีสํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-จับคูํสนทนา
-ทําแบบฝึกหัด
-เลําเรื่องราวตํางๆที่ใช๎每มามี
สํวนประกอบ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้นใน
บทเรียนได๎

4

6.67

4

6.67

4

6.67

100

13

差不多先生的故事
เรื่องราวของนายพอประมาณ

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา到
-ฝึกเขียนตัวจีน

14

阿凡提的故事
เรื่องราวของอาฝานถี

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา完
-ฝึกเขียนตัวจีน

15

美丽的内蒙古草原
ทุํงหญ๎ามองโกเลียแสนงาม

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา打
开
-ฝึกเขียนตัวจีน

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
รวม

4

6.67

4

6.67

4

6.67

60

100
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รายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน 12
ลําดับที่
ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

ทักษะและความสามารถ

ภาคเรียนที่ 2
สาระการเรียนรู๎

1

最后的学期!
เทอมสุดท๎ายแล๎ว

-นักเรียนสามารถสรุปการ
เรียนการสอนแตํละวิชาได๎

2

成语故事（二）
เรื่องราวของสุภาษิต 2

-นักเรียนสามารถนําข๎อคิดใน -คําศัพท์ใหมํ
นิทานมาประกอบใช๎ใน
-ความหมาย
ชีวิตประจําวันได๎
-ฝึกเขียนตัวจีน

3

我的姐姐
พี่สาวของฉัน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

4

知错就改

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบาย 最后
-ฝึกเขียนตัวจีน

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบาย 的，
得，德
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย

เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หนํวยกิต)
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เวลา
น้ําหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน(ร๎อยละ)
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎ทุกคนเลําเรื่องความฝัน
หลังจากจบการศึกษาแล๎ว
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
4
6.67
ความหมายประกอบรูปภาพ
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รู๎ผิดต๎องแก๎ไข
5

济南的冬天
ฤดูหนาวของจี่หนาน

6

海滨小城
เมืองเล็กชายฝั่งทะเล

7

谈工作
ธุรกิจ

-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ฝึกเขียนตัวจีน
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
-คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
เนื้อหาของนิทานได๎
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ฝึกเขียนตัวจีน
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-นักเรียนสามารถเลือกงานที่ -คําศัพท์ใหมํ
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ตัวเองชอบได๎
-ความหมาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-คําถามที่ใช๎บํอย -แบํงกลุํมกันเลําถึงงานที่ชอบ
เกี่ยวกับระยะเวลา และอยากทําหลังจากจบ
การศึกษา
多长时间
-ทําแบบฝึกหัด
，几年，
几个月等
-อธิบายคําวํา比
-ฝึกเขียนตัวจีน

6.67

6.67

4

6.67
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。。
-ฝึกเขียนตัวจีน
-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา过
-ฝึกเขียนตัวจีน

8

包公断案
คําตัดสินของทํานเปา

-นักเรียนสามารถเข๎าใจถึง
เนื้อหาของนิทานได๎

9

关公的故事
เรื่องราวของกวนกง

10

下星期就要考试了
สัปดาห์หน๎าจะสอบแล๎ว

11

历史悠久的汉字

-นักเรียนสามารถรู๎ขั้นตอนใน -คําศัพท์ใหมํ
การเขียนจดหมายได๎
-ความหมาย
-อธิบายคําวํา
一边___
一边___
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถนําเนื้อหา -คําศัพท์ใหมํ
ในบทเรียนมาเตรียมตัวสอบ -ความหมาย
ได๎
-อธิบายคําวํา
不太
-ฝึกเขียนตัวจีน
-นักเรียนสามารถรู๎และ
-คําศัพท์ใหมํ
สามารถเข๎าใจประวัติของ
-ความหมาย

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-สรุปนิทานหน๎าชั้นเรียน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลํานิทาน
-ทําแบบฝึกหัด
-ให๎นักเรียนเขียนจดหมายถึง
เพื่อน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําแบบฝึกหัด

4

6.67

4

6.67

4

6.67

-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ

4

6.67
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ประวัติอันยาวนานของอักษรจีน

อักษรจีน

-ฝึกเขียนตัวจีน

12

我和中文
ฉันกับภาษาจีน

-นักเรียนสามารถเข๎าใจและ
ใช๎ภาษาจีนได๎อยํางถูกต๎อง

-คําศัพท์ใหมํ
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

13

我看中国的变化
ฉันดูการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
จีน

-นักเรียนสามารถรู๎ถึงเวลา
-คําศัพท์ใหมํ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ -ความหมาย
จีนตั้งแตํยุคโบราณจนถึง
-ฝึกเขียนตัวจีน
ปัจจุบัน

14

毕业了！
จบแล๎ว

-นักเรียนสามารถเลํา
-คําศัพท์ใหมํ
เหตุการณ์ที่ประทับใจในการ -ความหมาย
มาเรียนตํอที่ประเทศจีนได๎ -ฝึกเขียนตัวจีน

15

一路平安!
เดินทางโดยสวัสดิภาพ

-นักเรียนสามารถรู๎จักคําอวย -คําศัพท์ใหมํ
พรตํางๆได๎
-ความหมาย
-ฝึกเขียนตัวจีน

-แบํงกลุํมกันอภิปรายประวัติ
อักษรจีน
-ทําแบบฝึกหัด
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันอภิปรายภาษาจีน
แตํละประเภท
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมอภิปรายการ
เปลี่ยนแปลงของประจีนในแตํ
ละสมัย
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-แบํงกลุํมกันเลําเรื่องประทับใจ
ในประเทศจีน
-ฝึกออกเสียง อธิบาย
ความหมายประกอบรูปภาพ
-ทําการ์ดอวยพรให๎เพื่อน
-ทําแบบฝึกหัด

4

6.67

4

6.67

4

6.67

4

6.67
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายสุเวช ชัยทองดี
2. นายวิเชียร สมภาร
เมืองกาฬสินธุ์
3. นายสุวิทย์ วิเชียรดี
เมืองร๎อยเอ็ด
4. ดร. กมล ตราชู
5. นายสุวิทย์ งามสนิท
6. นายสมศักดิ์ นิลผาย
หญ๎าม๎า
7. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
เมืองร๎อยเอ็ด

ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ผู๎อํานวยการสํานักการศึกษา เทศบาล
ผู๎อํานวยการกองการศึกษา เทศบาล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการชุมชน
ผู๎อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านหนอง
หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา เทศบาล

ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญํ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญ
ประเสริฐ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู๎เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ผู๎อํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านหลักสูตรและการสอน และ
ด๎านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอําไพ
ผู๎เชี่ยวชาญภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.อาจารย์ วิโรจน์ ตั้งวานิชย์
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาษาจีน
6.รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดสํองกฤต ประธานสาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.อาจารย์ ชาญวุฒิ บุญกอ
เลขานุการ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
8.อาจารย์ พิณพร คงแทํน
อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9.อาจารย์ กาจน บุญทวี
ครูกลุํมสาระการเรียนรู ภาษาตํางประเทศ
โรงเรียนสตรีศึกษา
10.อาจารย์ภูมิชาย เอื้ออรัญโชติ
ครูกลุํมสาระการเรียนรู ภาษาตํางประเทศ
โรงเรียนสตรีศึกษา
11.อาจารย์กรรณิกา คงทอง

ครูกลุํมสาระการเรียนรู ตางประเทศ โรง
เรียนบรบือวิทยาคาร
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คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ประธานกรรมการยกรําง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ สอนสุภาพ
กรรมการยกรําง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
กรรมการยกรําง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม กรรมการยกรําง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อาจารย์ ดร.อารยาปิยะกุล
กรรมการยกรํางและเลขานุการ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อาจารย์ พิณพร คงแทํน
กรรมการยกรําง
อาจารย์ ชาญวุฒิ บุญกอ
กรรมการยกรําง

