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สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ  

ที่ฟง 

- คําสั่งที่ใชในหองเรียน  

ตัวอยาง  
请脱鞋 qǐng tuō xié    
请进 qǐng jìn  
 起立 qǐlì  
请坐 qǐng zuò  
坐下 zuò xià   、安静 ānjìng  
听老师…… tīng lǎoshī… 
打开书 dǎ kāi shū  
请看 qǐng kàn 
看黑板 kàn hēibǎn   

别说话 bié shuōhuà   

 

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง และ 

คําขอรองงายๆ ที่ฟง 

- คําสั่ง และคําขอรองที่ใชใน

หองเรียน   

ตัวอยาง   
请进 qǐng jìn 、 起立 qǐlì  
请坐 qǐng zuò 、坐下 zuò xià 
安静 ānjìng  
听老师…… tīng lǎoshī…  
打开书 dǎ kāi shū  
请看…… qǐng kàn… 
 请问 qǐng wèn   
请回答 qǐng huídá  
 坐下来 zuò xià lái   
一起读 yìqǐ dú 
跟老师读 gēn lǎoshī dú 

请准备 qǐng zhǔnbèi  

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง และ 

คําขอรองที่ฟงหรืออาน  

-  คําสั่ง คําขอรองที่ใชใน

หองเรียน  

 ตัวอยาง  
请进 qǐng jìn 、起立 qǐlì  
请坐 qǐng zuò 、坐下 zuò xià 
安静 ānjìng   
听老师…… tīng lǎoshī… 
打开书 dǎ kāi shū 
请看 qǐng kàn   
请问 qǐng wèn   
请回答 qǐng huídá  
坐下来 zuò xià lái  
请举手 qǐng jǔ shǒu  
请准备 qǐng zhǔnbèi  
一起读 yìqǐ dú   
跟老师读 gēn lǎoshī dú  
一个一个读 yígè yígè dú  
请你读一遍，再读遍

qǐngnǐdúyībiàn，
zàidúyībiàn。 
 

2. ระบุสัทอักษรตาม

ระบบพินอิน  

(拼音) อานออกเสียง และ

ประสมเสียงคํางายๆ ตาม

หลักการออกเสียง 

 

 

 

 

 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว และ

วรรณยกุต  

- หลักการออกเสียง 

- การประสมเสียง  

 

 

2. ระบุสัทอักษรตาม

ระบบพินอิน 

(拼音) อานออกเสียง 

ประสมเสียง อานอักษรจนี  

คําศัพท และประโยคงายๆ

ตามหลักการออกเสียง 

- พยัญชนะ สระเดี่ยว  

สระประสม, และวรรณยุกต  

- หลักการออกเสียง  

- การประสมเสียง 

- ตัวอักษรจีน คําศัพท  

และประโยคงายๆ  

2. ประสมเสียง อานออกเสียง

คํา กลุมคํา ประโยค และ 

บทฝกออกเสียงงายๆ  

ตามหลักการออกเสียง 

   

 

 

 

 

 

- หลักการออกเสียงพยัญชนะ 

สระ วรรณยกุต และพยางค 

เสียงเนนหนกั-เบาในคํา  

กลุมคําตามระดับเสียงสูง-ต่ํา 

เชน ประโยคคาํถาม  และ

เสียงสัมผัสในประโยค 

- การประสมเสียง  

- คําศัพท กลุมคํา ประโยค

เดี่ยว และบทฝกออกเสียง

เชน绕口令 ràokǒulìng 
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- การหาคําศัพทจาก

พจนานกุรมภาพ   

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ 

ตรงตามความหมายของคํา 

กลุมคํา และประโยค 

จากการฟงหรอือาน 

- คํา กลุมคําที่มีความหมาย

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตวั 

อาหาร เครื่องดื่ม  

คําศัพท 50-100 คํา  

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ 

ตรงตามความหมายของคํา 

กลุมคํา และประโยค 

จากการฟงหรอืการอาน 

- คํา กลุมคํา ประโยคความเดยีว  

ที่มีความหมายเกีย่วกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม

ใกลตัว อาหารเครื่องดื่ม และ

นันทนาการ คาํศัพทสะสม  

150-200 คํา  

3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ 

ตรงตามความหมายของคํา 

กลุมคํา และประโยค 

จากการฟงหรอืการอาน 

- กลุมคํา ประโยคความเดยีว 

สัญลักษณ ที่มคีวามหมาย

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตวั 

อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผาและ

นันทนาการ คาํศัพทสะสม 

250-300 คํา  

4. ตอบคําถามจากการฟง

หรือการอานประโยค  

บทสนทนา หรือนิทาน

งายๆ ที่มีภาพประกอบ 

- ประโยค บทสนทนา   

หรือนิทานที่มภีาพประกอบ  

-ประโยคคําถามและคําตอบ 

ตัวอยาง   
这/ 那是狗 zhè/nà shì gǒu   
鸡 jī 、 大象 dàxiàng  
 熊猫 xióngmāo 
……什么？…shénme? 
A: 这 / 那是什么?  
     Zhè /nà shì shénme?   
B: 这/ 那是猫。 
     Zhè/nà shì māo. 
A: 你好吗?  Nǐ hǎo ma ? 

B: 我很好。Wǒ hěn hǎo. 

4. ตอบคําถามจากการฟง

หรือการอานประโยค  

บทสนทนาหรือนิทานงายๆ 

ที่มีภาพประกอบ 

- ประโยค บทสนทนาหรือ

นิทานที่มีภาพประกอบ  

-ประโยคคําถามและคําตอบ 

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

  

 

4. ตอบคําถามจากการฟงหรอื

การอานประโยค บทสนทนา 

หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพ 

ประกอบ 

- ประโยค บทสนทนา  

หรือนิทานที่มภีาพประกอบ   

-ประโยคคําถามและคําตอบ 

ตัวอยาง 
是……吗？shì…ma？ 
A：她是泰国人吗？

tāshìtàiguórénma？ 
B:是。她是泰国人 shì. 
tāshìtàiguórén。 
在……哪儿？zài…nǎr？ 
A：小吃店在哪儿

xiǎochīdiànzàinǎr？ 
B：在哪儿 zàinǎr。 
……是不是? …shìbúshì? 
A:  这是不是你的笔？    
      zhèshìbúshìnǐdebǐ? 
B: 是/ 不是。shì /búshì.  
A: 他是不是老师？   
     tāshìbushìlǎoshī? 
B: 不是 búshì 
……谁？…shuí? 
A: 他是谁? tāshìshuí ?    
B:他是老师。tāshìlǎoshī.  
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มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ 

งายๆ ในการสือ่สารระหวาง 

บุคคล ตามแบบที่ฟง 

 

- บทสนทนาทีใ่ชในการทักทาย 

กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ  

- ประโยคหรือขอความที่ใช

แนะนําตนเอง   

ตัวอยาง 
你好! nǐhǎo!  
你们好! nǐmenhǎo!  
我叫……。wǒjiào … 
再见! zàijiàn!  
A: 对不起。duìbuqǐ. 
B: 没关系。méiguānxi. 
A: 谢谢! xièxie ! 
B: 不客气。búkèqì. 

 

1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ 

งายๆ ในการสือ่สาร

ระหวางบุคคล ตามแบบ 

ที่ฟง    

- บทสนทนาทีใ่ชในการทักทาย 

กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ  

-ประโยคหรือขอความที่ใช

แนะนําตนเอง   

ตัวอยาง  
老师好! lǎoshīhǎo!  
大家好! dàjiāhǎo!  
早上好!  zǎoshanghǎo! 
 晚安!wǎnān!  
明天见! míngtiānjiàn!  
谢谢! xièxie! 
A: 你好吗？nǐhǎoma? 
B: 我很好。 wǒhěnhǎo. 
我姓……。wǒxìng… 
我叫……。wǒjiào 
我……。岁 wǒ…suì. 
我上……（一年级 ）。

wǒshàng…（yīniánjí ）. 

1. พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ 

งายๆ ในการสือ่สารระหวาง

บุคคลตามแบบที่ฟง    

- บทสนทนาทีใ่ชในการ

ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  

ขอโทษ  

- ประโยคหรือขอความที่ใช

แนะนําตนเอง   

ตัวอยาง  
老师好！lǎoshīhǎo！ 
同学们好！tóngxuémenhǎo！ 
我姓……，叫……。 

 wǒxìng…，jiào… 
今年……岁。jīnnián….suì. 
上……年级。shàng…niánjí. 
我家有…… 口人， 

有…… 

wǒjiāyǒu …… kǒurén,yǒu… 
我喜欢…… 。wǒxǐhuan… 

 

2. ใชคําสั่งงายๆ ตามแบบ 

ที่ฟง  

- คําสั่งที่ใชในหองเรียน  

ตัวอยาง  
请进 qǐngjìn 、 起立 qǐlì  
请坐 qǐngzuò   
打开书 dǎkāishū  
请看 qǐngkàn 、 请听 qǐngtīng  
请安静 qǐngānjìng 

2. ใชคําสั่ง และคําขอรอง

งายๆ ตามแบบที่ฟง 

- คําสั่ง และคําขอรองที่ใชใน

หองเรียน 

ตัวอยาง  
请听老师 qǐngtīnglǎoshī  
跟老师读 gēnlǎoshīdú  
看黑板打开书

kànhēibǎndǎkāishū  
合上书 héshàngshū 

2. ใชคําสั่ง และคําขอรอง

งายๆ ตามแบบที่ฟง 

 

- คําสั่ง และคําขอรองที่ใชใน

หองเรียน  

ตัวอยาง 
请听老师……   

qǐngtīnglǎoshī … 
跟老师读 gēnlǎoshīdú 
看黑板 kànhēibǎn   
先听老师说

xiāntīnglǎoshīshuō 
翻到第……页 fāndàodì…yè 
请给我…… qǐnggěiwǒ… 

 



 4 

3. บอกความตองการงายๆ 

ของตนเอง ตามแบบที่ฟง 

- คําศัพท กลุมคํา และประโยคที่

ใชบอกความตองการ 

ตัวอยาง 

我要……  wǒyào… 
我不要…… wǒbúyào… 
我可以……吗？wǒkěyǐ…ma? 

 

 

3. บอกความตองการงายๆ 

ของตนเองตามแบบที่ฟง 

- คําศัพท กลุมคํา และประโยค 

ที่ใชบอกความตองการ 

ตัวอยาง 
我要…… wǒyào… 
我不要…… wǒbúyào… 
我可以……吗? wǒkěyǐ…ma？ 
我想…… wǒxiǎng… 
我吃苹果，我喝果汁

wǒchīpíngguǒ， wǒhēguǒzhī 
 

3. บอกความตองการงายๆ 

ของตนเองตามแบบที่ฟง 

 

- คําศัพท กลุมคํา และประโยค 

ที่ใชบอกความตองการ 

ตัวอยาง 
我要…… wǒyào… 
我不要…… wǒbúyào… 
我可以……吗？

wǒkěyǐ….ma? 
给我…… gěiwǒ… 
我想…… wǒxiǎng… 
我想当…… wǒxiǎngdāng… 
 

4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ 

เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบ 

ที่ฟง 

- คํา กลุมคํา และประโยคที่ใช

ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ตัวอยาง  
我叫…… wǒjiào… 
我爱……wǒài … 
请问，…… qǐngwèn，… 
你叫什么名字？
nǐjiàoshénmemíngzì? 
你几岁了？nǐjǐsuìle? 
我喜欢红色。wǒxǐhuanhóngsè. 
我爱妈妈。wǒ àimāmā. 
 

4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ 

เกี่ยวกับตนเอง ตามแบบ 

ที่ฟง 

- คํา กลุมคํา และประโยคที่ใช

ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ตัวอยาง 
我叫…… wǒjiào … 
我爱…… wǒài…. 
我喜欢…… wǒxǐhuan… 
我家在…… wǒjiāzài… 
你上几年级了？
nǐshàngjǐniánjíle? 
你学习什么？nǐxuéxíshénme? 
你是哪国人？nǐshìnǎguórén? 
我是……人。wǒshì…rén. 
我的眼睛很大。
wǒdeyǎnjīnghěndà. 
我的头发很长。
wǒdetóufàhěncháng. 
我喜欢打球。wǒxǐhuandǎqiú. 
 

4. พูดขอและใหขอมูลงายๆ 

เกี่ยวกับตนเอง และ 

สิ่งใกลตัว ตามแบบที่ฟง 

 

 

 

 

- คํา กลุมคํา และประโยคที่ใช

ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง และสิ่งใกลตวั  

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

    5. บอกความรูสึกของตนเอง 

เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว หรือ

กิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง 

- คํา กลุมคํา และประโยค 

ที่ใชบอกความรูสึก เชน ดีใจ 

เสียใจ ดี ไมดี ชอบ ไมชอบ  

ตัวอยาง  
怎么样？zěnmeyàng? 
好 hǎo、 很好 hěnhǎo 
不好 bùhǎo 
高兴 gāoxìng   
不高兴 búgāoxìng 
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我喜欢…… wǒxǐhuan….  
我不喜欢…… 
wǒbúxǐhuan….. 
 

 

 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคดิเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกลตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คํา กลุมคํา และประโยคที่ใช

ในการพดูใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง และเรือ่งใกลตัว เชน 

บอกชื่อ อายุ สิ่งตางๆ ตัวเลข สี 

ขนาด เวลา ตําแหนงของสิ่งของ 

ตัวอยาง 
上 shàng 、下 xià   、 左 zuǒ   
右 yòu    、前 qián 、后 hòu    
大 dà 、 小 xiǎo 
上面 shàngmian 、下面 xiàmian 
左边 zuǒbian 、 右边 yòubian 
早上 zǎoshang 、晚上 wǎnshang 
年 nián 、月 yuè 、 日 rì 
红色 hóngsè 、  蓝色 lánsè    
黄色 huángsè  、 白色 báisè  
黑色 hēisè  
我的家 wǒdejiā   
我叫……。wǒjiào..... 
我……岁。wǒ.....suì. 
现在八点。xiànzàibādiǎn. 
 

1. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกลตัว 

 

- คํา กลุมคํา และประโยคที่ใช

ในการพดูใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง บุคคลใกลตัว และเรือ่ง

ใกลตัว เชน บอกชื่อ อายุ รูปราง 

สิ่งตางๆ ตัวเลข สี ขนาด เวลา 

ตําแหนงของสิ่งของ 

ตัวอยาง 
上 shàng 、下 xià    、左 zuǒ 

右 yòu  、 前 qián 、 后 hòu 
前边 qiánbian 、 后边 hòubian    
……里 lǐ 、……边 biān   
 高 gāo 、 矮 ǎi 、大 dà  
 小 xiǎo、早上 zǎoshang  
中午 zhōngwǔ 、晚上 wǎnshang 
红色 hóngsè 、黄色 huángsè  
粉红色 fěnhóngsè 、 绿色 lǜsè  
橙色 chéngsè  、 蓝色 lánsè  
紫色 zǐsè  

我很高 wǒhěngāo 、矮 ǎi  
今天……月……号，星期…… 
jīntiān…yuè…hào，xīngqī… 
熊猫真可爱。
xióngmāozhēnkěài. 
妈妈在厨房。māmāzàichúfáng. 
 

1. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องใกลตัว 

- คํา กลุมคํา และประโยคที่

ใชในการพูดใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกลตัว 

และเรื่องใกลตัว เชน บอกชื่อ 

อายุ รูปราง สิ่งตางๆ  ตัวเลข 

สี ขนาด เวลา ตําแหนงของ

สิ่งของ  

ตัวอยาง 
上 shàng 、下 xià   、左 zuǒ 
右 yòu 、 前 qián 、后 hòu   
里 lǐ 、外 wài    
……面 miàn 、……边 biān 
高 gāo 、 矮 ǎi  、 大 dà  
小 xiǎo、早上 zǎoshang 
上午 shàngwǔ 
中午 zhōngwǔ  
下午 xiàwǔ  
晚上 wǎnshang 
红色 hóngsè  
黄色 huángsè   
粉红色 fěnhóngsè  
绿色 lǜsè  
橙色 chéngsè 、蓝色 lánsè 
紫色 zǐsè 、 白色 báisè  
黑色 hēisè 
我不胖。wǒbúpàng. 
他很胖。tāhěnpàng. 
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 我家有……口人，有……。 
wǒjiāyǒu… kǒurén，yǒu… 
我七点去学校。
wǒqīdiǎnqùxuéxiào. 
饺子很好吃。
jiǎozihěnhàochī. 
蓝蓝的天，白白的云。
lánlándetiānbáibáideyún. 
 
 
 

2. เขียนอักษรจีน คําศัพท

งายๆ 

- ลําดับขีดอักษรจีน 

笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

2.เขียนอักษรจนี คําศัพท

งายๆ 

- ลําดับขีดอักษรจีน 

笔画 bǐhuà 、笔顺 bǐshùn 

2. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเองแบบงายๆ 

- คํา กลุมคํา และประโยค

สั้นๆ ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง 

ตัวอยาง 
我姓…… ，叫……。
wǒxìng...jiào... 
今年……岁。jīnnián...suì. 
上……年级。shàng...niánjí. 
我家有……口人，有……。
wǒjiāyǒu…kǒurén, yǒu… 
我住在……。wǒzhùzài…… 
 

    3. จัดหมวดหมูคําตาม

ประเภทของบคุคล สัตว และ

สิ่งของ ตามที่ฟงหรืออาน 

 

- คํา กลุมคําที่มีความหมาย

เกี่ยวกับบุคคล สัตว สิ่งของ

และอื่นๆ ตามที่ไดเรียนมา   
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สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดและแสดงออก 

ตามวัฒนธรรมของจีน 

  - การทักทายอยางสุภาพ 

ตัวอยาง  
您好 nínhǎo！ 
老师好！lǎoshīhǎo！(พรอมคํานับ) ！ 
你好！nǐhǎo ！ 
同学们好！tóngxuémenhǎo！ 
孙丽，你好！Sūnlì, nǐhǎo！ 
 

1. พูดและแสดงออก  

ตามวัฒนธรรมของจีน 

- การทักทาย  การแนะนํา 

ตนเอง อยางสภุาพ 

ตัวอยาง  
您好！nínhǎo！ 
老师好！lǎoshīhǎo！(พรอมคํานับ) ！ 
你好！nǐhǎo ！ 
同学们好！tóngxuémenhǎo！ 
孙丽，你好！sūn, lìnǐhǎo！ 
我姓……。wǒxìng…  
我叫……。wǒjiào….. 
我……岁。wǒ…..suì  
我上……（二年级）。wǒshàng… 
(èrrniánjí). 

 

 

 

1. พูดและแสดงออก  

ตามวัฒนธรรมของจีน 

 

 

 

 

 

  

- การทักทาย  การแนะนํา 

ตนเอง การตอบรับหรือ 

ปฏิเสธอยางสุภาพ 

ตัวอยาง  
老师好！lǎoshīhǎo！ 
同学们好！tóngxuémenhǎo
！ 
我姓……，叫……。

wǒxìng…，jiào… 
今年……岁。jīnnián…suì. 
上……年级。
shàng…niánjí. 
我家有……口人。
wǒjiāyǒu....kǒurén. 
我喜欢……。wǒxǐhuan…. 
是 shì 、 对 duì 、好 hǎo  
可以 kěyǐ 、要 yào  
不是 búshì 、 不对 búduì   
 不好 bùhǎo    
不可以 bùkěyǐ  
不要 búyào  
A: 你要喝水吗？  
       nǐyàohēshuǐma？ 
B: 不要，谢谢！    
       búyào,xièxie！ 
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2. บอกชื่อ และคําศัพท

เกี่ยวกับเทศกาลสําคัญ  

ของจีน 

- ชื่อ และคําศพัทเกี่ยวกับเทศกาล

สําคัญของจีน  

ตัวอยาง  

วันตรุษจีน 春节 chūnjié 

วันไหวพระจนัทร 中秋节

zhōngqiūjié 

 

 

 

2. บอกชื่อ และคําศัพท

เกี่ยวกับเทศกาลสําคัญ  

ของจีน 

- ชื่อ และคําศพัทเกี่ยวกับเทศกาล

สําคัญของจีน  

ตัวอยาง  

วันตรุษจีน春节 chūnjié 

วันเช็งเมง    清明节 qīngmíngjié 

วันไหวพระจนัทร 中秋节

zhōngqiūjié 

วันชาติ  国庆节 guóqìngjié 

 

 

 

2. บอกชื่อ คําศัพท และ

ความสําคัญอยางสั้นๆ

เกีย่วกับเทศกาลและวนั

สําคัญ ของจีน  

 

-  ชื่อ และคําศพัทเกี่ยวกับ

เทศกาล วนัสําคัญ ของจีน 

ตัวอยาง 

วันตรุษจีน春节 chūnjié 

(เปนวนัขึ้นปใหมของจีน) 

วันเช็งเมง   清明节

qīngmíngjié (เปนวันไหว

บรรพบุรุษที่สุสาน) 

วันแรงงาน 劳动节

láodòngjié 

เทศกาลวันแหงกวีหรือ

เทศกาลบะจาง 
端午节 duānwǔjié 
วันไหวพระจนัทร  
中秋节 zhōngqiūjié 

วันชาติ  国庆节 guóqìngjié 
 

3. รูจักหรือเขารวม

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน 

ที่เหมาะสมกบัวัย 

- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

ของจีน เชน  

การเลนเกม游戏 yóuxì  

การรองเพลง唱歌 chànggē 

การแสดงทาทางประกอบเพลง   
跳舞 tiàowǔ 
制作熊猫面具
zhìzuòxióngmāomiànjù 
七巧板 qīqiǎobǎn 
中国和泰国的传统服饰
zhōngguóhétàiguódechuántǒngfúshì 
 

3. เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรมของ

จีน ที่เหมาะสมกับวยั 

- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

ของจีน เชน  

การเลนเกม游戏 yóuxì  

การรองเพลง唱歌 chànggē 

การแสดงทาทางประกอบเพลง  
跳舞 tiàowǔ  

การออกกําลังกาย体操 tǐcāo 
做中国和泰国的日历
zuòzhōngguóhétàiguóderìlì 
做中国、泰国城市的海报
zuòzhōngguótàiguóchéngshìdehǎibào 
 

3. เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรมของ

จีน 

ที่เหมาะสมกบัวัย 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน  

การเลนเกม游戏 yóuxì 

การรองเพลง唱歌 chànggē 

การแสดงทาทางประกอบ

เพลง 跳舞 tiàowǔ  

การออกกําลังกาย体操

tǐcāo 
做国旗小纸帽
zuòguóqíxiǎozhǐmào 
夹乒乓球比赛
jiápīngpāngqiúbǐsài 
学习包饺子 xuéxíbāojiǎozi 
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มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม     

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษร

พินอิน（拼音 pīnyīn） และ

ตัวอักษรไทย 

- ความแตกตางระหวางตัวอักษร

จีน สัทอักษรพินอิน 

（拼音 pīnyīn）กับตัวอักษรไทย 

ตัวอยาง 

我 – wǒ – ฉัน  

 

1. ระบุตัวอักษรจีน คํา และ

ความหมาย สัทอักษรพินอิน

（拼音 pīnyīn）และออก

เสียงไดถูกตอง 

 

- ตัวอักษรจีน คํา และ

ความหมาย 

- สัทอักษรพินอินและการ 

ออกเสียง  

ตัวอยาง 

书 – shū – หนงัสือ 

( sh+ū+วรรณยุกตเสียง1 ) 

1. ระบุตัวอักษรจนี คํา 

กลุมคํา และความหมาย  

สัทอักษรพินอนิ 

（拼音 pīnyīn）และออก

เสียงไดถูกตอง 

 

- ตัวอักษรจีน คํา กลุมคําและ

ความหมาย 

- สัทอักษรพินอินและการ

ออกเสียง  

ตัวอยาง 

我爸爸- wǒbàba -พอของฉัน 

 

2. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางดาน

วัฒนธรรมการทักทาย 

ของจีนและไทย 

- วัฒนธรรมการทักทายของจีน

และของไทย เชน  

จีน-กลาวคําทกัทายพรอมโคง

คํานับ  

ไทย-กลาวคําวาสวัสดีพรอมยก

มือไหว 

2. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางดานวัฒนธรรม

ของจีนและของไทย เชน  

การแตงกาย การรับประทาน

อาหาร  

 

- วัฒนธรรมการแตงกาย  

เชน ชุดประจําชาติ 

- การรับประทานอาหาร 

ของจีนและของไทย  เชน 

จีน-รับประทานอาหารดวย

ตะเกยีบและชอน 

ไทย-รับประทานอาหารดวย

ชอนและสอม 

2. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางดานวัฒนธรรม

ของจีนและของไทย เชน 

การแตงกาย การรับประทาน

อาหาร  

- วัฒนธรรมการแตงกาย เชน 

ชุดประจําชาต ิ

- การรับประทานอาหาร 

ของจีนและของไทย  เชน 

จีน-รับประทานอาหารดวย

ตะเกยีบและชอน 

ไทย-รับประทานอาหารดวย

ชอนและสอม 
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สาระที่ 3: ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 

- คําศัพทที่เกีย่วของกับ 

กลุมสาระการเรียนรูอื่น  

เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว  

1. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกบั

กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 

- คําศัพทที่เกีย่วของกับ 

กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว 

สิ่งของ สถานที่ใกลตัว 

1. บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกบั

กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 

- คําศัพทที่เกีย่วของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

เชน ตัวเลข ผัก ผลไม สัตว 

สิ่งของ สถานที่ทองเที่ยว 
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สาระที่ 4: ภาษากับความสมัพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ฟงหรือพูด 

ในสถานการณงายๆ  

ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

- คํา กลุมคํา ประโยค และ 

บทสนทนาในสถานการณงายๆ 

ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

* นําคํา กลุมคํา ประโยค และ

บทสนทนาที่ไดเรียนรูมา

ประยุกต ใชในสถานการณจริง

หรือสถานการณจําลอง 

ตัวอยาง  
学生：老师，您好！

xuéshēng：lǎoshī，nínhǎo！ 
老师： 你好！ 
lǎoshī：nǐhǎo！          
A ： 请进。qǐngjìn.      

B ： 谢谢。xièxie. 

1. ฟงหรือพูด 

ในสถานการณงายๆ  

ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

- คํา กลุมคํา ประโยค และ 

บทสนทนาในสถานการณ

งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรยีน 

* นําคํา กลุมคํา ประโยค และ

บทสนทนาที่ไดเรียนรูมา

ประยุกต ใชในสถานการณ

จริงหรือสถานการณจําลอง 

ตัวอยาง  
A ： 你去哪儿？nǐqùnǎr ?     

B ： 我去学校。wǒqùxuéxiào 

 

1. ฟงหรือพูดในสถานการณ

งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรยีน 

- คํา กลุมคํา ประโยค และ 

บทสนทนาในสถานการณ

งายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรยีน 

* นําคํา กลุมคํา ประโยค 

และบทสนทนาที่ไดเรียนรู

มาประยุกต ใชใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลอง 

ตัวอยาง  
A ： 今天星期几？   
            jīntiānxīngqījǐ?      

B ： 今天星期一。 

           jīntiānxīngqīyī. 

 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ป.1 ป.2 ป.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน   ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

 1. ใชภาษาจีนเพื่อ

รวบรวมคําศัพทที่กี่ยวของ 

กับสิ่งใกลตัว 

- การใชภาษาจีนในการรวบรวม

คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว 

จากสื่อตางๆ เชน สมุดภาพ  

บัตรคํา 

小画册 xiǎohuàcè 、 卡片 kǎpiàn 

 1. ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม

คําศัพทที่เกี่ยวของกับ 

สิ่งใกลตัว 

- การใชภาษาจีนในการ

รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกบั

สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ  

เชน สมุดภาพ บัตรคํา 

小画册 xiǎohuàcè、  

 卡片 kǎpiàn 

 1. ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวม

คําศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่ง 

ใกลตัว 

- การใชภาษาจีนในการ

รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของ

กับสิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ  

เชน สมุดภาพ บัตรคํา 

小画册 xiǎohuàcè 、 

卡片 kǎpiàn 
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สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง  

คําขอรอง และคําแนะนํา

งายๆ ที่ฟงหรอือาน 

- คําสั่ง คําขอรอง และ

คําแนะนําที่ใชในหองเรยีน 

เชน การเลนเกม การวาดภาพ 

กฎระเบยีบของหองเรียน 

ตัวอยาง 
看黑板 kànhēibǎn  
看地图 kàndìtú 
再说一遍 zàishuōyībiàn  
读后请画画儿

dúhòuqǐnghuàhuàr  
放在里面 fàngzàilǐmiàn    
不要去 búyàoqù    
请排队 qǐngpáiduì  
你应该天天练习

nǐyīnggāitiāntiānliànxí  
你要用心听 nǐyàoyòngxīntīng    
上课不可以吃东西

shàngkèbúkěyǐchīdōngxi 

 

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง 

และคําแนะนํางายๆ ที่ฟง 

 และอาน 

- คําสั่ง คําขอรอง และ

คําแนะนําที่ใชในหองเรยีน 

เชน การเลนเกม การวาดภาพ  

ตัวอยาง 
请放下去 qǐngfàngxiàqù  
 请回答 qǐnghuídá  
 注意听 zhùyìtīng 
请排队 qǐngpáiduì   
请帮我……qǐngbāngwǒ   
请等一下 qǐngděngyíxià 
慢慢说 mànmànshuō    
不要吵闹 búyàochǎonào 

你应该多看多写

nǐyīnggāiduōkànduōxiě              
 先举手，再说话

yàoshuōhuàxiānjǔshǒu   

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง   

คําขอรอง และคําแนะนํา  

ที่ฟงและอาน 

-  คําสั่ง คําขอรอง และ

คําแนะนํา เชน การเลนเกม  

การวาดภาพ  

ตัวอยาง  
请排队 qǐngpáiduì  
分组 fēnzǔ  
准备 zhǔnbèi   
开始 kāishǐ   
请站起来 qǐngzhànqǐlái  
再做一次 zàizuòyícì 
请帮助他 qǐngbāngzhùtā    
请再画 qǐngzàihuà 
注意听 zhùyìtīng  
要回答先举手

yàohuídáxiānjǔshǒu   
先听后说 xiāntīnghòushuō  

2. ประสมเสยีง อานออก

เสียงคาํ กลุมคาํ ประโยค 

ขอความ  และบทฝกออกเสียง 

ตามหลักการออกเสียง 

- การประสมเสียง 

- คํา กลุมคํา ประโยค ขอความ 

และบทฝกออกเสียง 
- หลักการออกเสียง  

- การใชพจนานุกรม 

ตัวอยาง 

วรรณยกุตเสียง 3 ตามดวย

เสียง 3 ตองออกเสียงตวัแรก

เปนเสียง 2 เชน  
Nǐhǎo， hěnměi，hǎojiǔ 

2. อานออกเสียงประโยค  

ขอความ และบทกลอนสัน้ๆ 

ตามหลักการออกเสียง 

- หลักการออกเสียง  

- ประโยค ขอความ และ 

บทกลอนสั้นๆ  

- การใชพจนานุกรม 

ตัวอยาง 

การเปลี่ยนเสียงของ yī 一 

การเปลี่ยนเสียงของ bù 不 

 

2. อานออกเสียงขอความ 

นิทาน และบทกลอน  

ตามหลักการออกเสียง    

- หลักการออกเสียง 

- ขอความ นิทาน และบทกลอน   

- การใชพจนานุกรม 

ตัวอยาง 

การออกเสียงเบา 轻声 qīngshēng 

การออกเสียงมวนลิ้น 
 儿化音 érhuàyīn 
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3. ระบภุาพ สัญลักษณ 

เครื่องหมาย ตรงตาม

ความหมายของคํา กลุมคํา 

ประโยค และขอความสั้นๆ 

ที่ฟงหรืออาน  

- กลุมคํา ประโยคความเดยีว 

สัญลักษณ เครื่องหมาย ที่มี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน อาหาร 

สิ่งแวดลอมรอบตัว เครื่องดื่ม 

งานอดิเรก นนัทนาการ 

คําศัพทสะสม 300-400 คํา  

 

 

3. ระบุภาพ สัญลักษณ  

เครื่องหมาย ตรงตาม

ความหมายของกลุมคํา

ประโยค และขอความสั้นๆ  

ที่ฟงหรืออาน  

 

 

- กลุมคํา ประโยคความรวม  

ขอความ สัญลักษณ 

เครื่องหมาย ทีม่ีความหมาย 

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 

เครื่องดื่ม งานอดิเรก สุขภาพ 

นันทนาการ การซื้อ-ขาย 

คําศัพทสะสม 400-500 คํา  

3. ระบุประโยค ขอความ

สั้นๆ ตรงตามภาพ  

สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย 

ที่ฟงหรืออาน 

- ประโยค ขอความ สัญลักษณ 

เครื่องหมาย ทีม่ีความหมาย

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร 

เครื่องดื่ม งานอดิเรก และ 

นันทนาการ สุขภาพและ

สวัสดิการ การซื้อ-ขาย สุขภาพ 

และสภาพอากาศ คําศัพทสะสม 

500-600 คํา  

4. ตอบคําถามจากการฟง

และอานประโยค  

บทสนทนา หรือนิทาน

งายๆ ที่มภีาพประกอบ     

- ประโยค บทสนทนา นิทาน 

ที่มีภาพประกอบ  

- คําถามเกี่ยวกบัใจความ

สําคัญของเรื่อง เชน ใคร  

ทําอะไร ที่ไหน  

ตัวอยาง 
……谁? …shuí？    
……什么? ...shénme？    
……哪里? …nǎli？ 
……在做什么? 
…zàizuòshénme？ 

 

4. บอกใจความสําคัญ และ

ตอบคําถามจากการฟงและ

อานบทสนทนา นิทานงายๆ 

หรือเรื่องสั้นๆ 

- ประโยค บทสนทนา นิทาน

งายๆ หรือเรื่องสั้นๆ 

- คําถามเกี่ยวกบัใจความ

สําคัญของเรื่อง เชน  ใคร ทํา

อะไร ที่ไหน เมื่อไร  

ตัวอยาง  
……谁？…shuí？    
……什么？…shénme？      
……哪里？…nǎli？     
……在做什么？

…zàizuòshénme？ 
……什么时候？

…shénmeshíhòu？ 
 

4.  บอกใจความสําคัญ และ

ตอบคําถามจากการฟงและ

อานบทสนทนา นิทาน 

หรือเรื่องเลางายๆ 

- ประโยค บทสนทนา นิทาน 

หรือเรื่องเลา 

- คําถามเกี่ยวกบัใจความสําคญั

ของเรื่อง เชน  ใคร ทําอะไร  

ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม 

ตัวอยาง  
……谁？…shuí？    
……什么？…shénme？      
……哪里？…nǎli？     
……在做什么？ 
…zàizuòshénme？ 
……什么时候？ 
…shénmeshíhòu？ 
怎么样？zěnmeyàng？ 
为什么？wèishénme？ 
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มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดหรือเขียนโตตอบ 

ในการสื่อสารระหวาง

บุคคล   

- บทสนทนาทีใ่ชในการ

ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ  

ขอโทษ  

- ประโยค ขอความที่ใช

แนะนําตนเอง เพื่อน และ

บุคคลใกลตัว สํานวนการ 

ตอบรับ 

ตัวอยาง  
我是…… wǒshì…  
这是我的…… zhèshìwǒde… 
那是我的…… nàshìwǒde…  
他是…… tāshì… 
谢谢 xièxiè   
不用谢 búyòngxiè  
 不客气 búkèqì 
对不起 duìbuqǐ  
没关系 méiguānxi  

  

 

 

1. พูดหรือเขียนโตตอบ 

ในการสื่อสารระหวางบุคคล    

- บทสนทนาทีใ่ชในการ

ทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  

ขอโทษ  

- ประโยค ขอความ หรือภาษา

ที่ใชแนะนําตนเอง เพื่อน และ

บุคคลใกลตัว สํานวนการ 

ตอบรับ 

ตัวอยาง  
老师好！lǎoshīhǎo！    
我叫…… wǒjiào…  
他是我的…… tāshìwǒde… 
 那是他的…… nàshìtāde… 
您贵姓？nínguìxìng?   
这是…… zhèshì… 
谢谢 xièxie  
不用谢 búyòngxiè  
不客气 búkèqì 
对不起 duìbuqǐ   
没关系 méiguānxi   
没什么 méishénme  

1. พูดหรือเขียนโตตอบ 

ในการสื่อสารระหวาง

บุคคล 

- บทสนทนาทีใ่ชในการทักทาย  

กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ  

- ประโยค ขอความที่ใชแนะนํา

ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว 

และสํานวนการตอบรับ 

ตัวอยาง  
大家好! dàjiāhǎo!   
明天见! míngtiānjiàn！ 
我是…… wǒshì… 
那是我…… nàshìwǒ…  
认识你 rènshinǐ  
我很高兴。wǒhěngāoxìng.   
我也是。wǒyěshì. 
好的 hǎode   
我也去。wǒyěqù. 

2. ใชคําสั่ง คําขอรอง และ

คําขออนุญาตงายๆ 

-  คําสั่ง คําขอรอง คําขอ

อนุญาตที่ใชในหองเรียน 

ตัวอยาง  
请进 qǐngjìn    
请坐 qǐngzuò   
注意听 zhùyìtīng   
注意看 zhùyìkàn 
我可以进来吗？

wǒkěyǐjìnláima？  

我可以去……吗？

wǒkěyǐqù…ma？ 

2. ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขอ

อนุญาต และคาํแนะนํางายๆ  

- คําสั่ง คําขอรอง คําขอ 

อนุญาต และคาํแนะนํางายๆ 
ตัวอยาง 
请打开窗 qǐngdǎkāichuāng  
请站起来 qǐngzhànqǐlái 
（请）给我看看 
（qǐng） gěiwǒkànkan 
老师，我们可以去……吗？ 
lǎoshī , wǒmenkěyǐqù...ma？  

这样做 zhèyàngzuò   

你应该…… nǐyīnggāi… 

2. ใชคําสั่ง คําขอรอง   

คําขออนุญาต และ

คําแนะนํา  

 

- คําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต 

และคําแนะนํา  
ตัวอยาง 
不要…… búyào… 
请坐好 qǐngzuòhǎo 
老师，我们可以去……吗？ 
lǎoshī，wǒmenkěyǐqù…ma？ 
你要认真……  nǐyàorènzhēn…  
 你应该…… nǐyīnggāi… 
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3. พูดหรือเขียนแสดง 

ความตองการของตนเอง 

และขอความชวยเหลือ  

ในสถานการณตางๆ 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชแสดงความตองการ และขอ

ความชวยเหลือในสถานการณ

ตางๆ   

ตัวอยาง   
我要…… wǒyào…   

请帮我…… qǐngbāngwǒ… 

3. พูดหรือเขียนแสดงความ

ตองการ ขอความชวยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธ  

ในสถานการณตางๆ 

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชบอกความตองการ 

ขอความชวยเหลือ   

การตอบรับและปฏิเสธ 

ในสถานการณตางๆ 

ตัวอยาง  
A: 借一下你的铅笔，  可以 
     吗？ 
     jièyíxiànǐdeqiānbǐ , kěyǐma? 
B：可以 kěyǐ。 
 
对不起，…… duìbuqǐ ,… 
A: 请问,  洗手间在哪儿？ 
     qǐngwèn,xǐshǒujiānzàinǎr? 
B: 在左边 zàizuǒbian     
     对不起，不知道。 
    duìbuqǐ，bùzhīdào. 

3. พูดหรือเขียนแสดงความ

ตองการขอความชวยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธ 

ในสถานการณตางๆ 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

บอกความตองการ การขอความ

ชวยเหลือ การตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณตางๆ 

ตัวอยาง  
不 bú、没 méi 
我要一张纸 wǒyàoyīzhāngzhǐ 
A: 请帮我们……扫地……。 
     qǐngbāngwǒmen….sǎodì…. 
B: 可以,不可以 kěyǐ ,bùkěyǐ /  
     我没空。wǒméikòng. 
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4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและ

ใหขอมูลเกีย่วกับตนเอง 

เพื่อน ครอบครัวและ 

สิ่งใกลตัว 

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ

สิ่งใกลตัว  

ตัวอยาง 
你住在哪儿？nǐzhùzàinǎr? 
我住在……wǒzhùzài… 
你家有几口人？
nǐjiāyǒujǐkǒurén? 
我家有……口人。
wǒjiāyǒu…..kǒurén. 
我在……学校上学。
wǒzài….xuéxiàoshàngxué. 

我和同学一起去…… 

wǒhétóngxuéyìqǐqù…  

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและให

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพือ่น 

ครอบครวั และเรื่องใกลตวั 

 

- ประโยคและสํานวนภาษาทีใ่ช

ขอและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเอง 

เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 

ตัวอยาง  
你从哪里来？nǐcóngnǎlilái? 
我从……来。wǒcóng…lái. 
你的电话号码是多少？
nǐdediànhuàhàomǎshìduōshǎo? 
02 - …… 
(การอานหมายเลข เลข 1 อานวา yāo) 
你在哪儿出生？
nǐzàinǎerchūshēng? 
我在……出生。
wǒzài…chūshēng. 
你的生日是几月几号？
nǐdeshēngrìshìjǐyuèjǐhào? 

我的生日是……。

wǒdeshēngrìshì… 

4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและ

ใหขอมูลเกีย่วกับตนเอง 

เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง

ใกลตัว 

 

- ประโยคและ สํานวนภาษา  

ที่ใชขอและใหขอมูลเกีย่วกบั

ตนเอง เพือ่น ครอบครวั และเรื่อง

ใกลตวั 

ตัวอยาง  
同学们好！tóngxuémenhǎo！  
我是……人。wǒshì…rén. 
我住在……。wǒzhùzài… 
我在……学校读书、学习 
上学。 
wǒzài…xuéxiàodúshū，xuéxí，
shàngxué. 
这是我的……。zhèshìwǒde… 
我的爱好是……。
wǒdeàihàoshì… 
我读上……年级。 
Wǒdúshàng… niánjí.  
我在学习……（中文/ 英文）。 
wǒzàixuéxí…(zhōngwén ， 
yīngwén). 
我想当…… (医生)、 (老师)  
(军人)。 
wǒxiǎngdāng…. (yīshēng)， 
(lǎoshī) ，(jūnrén). 
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5. พูดแสดงความรูสึก 

ของตนเองเกีย่วกับเรื่อง

ใกลตัว และกจิกรรมตางๆ  

ตามแบบที่ฟง 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชบอกความรูสึกของตนเอง 

เชน ดีใจ เสียใจ ชอบ ไมชอบ 

รัก ไมรัก  

ตัวอยาง  
觉得 juéde、喜欢 xǐhuan 
爱 ài、高兴 gāoxìng 
伤心 shāngxīn 
我很高兴。wǒhěngāoxìng. 
我很伤心。wǒhěnshāngxīn. 
我觉得中文不难。

wǒjuédezhōngwénbúnán. 
我爱唱歌。wǒàichànggē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พูดหรือเขียนแสดง

ความรูสึกของตนเองเกีย่วกบั

เรื่องใกลตัว และกิจกรรม

ตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 

ประกอบ 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชแสดงความรูสึก และการให

เหตุผล เชน ชอบ ไมชอบ  

ดีใจ  เสียใจ มคีวามสุข  เศรา 

หิว รสชาติ  

ตัวอยาง 
觉得 juéde 、喜欢 xǐhuan 
爱 ài、高兴 gāoxìng 
伤心 shāngxīn 
快乐 kuàilè 、开心 kāixīn 
好吃 hàochī 、 好喝 hǎohē 
我喜欢 wǒxǐhuan   
不喜欢唱歌 bùxǐhuanchànggē 
爸爸回来了, 我很高兴。 
bàbahuíláile ,wǒhěngāoxìng. 
我考不好，很伤心。 
wǒkǎobùhǎo ,hěnshāngxīn. 
今天是我的生日，我觉得很

快乐、开心。 
jīntiānshìwǒdeshēngrì,wǒjuéde
hěnkuàilè ，kāixīn. 
我饿了，要去吃饭。 
Wǒ’èle ,yàoqùchīfàn. 
这个苹果很好吃。

zhègepíngguǒhěnhǎochī. 

 

5. พูดหรือเขียนแสดง

ความรูสึกของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 

กิจกรรมตางๆ พรอมให

เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

แสดงความรูสึก และการให

เหตุผลประกอบ เชน ชอบ  

ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข 

เศรา หิว รสชาติ สวย นาเกลียด  

ดี ไมดี  

ตัวอยาง  
觉得 juéde、喜欢 xǐhuan 
爱 ài、高兴 gāoxìng 
伤心 shāngxīn 
难过快乐 nánguòkuàilè 
开心 kāixīn 
甜 tián 、酸 suān、咸 xián  
辣 là 、淡 dàn、苦 kǔ  
香 xiāng、好看 hǎokàn 
不好看 bùhǎokàn、可爱 kě’ài 
不可爱 bùkě’ài、美丽 měilì 
不美丽 búměilì、漂亮 piàoliang
不漂亮 búpiàoliang 
我考了第一名，我非常高兴。

wǒkǎoledìyīmíng,wǒfēichánggāo
xìng. 
妈妈带我去玩，我很快乐。

māmādàiwǒqùwán, wǒhěnkuàilè. 
我饿了，我们去吃饭吧。

wǒ'èle， wǒmenqùchīfànba. 
茉莉花很香。mòlìhuāhěnxiāng. 
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มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคดิเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดหรือเขียนใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง และ 

เรื่องใกลตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชในการพูดและเขียนขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง 

ใกลตัว เชน ชื่อ อายุ รูปราง 

สี ขนาด รูปทรง สิ่งตางๆ 

ตัวเลข วัน เดือน ป ฤดูกาล 

ตําแหนงของสิ่งของ 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

ตัวอยาง  
圆 yuán、方 fāng、角 jiǎo 
长 cháng、短 duǎn 
夏季 xiàjì、 雨季 yǔjì 
凉季 liángjì  
春 chūn、夏 xià、秋 qiū 
冬 dōng 早上 zǎoshang 
上午 shàngwǔ 
中午 zhōngwǔ、下午 xiàwǔ
晚上 wǎnshang 
逗号（，） dòuhào   
问号（？）wènhào 
句号(。)   jùhào   
顿号（、）dùnhào 
我家有一张圆桌。
Wǒjiāyǒuyīzhāngyuánzhuō. 
方桌在左边。
fāngzhuōzàizuǒbian . 
我的童子军三角巾在书包里

。
wǒdetóngzǐjūnsānjiǎojīnzàish
ūbāolǐ. 
 
 
 
 
 

 1. พูดหรือเขียนใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง และ 

เรื่องใกลตัว  

- ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชในการพูดและเขียนขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล

ตัว เชน ขอมูลสวนบุคคล สิ่ง

ตางๆ กิจกรรม ตัวเลข ลําดับที่ 

วัน เดือน ป สี ฤดูกาล เวลา 

สภาพดินฟาอากาศ อารมณ 

ความรูสึก ขนาด รูปราง 

ตําแหนงของสิง่ของ  

- เครื่องหมายวรรคตอน  
ตัวอยาง 
圆 yuán、方 fāng、角 jiǎo    
长 cháng、短 duǎn 
夏季 xiàjì、 雨季 yǔjì 
凉季 liángjì 
春 chūn、夏 xià、秋 qiū 
冬 dōng 
早上 zǎoshang 
上午 shàngwǔ 
中午 zhōngwǔ 
下午 xiàwǔ 
晚上 wǎnshang 
时间 shíjiān 
逗号（，）   dòuhào  
问号（？）wènhào 
句号 （。）  jùhào  
顿号（、）dùnhào 
感叹号（！）gǎntànhào 
冒号（:）màohào 
泰国一年有三季：夏季 
雨季、冬季。

tàiguóyīniányǒusānjì：xiàjì, 
yǔjì,dōngjì.   

1. พูดหรือเขียนใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และ

สิ่งแวดลอมใกลตัว  

 

 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

ในการพดูและเขียนขอมูลเกีย่วกับ

ตนเอง กิจวัตรประจําวนั เพื่อน 

สิ่งแวดลอมใกลตัว  เชน ขอมูล

สวนบุคคล ตัวเลข ลําดับที่ วัน 

เดือน ป ฤดูกาล เวลา กิจกรรม สี 

ขนาด รูปทรง ตําแหนงของ 

สิ่งของ ทิศทางงายๆ สภาพดินฟา

อากาศ  อารมณ ความรูสึก 

- เครื่องหมายวรรคตอน 
ตัวอยาง 
圆 yuán、方 fāng、角 jiǎo    
长 cháng、短 duǎn 、夏季 xiàjì 
雨季 yǔjì、凉季 liángjì  
春 chūn、夏 xià、秋 qiū 
冬 dōng、东 dōng、南 nán 
西 xī、北 běi 
早上 zǎoshang、上午 shàngwǔ 
中午 zhōngwǔ下午 xiàwǔ 
晚上 wǎnshang 
时间 shíjiān 
逗号（，） dòuhào     
问号（？）wènhào 
句号（。）  jùhào     
顿号（、）dùnhào 
感叹号（！）gǎntànhào    
冒号（:）màohào 
引号（“…”） yǐnhào  
中国一年有四季：春季 
夏季、秋季、冬季。 
zhōngguóyīniányǒusìjì：chūnjì , 
xiàjì, qiūjì ,dōngjì. 
普吉在泰国的南部。
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pǔjízàitàiguódenánbù. 

2. พูดหรือวาดภาพแสดง

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ 

ใกลตัวที่ฟงหรืออาน 

- คํา กลุมคําที่มีความหมาย

สัมพันธกับสิ่งตางๆ ใกลตัว    

ตัวอยาง  
在……上 zài…shàng 
下 xià 
在……旁边 zài…pángbiān 
我的书在桌子上。

wǒdeshūzàizhuōzǐshàng. 
他坐在我的旁边。

tāzuòzàiwǒdepángbiān. 

 

2. เขียนภาพ แผนผัง และ

ตาราง แสดงขอมูลตางๆ 

ตามที่ฟงหรืออาน  

- คํา กลุมคํา ประโยคที่แสดง

ขอมูลของเรื่องตางๆ ที่มี

ความหมายสัมพันธกับภาพ 

แผนผัง และตาราง 

ตัวอยาง 
在……里边 zài…lǐbian 
在……后边 zài…hòubian 
 
这是学校的地图，图书馆在

教室的后边。

zhèshìxuéxiàodedìtú ,túshūguǎn
zàijiàoshìdehòubian. 
 
这是我的卧室，电视在桌子

上。zhèshìwǒdewòshì，
diànshìzàizhuōzǐshàng. 

2. เขียนภาพ แผนผัง และ

ตาราง แสดงขอมูลตางๆ ที่

ฟงหรืออาน  

- คํา กลุมคํา ประโยคที่แสดง

ขอมูลของเรื่องตางๆ ที่มี

ความหมายสัมพันธกับภาพ 

แผนผัง และตาราง  
这是我的课程表，上午有两节

汉语课, 一节泰语课，下午有两

节英语课，一节体育课。

zhèshìwǒdekèchéngbiǎo, 
shàngwǔyǒuliǎngjiéhànyǔkè， 
yījiétàiyǔkè,xiàwǔyǒuliǎngjiéyīng
yǔkè, yījiétǐyùkè. 
 
这是我们班的值日表。

zhèshìwǒmenbāndezhírìbiǎo. 

 

3. พูดแสดงความคิดเห็น

งายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกลตัว 

- ประโยคที่ใชพูดแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องใกลตัว 
ตัวอยาง 
姐姐很漂亮。

jiějiěhěnpiàoliang. 
他很帅。tāhěnshuài. 

3. พูดแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรม หรือ 

เรื่องใกลตัว 

-  ประโยคที่ใชพูดแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรม หรือ

เรื่องใกลตัว 

ตัวอยาง 
我喜欢打球。 
wǒxǐhuandǎqiú. 
 

3. พูดหรือเขียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบั 

เรื่องใกลตัว 

 

- ประโยคที่ใชพูดและเขียน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องใกลตัว 

ตัวอยาง 
我觉得汉语不难。
wǒjuédehànyǔbùnán. 
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มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดและแสดงออกอยาง

สุภาพ ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของจีน     

- การทักทายอยางสุภาพ 

- มารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน เชน การคํานับในการ

ทักทาย การยิม้ตอบรับ การยืน

อยางสํารวมเพือ่แสดงความ

เคารพและใหเกียรติ   

ตัวอยาง  
你好！nǐhǎo！  
您好！nínhǎo！ 
老师好！lǎoshīhǎo！(พรอมคํานบั) 
同学们好！tóngxuémenhǎo！ 
孙丽，你好！sūnlì, nǐhǎo！ 
 

1. ใชถอยคํา น้าํเสียง และ

กิริยาทาทางอยางสุภาพ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน   

 

-  ถอยคํา น้ําเสียง และกิริยา

ทาทาง ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของจีน  
ตัวอยาง 
请…… qǐng… 
请问，您贵姓？ 
qǐngwèn， nínguìxìng？ 

 

1. ใชถอยคํา น้ําเสียง และ

กิริยาทาทางอยางสุภาพ 

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน  

- ถอยคํา น้ําเสยีง และกิริยา

ทาทาง ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน  เชน การสง

และรับของดวยมือทั้งสองขาง  

ถาจําเปนตองใชมือเดยีว ใหใช

มือขวา 

 

2. ตอบคําถามเกี่ยวกับ

เทศกาล วันสําคัญ  

งานฉลองของจีน   

-  คําศัพท และขอมูลเกี่ยวกับ

เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง 

ของจีน  
ตัวอยาง 
节日 jiérì 
春节 chūnjié  
清明 qīngmíng   
端午 duānwǔ  
中秋节 zhōngqiūjié 

2. ตอบคําถาม หรือบอก

ความสําคัญของเทศกาล  

วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิต

ความเปนอยูของจีน   

 

- ขอมูล และความสําคัญของ

เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง 

และชีวิตความเปนอยูของจนี 

ตัวอยาง 
节日 jiérì 
春节 chūnjié   
清明 qīngmíng   
端午 duānwǔ   
中秋节 zhōngqiūjié 
儿童节 értóngjié   
元旦 yuándàn  
母亲节 mǔqīnjié  
父亲节 fùqīnjié   
圣诞节 shèngdànjié 

2. บอกขอมูล และ

ความสําคัญของเทศกาล  

วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิต

ความเปนอยูของจีน  

 

-  ขอมูล และความสําคัญของ

เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง 

และชีวิตความเปนอยูของจนี 

ตัวอยาง   
节日 jiérì 
 春节 chūnjié  
 清明 qīngmíng  
端午 duānwǔ   
中秋节 zhōngqiūjié 
儿童节 értóngjié    
元旦 yuándàn  
母亲节 mǔqīnjié  
父亲节 fùqīnjié   
圣诞节 shèngdànjié 
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3. เขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาและวัฒนธรรมของจีน

ที่เหมาะสมกับวัย 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน  

การเลนเกม การรองเพลง   

การตัดกระดาษ  

ตัวอยาง 
剪纸 jiǎnzhǐ 、 儿歌 érgē 
放 fàng  
做风筝 zuòfēngzhēng  
猜谜语 cāimíyǔ  
跳舞 tiàowǔ  
体操 tǐcāo 

3. เขารวมกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมของจีนที่

เหมาะสมกับวัย 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน  

การเลนเกม การรองเพลง  

การตัดกระดาษ  ศิลปะการ 

ปองกันตัว 

ตัวอยาง 
剪纸 jiǎnzhǐ 、儿歌 érgē 
放 fàng  
做风筝 zuòfēngzhēng   
猜谜语 cāimíyǔ 
跳舞 tiàowǔ 、体操 tǐcāo 
书法 shūfǎ 、 象棋 xiàngqí 

3. เขารวมกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมของจีน ตาม

ความสนใจ 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน การ 

เลนเกม การรองเพลง การตัด

กระดาษ ศิลปะการปองกันตวั 

และการเขยีนพูกันจนี  

ตัวอยาง 
剪纸 jiǎnzhǐ 、儿歌 érgē 
放 fàng、做风筝 zuòfēngzhēng   
猜谜语 cāimíyǔ 、 跳舞 tiàowǔ   
体操 tǐcāo、书法 shūfǎ  
 画画儿 huàhuàr 、 象棋 xiàngqí 
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มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม     

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. บอกความเหมือน หรือ

ความแตกตางของเสียง

ตัวอักษร คํา กลุมคํา  

ประโยค และขอความ  

ของภาษาจนีกบัภาษาไทย 

 

- ความเหมือน และความแตกตาง

ของเสียง ตัวอักษร    คํา กลุมคํา 

และประโยคและขอความ ของ

ภาษาจนีกับภาษาไทย เชน 

- เสียงในภาษาจีน: เสียง

พยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียง

วรรณยกุต 

- ตัวอักษรจีน: ลําดับขีด 

- คํา: การประสมคํา 

- ประโยค: โครงสรางประโยค

ความเดยีว 

 

 

1. บอกความเหมือน หรือ

ความแตกตางระหวางการ

ออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  

การใชเครื่องหมายวรรคตอน  

และการลําดับคํา ตาม

โครงสรางประโยคของ

ภาษาจนีและภาษาไทย 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออก

เสียงประโยคชนิดตางๆ ของ

ภาษาจนีกับภาษาไทย  การ

ใชเครื่องหมายวรรคตอน 

และการลําดับคําตาม

โครงสรางประโยคของ

ภาษาจนีและภาษาไทย  

- เสียงในภาษาจีน: เสียง

พยัญชนะ/ เสียงสระ/ เสียง

วรรณยกุต 

- ตัวอักษรจีน: ลําดับขีด 

- คํา: การประสมคํา 

- ประโยค: โครงสรางประโยค

ความเดยีว 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

1. บอกความเหมือน หรือ

ความแตกตางระหวาง 

การออกเสียง ประโยคชนิด

ตางๆ การใชเครื่องหมาย

วรรคตอน และการลําดับคํา 

ตามโครงสรางประโยค

ของภาษาจนีและภาษาไทย 

- ความเหมือนและความ

แตกตาง ระหวางการออกเสยีง

ประโยคชนิดตางๆ การใช

เครื่องหมายวรรคตอน และการ

ลําดับคําตามโครงสรางประโยค

ของภาษาจนีและภาษาไทย 

- เสียงในภาษาจีน: เสียงพยญัชนะ

เสียงสระ/ เสียงวรรณยกุต 

- ตัวอักษรจีน: ลําดับขีด 

- คํา: การประสมคํา 

วลี: โครงสรางวลี 

- ประโยค: โครงสรางประโยค

ความเดยีว 

- เครื่องหมายวรรคตอน 
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2. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางระหวาง

เทศกาล และงานฉลอง  

ตามวัฒนธรรมของจีน 

กับวัฒนธรรมของไทย  

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางเทศกาล และ

งานฉลองตามวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทย 

ตัวอยาง 
元旦 yuándàn（新年 xīnnián） 
母亲节 mǔqīnjié  
 父亲节 fùqīnjié 

 
 

2. บอกความเหมือน หรือ

ความแตกตางระหวาง

เทศกาล และงานฉลอง  

ตามวัฒนธรรมของจีนกับ

วัฒนธรรมของไทย 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางเทศกาล 

และงานฉลอง ตาม

วัฒนธรรมของจีนกับ 

วัฒนธรรมของไทย 

ตัวอยาง 
春节 chūnjié  
泼水节 pōshuǐjié 
（宋干节 sònggànjié） 
教师节 jiàoshījié  
儿童节 értóngjié 

 

2. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางระหวาง

เทศกาล งานฉลอง และ

ประเพณี ตามวัฒนธรรม

ของจีนกับวัฒนธรรม 

ของไทย   

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางเทศกาล  

งานฉลอง และประเพณี  

ตามวัฒนธรรมของจีนกับ

วัฒนธรรมของไทย 
ตัวอยาง 
元旦 yuándàn（新年 xīnnián） 
春节 chūnjié  
泼水节 pōshuǐjié 
（宋干节 sònggànjié） 
母亲节 mǔqīnjié  
父亲节 fùqīnjié   
教师节 jiàoshījié   

儿童节 értóngjié   
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สาระที่ 3: ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. คนควา รวบรวมคําศัพท

ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอื่น และนําเสนอ

ดวยการพูดหรือเขียน 

 

- คําศัพทที่เกีย่วของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- แหลงขอมูลตางๆ 

- วิธีการนําเสนอ 

กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

-  数学 shùxué 

-  自然科学 zìránkēxué 
-  社会科学 shèhuìkēxué 
（地理 dìlǐ、历史 lìshǐ、 
   宗教与文化  
    zōngjiàoyǔwénhuà） 
-  泰语 tàiyǔ 
-  外语 wàiyǔ 
（英语 yīngyǔ 、汉语 hànyǔ） 
- 卫生与体育 wèishēngyǔtǐyù 
-艺术 yìshù 
（手工艺 shǒugōngyì、 
   绘画 huìhuà、音乐 yīnyuè 
   舞蹈 wǔdǎo） 

-职业与技科 zhíyèyǔkējì 

 

1. คนควา รวบรวมคําศัพทที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอื่น และนําเสนอดวย

การพูดหรือเขยีน 

 

- คําศัพทที่เกีย่วของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- แหลงขอมูลตางๆ 

- วิธีการนําเสนอ 

กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

-  数学 shùxué 

-  自然科学 zìránkēxué 
-  社会科学 shèhuìkēxué 
（地理 dìlǐ、历史 lìshǐ、 
    宗教与文化 zōngjiàoyǔwénhuà） 
-  泰语 tàiyǔ 
-  外语 wàiyǔ 
（英语 yīngyǔ、汉语 hànyǔ） 
-卫生与体育 wèishēngyǔtǐyù 
-艺术 yìshù 
（手工艺 shǒugōngyì 
绘画 huìhuà、音乐 yīnyuè 
舞蹈 wǔdǎo） 

-职业与科技 zhíyèyǔkējì 

 

1. คนควา รวบรวมคําศัพท

ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอื่น จากแหลง

เรียนรู และนําเสนอดวย

การพูดหรือเขยีน 

 

- คําศัพทที่เกีย่วของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

- แหลงการเรยีนรูตางๆ 

- วิธีการนําเสนอ 

กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

- 数学 shùxué 

- 自然科学 zìránkēxué 
- 社会科学 shèhuìkēxué 
（地理 dìlǐ、历史 lìshǐ、 
   宗教与文化 zōngjiàoyǔwénhuà） 
- 泰语 tàiyǔ 
- 外语 wàiyǔ 
（英语 yīngyǔ、汉语 hànyǔ） 
-卫生与体育 wèishēngyǔtǐyù 
-艺术 yìshù 
（手工艺 shǒugōngyì、绘画 huìhuà 
音乐 yīnyuè、舞蹈 wǔdǎo） 
-职业与科技 zhíyèyǔkējì 
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สาระที่ 4: ภาษากับความสมัพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ฟงและพดู หรืออาน

ประโยค หรือบทสนทนา

ในสถานการณที่เกดิขึ้นใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

- ประโยค หรือบทสนทนาใน

สถานการณที่เกิดขึ้นใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

* นําคําศัพท ประโยค และบท

สนทนาที่ไดเรียนรูมาประยุกต 

ใชตามสถานการณจริง 

ตัวอยาง 
看黑板 kànhēibǎn  
看地图 kàndìtú 
再说一遍 zàishuōyībiàn   
读后请画画儿

dúhòuqǐnghuàhuàr 
放在里面 fàngzàilǐmiàn    
不要去 búyàoqù   
请排队 qǐngpáiduì 
你应该天天练习

nǐyīnggāitiāntiānliànxí 
你要用心听 nǐyàoyòngxīntīng     
上课不可以吃东西

shàngkèbúkěyǐchīdōngxi 

1. ฟง พูด และอานหรือเขียน

ประโยค หรือบทสนทนา 

ในสถานการณที่เกดิขึ้นใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

- ประโยค หรือบทสนทนา

ในสถานการณที่เกดิขึ้น 

ในหองเรยีนและสถานศึกษา 

* นําคําศัพท ประโยค และ

บทสนทนาที่ไดเรียนรู 

มาประยุกต ใชตาม

สถานการณจรงิ 

ตัวอยาง 
要说话先举手。

yàoshuōhuàxiānjǔshǒu. 
请放下去 qǐngfàngxiàqù   
请回答 qǐnghuídá   
注意听 zhùyìtīng 
请排队 qǐngpáiduì   
请帮我 qǐngbāngwǒ  
请等一下 qǐngděngyíxià 
慢慢说 mànmànshuō   
不要吵闹 búyàochǎonào 
你应该多看多写

nǐyīnggāiduōkànduōxiě 
要说话先举手

yàoshuōhuàxiānjǔshǒu 
 

1. ใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น

ในหองเรยีนและสถานศึกษา 

- ประโยค หรือบทสนทนาใน

สถานการณที่เกิดขึ้นใน

หองเรียนและสถานศึกษา 

* นําคําศัพท ประโยค และบท

สนทนาที่ไดเรียนรูมาประยุกต 

ใชตามสถานการณจริง 

ตัวอยาง 
请排队 qǐngpáiduì 、 分组 fēnzǔ 
准备 zhǔnbèi  、开始 kāishǐ   
请站起来 qǐngzhànqǐlái   
再做一次 zàizuòyícì 
请帮助他 qǐngbāngzhùtā    
请再画 qǐngzàihuà 
注意听 zhùyìtīng  
要回答先举手

yàohuídáxiānjǔshǒu                     
先听后说 xiāntīnghòushuō 
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มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ป.4 ป.5 ป.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ใชภาษาจีนในการ

รวบรวมคําศัพทที่

เกี่ยวของกับสิง่ใกลตัว  

- การใชภาษาจีนในการ

รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกบั

สิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ 
ตัวอยาง 
人物 rénwù  、 食物 shíwù    
动物 dòngwù  、 职业 zhíyè  
报纸 bàozhǐ   
日常用品 rìchángyòngpǐn  
 时间 shíjiān、地点 dìdiǎn  
 网络 wǎngluò  

 1. ใชภาษาจีนในการสืบคน 

และรวบรวมคําศัพทที่

เกี่ยวของกับสิง่ใกลตัว 

- การใชภาษาจีนในการ

สืบคน และรวบรวมคําศัพท

ที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว  

จากสื่อตางๆ 

ตัวอยาง 

人物 rénwù 、 食物 shíwù   
动物 dòngwù  、 职业 zhíyè  
报纸 bàozhǐ   
日常用品 rìchángyòngpǐn  
时间 shíjiān、地点 dìdiǎn   
网络 wǎngluò  
 

1. ใชภาษาจีนในการสืบคน 

และรวบรวมขอมูลตางๆ 

- การใชภาษาจีนในการสืบคน 

และรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของ

กับสิ่งใกลตัว จากสื่อตางๆ 

ตัวอยาง 
人物 rénwù  、 食物 shíwù   
动物 dòngwù  、 职业 zhíyè  
报纸 bàozhǐ   
日常用品 rìchángyòngpǐn  
时间 shíjiān、地点 dìdiǎn  
网络 wǎngluò 
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