
วตัถุประสงค์ 

 

บทที� หนึ�ง เพื�อใหรู้้จกัใชค้าํศพัทแ์ละประโยคภาษาจีนในการสนทนาเกี�ยวกบั  

การอ่านหนงัสือและหนงัสือพิมพ ์

สอง เพื�อใหไ้ดรั้บผลประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้ดว้ยการอ่านหนงัสือ 

สาม เพื�อศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีน   

สี� เพื�อศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีน   

 ต่อจากบทที�แลว้ 

ห้า เพื�อศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลเดือนหา้ของชาวจีน 

หก เพื�อศึกษาชีวประวติัของวีรบุรุษเวี�ยเฟยโดยสงัเขป 

เจด็ เพื�อศึกษาการใชเ้ชาวน์ปัญญาของขงเบง้ในการเอาชนะโจววี�และโจโฉ 

แปด เพื�อศึกษาเรื�องผลที�ไดรั้บจากการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

เก้า เพื�อศึกษาคาํประพนัธ์ประเภทกลอนหา้ของจีน 

สิบ เพื�อศึกษาคาํสุภาษิตจีนที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

สิบเอด็ เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัอกัษรและคาํศพัท ์ วลีและประโยค ส่วนประกอบ 

ที�สาํคญัของวลีและประโยค  และประเภทของคาํที�เป็นคาํพื�นฐานของประโยค 

สิบสอง เพื�อศึกษาวิธีการใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน 

สิบสาม เพื�อศึกษาวิธีคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

 

 

 

 

 

 



เค้าโครงเรื�อง 
 

บทที�หนึ�ง 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.   บทสนทนาเกี�ยวกบัการอ่านหนงัสือและหนงัสือพิมพ ์

2.   คาํศพัท ์

3.   วิธีใชค้าํศพัท ์

4.   สรุป 

5.   แบบฝึกหดั 

      (1)  แบบฝึกพดู 

      (2)  ตอบคําถาม 

      (3)  อธิบายคาํศพัท ์

      (4)   เติมคาํในช่องวา่ง 

        (5)   ถูกหรือผดิ 

       (6)   จบัคู่ 

       (7)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

       (8)   การแปล 

       (9)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�สอง 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 



1.    เรื�องความสุขในการอ่านหนงัสือ 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั 

       (1)  ตอบคําถาม 

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท 

บทที�สาม 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    เรื�องวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีนตอนที�หนึ�ง 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม 

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 



         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�สี� 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    เรื�องวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีนตอนที�สอง 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  



บทที�ห้า 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    เรื�องเทศกาลตวนอู่ 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�หก 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    เรื�องชีวประวติัของเวี�ยเฟย  

 2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 



5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�เจ็ด 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    เรื�องขงเบง้ขอยมืลูกธนูจากโจโฉ 

2.    คาํศพัท ์

3.    ตวัอกัษรจีนที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 



        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�แปด 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    เรื�องใตร้้านบวบ 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�เก้า 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 



1.    กลอนหา้สองเรื�อง “ความรักระหวา่งแม่กบัลูก”     

2.    ผูแ้ต่ง     

3.    คาํศพัท ์

4.    วิธีใชค้าํศพัท ์

5.    สรุป 

6.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 7.  เทียบเสียงอ่าน 

8.  เฉลยแบบฝึกหดั      

9.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�สิบ 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    สํานวนภาษา 30 คํา 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์



       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท 

บทที�สิบเอด็ 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    หลกัภาษาจีน (1) 

       (1)  ตวัอกัษรกบัคาํ 

       (2)  วลีกบัประโยค 

       (3)  ภาคประธานกบัภาคแสดง 

       (4)  คาํพื�นฐานของประโยค 

              - คํานาม 

   - คําสรรพนาม 

   - คาํกริยา 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 



         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท 

บทที�สิบสอง 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    หลกัภาษาจีน (2)  

       (1)  เครื�องหมายวรรคตอน 13 ชนิด 

       (2)  รูปประโยค 4 ประเภท 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ตอบคําถาม   

       (2)  อธิบายคาํศพัท ์

       (3)   เติมคาํในช่องวา่ง 

         (4)   ถูกหรือผดิ 

        (5)   จบัคู่ 

        (6)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (7)   การแปล 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 



7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท  

บทที�สิบสาม 

- บทนํา 

- สาระสาํคญั 

- จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

1.    วิธีคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

        (1)  คน้หาตามอกัษรหลกั 

         - ตวัอยา่งที�มาและการจดักลุ่มของอกัษรหลกั 

      - ความสมัพนัธ์ของความหมายและลกัษณะของตวัอกัษรจีน 

       (2)  คน้หาตามเสียงอ่าน 

2.    คาํศพัท ์

3.    วิธีใชค้าํศพัท ์

4.    สรุป 

5.    แบบฝึกหดั  

       (1)  ฝึกการอ่านและการแปล  

       (2)  ตอบคําถาม   

       (3)  อธิบายคาํศพัท ์

         (4)  เติมคาํในช่องวา่ง  

        (5)   ถูกหรือผดิ 

        (6)   จบัคู่ 

        (7)   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

        (8)   แต่งประโยค 

 6.  เทียบเสียงอ่าน 

7.  เฉลยแบบฝึกหดั      

8.  การประเมินผลทา้ยบท 

 


