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สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ม. 1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ปฏิบัติตามคาํสั่ง  

คําขอรอง คาํแนะนํา  

และคําชีแ้จงงายๆ ที่ฟง

และอาน 

 

- คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 

และคําชี้แจง เชน การเลนเกม  

การบอกทิศทาง ปาย และ

สัญลักษณตางๆ  

ตัวอยาง  
现在开始上课。 

请给我看一看。 

猜一猜，填空。 

A: 请问，图书馆在哪儿？ 

B: 在学校的东边。 

禁止抽烟  

男/女洗手间 

 

 

1. ปฏิบัติตามคาํขอรอง 

คําแนะนํา คําชี้แจง  และ

คําอธิบายงายๆ ที่ฟง 

และอาน 

 

   

- คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และ

คําอธิบาย  เชน การเลนเกม การ

ทําอาหารและเครื่องดื่ม  

การประดิษฐ การบอกทิศทาง ปาย 

และสัญลักษณตางๆ หรือการใช

อุปกรณ 

ตัวอยาง  
请翻开书到第……页。 

请大家跟着我做菜。 

学生要多喝牛奶。 

少放油。 

不要太辣。 

多放点儿辣椒。 

不放味精。 

1. ปฏิบัติตามคาํขอรอง  

คําชี้แจง คาํแนะนาํ และ

คําอธิบายที่ฟงและอาน 

-  คําขอรอง คําแนะนํา  

คําชี้แจง และคาํอธิบาย เชน

การเลนเกม การประดิษฐ การ

ใชยาหรือฉลากยา  

การบอกทิศทาง ปาย และ

สัญลักษณ ประกาศตางๆ  

หรือการใชอุปกรณ 

ตัวอยาง 
可以让我去吗？ 

请问，大皇宫怎么走？ 

一直往前走， 

到十字路口往右拐。 

对不起，请让一下。 

打扰一下，请帮我看看我的 

电脑。 

不好意思, 可以用一下儿你的手

机吗？ 

这种药饭后吃，一天三次，

每次两片。 
 

2. อานออกเสียงขอความ 

นิทาน และบทรอยกรอง

สั้นๆ ตามหลักการอาน 

- หลักการอานออกเสียง 

- ขอความ นิทาน และ 

บทรอยกรองสั้นๆ 

- การใชพจนานุกรม 

 

2. อานออกเสียงขอความ 

ขาว ประกาศ และ 

บทรอยกรองสั้นๆ   

ตามหลักการอาน   

 

- หลักการอานออกเสียง  

- ขอความ ขาว ประกาศ  

และบทรอยกรองสั้นๆ 

- การใชพจนานุกรม 

 

2. อานออกเสียงขอความ 

ขาว โฆษณา และ 

บทรอยกรองสั้นๆ  

ตามหลักการอาน   

- หลักการอานออกเสียง  

- ขอความ ขาว โฆษณา  

และบทรอยกรองสั้นๆ  

- การใชพจนานุกรม 
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3. ระบุประโยคและ

ขอความ หรือตอบคําถาม

ใหสัมพนัธกบัสื่อ 

ที่ไมใชความเรยีงที่อาน     

-ประโยค หรือขอความที่มี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน อาหาร

สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม เวลาวาง

และนันทนาการ สุขภาพและ

สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา

อากาศ การศึกษา อาชีพ การ

เดินทาง ทองเที่ยว การบริการ 

สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี คําศัพทสะสม 

600-750 คํา  

- สื่อที่ไมใชความเรียง  เชน 

สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว 

สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ  

3. ระบุประโยคและขอความ 

หรือตอบคําถามใหสัมพนัธ

กับสื่อที่ไมใชความเรยีง

รูปแบบตางๆ ที่อาน 

 

-ประโยค หรือขอความที่มี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 

อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและ

นันทนาการ สุขภาพและ

สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา

อากาศ การศึกษา อาชีพ  

การเดินทาง ทองเที่ยว  

การบริการ สถานที่ ภาษา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

คําศัพทสะสม 750-900 คํา  

- สื่อที่ไมใชความเรียง เชน 

สัญลักษณ เครื่องหมาย กราฟ 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว สิ่งของ 

บุคคล สถานที่ตางๆ  

3. ระบหุรือเขยีนสื่อที่ไมใช

ความเรยีงรปูแบบตางๆ  

ใหสัมพนัธกบัประโยค  

และขอความทีฟ่งหรืออาน 

-ประโยค หรือขอความที่มี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน อาหาร

สิ่งแวดลอม เครื่องดื่ม เวลา

วางและนันทนาการ สุขภาพ 

และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 

ลมฟาอากาศ การศึกษา อาชพี 

การเดินทาง ทองเที่ยว การ

บริการ สถานที่ ภาษา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คําศัพทสะสม  

900-1,050 คํา  

- สื่อที่ไมใชความเรียง

รูปแบบตางๆ เชน กราฟ

สัญลักษณ เครื่องหมาย 

แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว 

สิ่งของ บุคคล สถานที่ตางๆ 

 

4. ระบุหัวขอเรื่อง 

ใจความสําคัญ และ 

ตอบคําถามจากการฟงและ

การอาน  

- บทอาน บทสนทนา  นิทาน  

เรื่องสั้น เรื่องเลา 

- การจับใจความสําคัญ เชน 

หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ  

- คําถามเกี่ยวกบัใจความสําคญั

ของเรื่อง เชน ใคร  

ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 

ทําไม ใชหรือไม 

ตัวอยาง  
谁，什么，哪儿 

先…… 后 …… 

A : 谁打球？   B ：…… 
A : 他做什么？ B ：…… 

4. ระบุหัวขอเรื่อง   ใจความ

สําคัญ รายละเอียด

สนับสนุน และตอบคําถาม

เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่งและอาน 

พรอมใหเหตุผล และ

ยกตวัอยางงายๆ ประกอบ 

 

- บทอาน บทสนทนา  นิทาน  

เรื่องสั้น เรื่องเลา 

- การจับใจความสําคัญ เชน 

หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ 

รายละเอียดสนับสนุน 

- คําถามเกี่ยวกบัใจความสําคญั

ของเรื่อง เชน ใคร ทําอะไร  

ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม   

ใชหรือไม 

- ประโยคที่ใชในการแสดงความ

คิดเห็น การใชเหตุผล และการ 

ยกตวัอยาง 

4. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความ

สําคัญ รายละเอียดสนับสนนุ

และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟงและอานจากสื่อประเภท

ตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผล

และยกตัวอยางประกอบ 

- บทอาน บทความ เรื่องสั้น

ขาว จากหนังสือ สิ่งพิมพ

และสื่ออื่นๆ เชน วิทยุ 

โทรทัศน  ซีดี เว็บไซต 

- การจับใจความสําคัญจาก

การฟงและการอาน เชน 

หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ 

รายละเอียดสนับสนุน  

- คําถามเกี่ยวกบัใจความ

สําคัญของเรื่อง เชน ใคร  

ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

อยางไร ทําไม  ใชหรือไม 
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A : 他去哪儿？ B ：…… 
A : 他什么时候回来？ 
B ：…… 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  
从…… 到…… 

A : 谁打球？   

B ：…… 

A : 他做什么？  

B ：…… 

A : 他去哪儿？  

B ：…… 

A : 他什么时候回来？ 

B ：……  

A : 他怎么去？  

B ：…… 

A : 他为什么不来？   

B ：…… 

A: 你觉得汉语难不难？ 

B : 不难/很难。 

 

 

- ประโยคที่ใชในการแสดง

ความคิดเหน็ การใชเหตุผล 

และการยกตวัอยาง 

ตัวอยาง  
觉得…… , 想…… 

“把”字句 

“被”字句“让”，“叫” 

我觉得中国茶很好喝。 

我想明天会下雨。 

你同意吗？  

我同意。 

我不同意。 

我喜欢学中文，因为中文很

有意思。 
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มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. สนทนา แลกเปลี่ยน

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

กิจกรรม และสถานการณ

ตางๆ ในชีวิตประจําวนั  

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล เชน การทักทาย กลาว

ลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 

การพูดแทรกอยางสุภาพ การ

เชิญชวน  

-ประโยคหรือขอความที่ใช

แนะนําตนเอง เพื่อน และ

บุคคลใกลตัว การตอบรับ  

การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง กิจกรรม  

และสถานการณตางๆ  

ในชีวิตประจําวัน 

ตัวอยาง  
对不起 、不好意思、劳驾 

真……、很……、非常…… 

太……了、哪里哪里！  

不敢当！  

1. สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว 

และสถานการณตางๆ  

ในชีวิตประจําวัน  

- ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

ในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน 

การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอ

โทษ ชมเชย การพูดแทรกอยาง

สุภาพ การเชญิชวน  

-ประโยคหรือขอความที่ใช

แนะนําตนเอง เพื่อน และบุคคล

ใกลตัว การตอบรับ การ

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เรื่องใกลตัว และสถานการณตางๆ 

ในชีวิตประจําวัน  

ตัวอยาง  
打扰了、不好意思 

十分……、……极了！ 

过奖了！哪儿的话！ 

你的汉语说得很好。 

再会 

1. สนทนาอยางตอเนื่อง 

หรือเขียนโตตอบขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว 

สถานการณตางๆ ขาว เรื่อง

ที่อยูในความสนใจของ

สังคม  

-  ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชในการสื่อสารระหวาง

บุคคล เชน การทักทาย กลาว

ลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 

การพูดแทรกอยางสุภาพ การ

เชิญชวน การแลกเปลี่ยน

ขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง

ใกลตัว สถานการณตางๆ  

ในชีวิตประจําวัน   

- บทสนทนา ประโยค

ขอความเกี่ยวกบัตนเองและ

บุคคลใกลตัว สถานการณ 

ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจ

ของสังคม 

ตัวอยาง  
很抱歉  告辞 

特别……、 格外…… 

欢迎您再次来曼谷  

2. ใชคําขอรอง คําแนะนํา 

และคําชี้แจง ตาม

สถานการณ 

- คําขอรอง คําแนะนํา และคาํ

ชี้แจง 

ตัวอยาง  
老师请说慢点儿。 

这样写。 

2. ใชคําขอรอง คําแนะนํา คํา

ชี้แจง และคําอธิบาย  

ตามสถานการณ 

- คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง 

และคําอธิบาย 

ตัวอยาง  
这个字不是这样发音。 

汉字要根据笔画来写。 

 

2. ใชคําขอรอง คําแนะนํา 

คําชี้แจง และคาํอธิบายตาม

สถานการณ 

- คําขอรอง คําแนะนํา  

คําชี้แจง คําอธิบายที่มีความ

ซับซอน 

ตัวอยาง  
这个字有两个读音, 意思不一样。 

去百货商店可以坐地铁、公

交车或者船都可以到。 
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3. พูดและเขียนแสดง

ความตองการ ขอความ

ชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธ ในสถานการณ

ตางๆ  

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความตองการ ขอ

ความชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณตางๆ  

ตัวอยาง 
行、不行 

要 、需要 

A: 你要什么？ 

B: 我要一个苹果。 

A: 你需要他的帮助吗？ 

B: 当然要/不需要。 

3. พูดและเขียนแสดง 

ความตองการ ขอและให

ความชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธ ในสถานการณตางๆ  

- ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

ในการแสดงความตองการขอและ

ใหความชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณตางๆ 

ตัวอยาง 
要 、需要  
能、不能 

一定、不一定   当然 
A: 你要吃点儿什么？ 

B:  我想要一碗面条,不放味精。 

3. พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอและใหความ

ชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธ  

ในสถานการณตางๆ  

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความตองการ เสนอ

ขอและใหความชวยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธใน

สถานการณตางๆ 

ตัวอยาง  
要 、需要  

能、不能 

一定、不一定    当然 
求/请求 

A: 你还要吃一点儿什么吗？ 

B: 不用了，谢谢，很饱了。 
 

4. พูดและเขียนเพื่อขอ

และใหขอมูล แสดงความ

คิดเห็น เกี่ยวกบัเรื่อง 

ที่ฟงหรืออาน 

-  ประโยคและสํานวนภาษา ที่

ใชในการขอและใหขอมูล 

และแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่งหรืออาน 

ตัวอยาง  
谁？、在哪儿？、做什么？ 

怎么样？、为什么？ 

这个故事告诉、教育我们 

什么？ 

这个故事告诉我们……  。 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและ 

ใหขอมูล บรรยาย 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟงหรืออาน 

 

-  ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

ในการขอและใหขอมูล บรรยาย 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟงหรืออาน 

ตัวอยาง  
谁？、在哪儿？、做什么？ 

怎么样？、为什么？ 

你对这件事有什么意见？  

这个故事告诉/教育我们什么？ 

这个故事告诉我们……。 

4. พูดและเขียนเพื่อขอ

ขอมูลและใหขอมูล  

อธิบาย เปรียบเทียบ แสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่

ฟงหรืออาน 

ประโยคและสาํนวนภาษา  

ที่ใชในการขอและใหขอมูล 

อธิบาย เปรียบเทียบ และ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟงหรืออาน 

ตัวอยาง 
谁？、在哪儿？、做什么？ 

怎么样？、为什么？ 

你对这件事有什么意见？  

这个故事告诉、教育我们 

什么？ 

这个故事告诉我们……  。 
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5. พูดและเขียนแสดง

ความรูสึก ความคิดเห็น

ของตนเอง เกีย่วกบั 

เรื่องใกลตัว กจิกรรม

ตางๆ พรอมใหเหตุผล

สั้นๆ ประกอบ  

-  ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความรูสึก ความ

คิดเห็น และใหเหตุผลเกีย่วกับ

เรื่องใกลตัว และกิจกรรม

ตางๆ  ในชีวิต ประจําวนั เชน  

ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ  

มีความสุข เศรา หิว เกี่ยวกับ 

รสชาติ ความสวย นาเกลียด 

ความดี ไมดี  

ตัวอยาง  
爱、喜欢、高兴、伤心 

难过、快乐、开心、担心 

紧张、辛苦、甜、酸、咸

辣、淡、苦、香好吃、好

喝、好看、难看丑、可爱

酷、漂亮、帅、美、美丽

胖、瘦、高、矮苗条 

丰满、壮、好玩 

 

5. พูดและเขียนแสดง

ความรูสึก ความคิดเห็นของ

ตนเอง เกีย่วกบัเรื่องตางๆ 

กิจกรรม และประสบการณ 

พรอมใหเหตุผลประกอบ 

-  ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความรูสึก ความคิดเห็น 

และใหเหตุผล เกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

กิจกรรม และประสบการณใน

ชีวิตประจําวัน เชน ชอบ ไมชอบ 

ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา หิว 

เกี่ยวกับ รสชาติ ความสวย  

นาเกลียด ความดี ไมดี  

ตัวอยาง  
高兴、伤心、喜欢、爱、难过 

快乐、开心、担心、紧张、辛苦 

甜、酸、咸、辣、淡、苦、香 

好吃、好喝、好看、难看、丑 

可爱、酷、漂亮、帅、美、美丽 

胖、瘦、高、矮、苗条、丰满 

壮、好玩 

 

5. พูดและเขียนบรรยาย

ความรูสึก ความคิดเห็น

ของตนเองเกีย่วกับ 

เรื่องตางๆ กิจกรรม 

ประสบการณ ขาว 

เหตุการณ พรอมใหเหตุผล

ประกอบ 

-  ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความรูสึก ความ

คิดเห็น และใหเหตุผล เกี่ยวกบั

เรื่องตางๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ ขาว  เหตกุารณ

ในชีวิต ประจําวัน  เชน ชอบ 

ไมชอบ ดใีจ เสียใจ มีความสุข 

เศรา หิว อรอย หวาน ความ

สวย นาเกลียด ความดี ไมดี  

ตัวอยาง  
高兴、伤心、喜欢、爱 

难过、快乐、开心、担心 

紧张、辛苦、甜、酸、咸

辣、淡、苦、香、好吃 

好喝、好看、难看、丑 

可爱、酷、漂亮、帅、美 

美丽、胖、瘦、高、矮 

苗条、丰满、壮、好玩 
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มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคดิเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

ม.1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดและเขียนขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวนั ประสบการณ 

และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชในการนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวนั ประสบการณ 

สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน  

การเดินทาง การรับประทาน

อาหาร การเรียน กีฬา 

นันทนาการ งานอดิเรก 

การทองเที่ยว     

ตัวอยาง  
我叫马丽，今年 12 岁，爸爸

是医生，妈妈是老师。 

1. พูดและเขียนขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวนั ประสบการณ 

และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

ในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง กิจวัตรประจําวนั 

ประสบการณ  เหตุการณที่อยูใน

ความสนใจ เชน การเดินทาง การ

รับประทานอาหาร กีฬา 

นันทนาการ งานอดิเรก  

การทองเที่ยว การศึกษา   

ตัวอยาง  
每个星期天，奶奶带我去寺庙拜佛。  

我去过两次中国。第一次去了 

北京，第二次去了上海。 

1. พูดและเขียนขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวนั ประสบการณ 

และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชในการนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัต

ประจําวนัประสบการณ และ

สิ่งแวดลอมใกลตัว เชน  

การเดินทาง กฬีา การ

รับประทานอาหาร อาชีพ

นันทนาการ งานอดิเรก   

การทองเที่ยว การศึกษา  

ตัวอยาง  
现在泰国人非常喜欢学习汉

语，学习汉语成为了一种时尚。 

 

2. พูดหรือเขียนสรุป

ใจความสําคัญเกี่ยวกับ 

เรื่องใกลตัว  

 

- ขอความ บทสนทนา บทอาน 

นิทาน เกีย่วกบัเรื่องใกลตัว  

เชน กฬีา เพลง  

- การสรุปใจความสําคัญ  

ตัวอยาง  

《世上只有妈妈好》歌词 
  的内容大意是什么？ 

《画皮》这部电影的内容大

意是什么？ 

2. พูดและเขียนสรุปใจความ

สําคัญเกี่ยวกับ เรื่องใกลตัว  

 

- ขอความ บทสนทนา บทอาน 

นิทาน เรื่องสั้นเกี่ยวกบัเรื่องใกล

ตัว เชน ภาพยนตร  กีฬา ดนตรี

และเพลง  

- การสรุปใจความสําคัญ  

ตัวอยาง  
《世上只有妈妈好》歌词的中心

思想是什么？ 

-这条新闻的中心思想是什么？ 

2.พูดและเขียนสรุป

ใจความสําคัญเกี่ยวกับ 

เรื่องตางๆ ที่อยูในความ

สนใจ 

  

 

- ขอความ บทสนทนา  

บทอาน นิทาน เรื่องสั้น  

เรื่องเลา เรื่องตางๆ ที่อยูใน

ความสนใจ เชน ภาพยนตร 

กีฬา ดนตรี เพลง บุคคล

สําคัญ 

 - การสรุปใจความสําคัญ  

ตัวอยาง  
《世上只有妈妈好》的主题

思想是什么？ 

-国王御训的主题思想 

是什么？ 
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3. พูดหรือเขียนแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับ

กิจกรรมหรือเรื่องใกลตวั 

พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 

ประกอบ 

 

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความคิดเห็น และ

การใหเหตุผลประกอบ

เกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่อง 

ใกลตัว 

ตัวอยาง  
A: 你觉得昨天的考试 

   怎么样？ 

B: 很难呀！因为我没有 

   准备好。 

 

A: 你喜欢中国的广东菜吗？ 

B: 很喜欢，因为中国菜 

   不辣。 

 

 

3. พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรม  

เรื่องใกลตัว และ

ประสบการณ พรอมให

เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่ใช

แสดงความคิดเห็น และการให

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 

เรื่องใกลตัว และประสบการณ 

ตัวอยาง  
A:你认为明天美国队和英国队的

足球比赛那个队会赢？ 

B: 我认为英国队应该会赢，因为

他们有很多足球明星，如：贝克

汉姆。 

(贝克汉姆=David Beckham) 
 

3. พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรม 

ประสบการณ  และ

เหตกุารณ พรอมใหเหตุผล

ประกอบ 

- ประโยคและสํานวนภาษาที่

ใชแสดงความคิดเห็น และ

การใหเหตุผลประกอบ 

เกี่ยวกับกิจกรรม 

ประสบการณ และเหตุการณ 

ตัวอยาง  

A:昨天学校的科技展览有意  

  思吗？ 

B:非常有意思，内容丰富，

还有科技作品的比赛。 

科技作品= ผลงานทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
科技项目= โครงงานทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
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สาระที่ 2:  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ม.1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ใชภาษา น้ําเสียง และ

กิริยาทาทางอยางสุภาพ

เหมาะสม ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรม 

ของจีน 

- ประโยคและสํานวนภาษา 

น้ําเสียง และกริิยาทาทางใน

การสนทนา ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของจีน 

ตัวอยาง 

请问、对不起、不好意思 

没关系、不要紧、没事儿 

劳驾、多谢、感谢  

非常感谢、非常荣幸 

不谢、不用谢、不客气 

别客气  

 

 

1. ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยา

ทาทางเหมาะกับบุคคลและ

โอกาส ตามมารยาทสังคม 

และวัฒนธรรมของจีน 

 

- ประโยคและสํานวนภาษา

น้ําเสียง และกริิยาทาทางในการ

สนทนา ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน 

ตัวอยาง 

请问、对不起、不好意思 

没关系、不要紧、没事儿 

劳驾、多谢、感谢  

非常感谢、非常荣幸 

不谢、不用谢、不客气 

别客气 

 

1.เลือกใชภาษา น้ําเสยีง และ

กิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคล

และโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของจีน 

- การเลือกใชประโยคและ

สํานวนภาษา  น้ําเสียง และ

กิริยาทาทางในการสนทนา 

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน 

ตัวอยาง 

请问、对不起、不好意思 

没关系、不要紧、没事儿 

劳驾、多谢、感谢  

非常感谢、非常荣幸 

不谢、不用谢、不客气 

别客气 
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2. บรรยายเกี่ยวกับ

เทศกาล วันสําคัญ  

ชีวิตความเปนอยู  

และประเพณีของจีน 

 

- ความเปนมาและความสําคญั 

ของเทศกาล วนัสําคัญ 

ชีวิตความเปนอยู และประเพณี

ของจีน  
ตัวอยาง 

节日…… 

春节  ：饺子、年糕、对联 

清明  ：扫墓 

端午  ： 粽子、赛龙舟 

中秋节  ： 月饼 

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วนั

สําคัญ ชีวิตความเปนอยู และ

ประเพณีของจนี 

- ความเปนมาและความสําคญั

ของเทศกาล วนัสําคัญ ชีวิต

ความเปนอยู และประเพณีของ

จีน เชน เครื่องแตงกาย อาหาร 

เครื่องดื่ม สิ่งของ เครื่องใช  

ชนเผา ตัวเลข สี นามสกุล 

ฤดูกาล   

ตัวอยาง 
节日…… 

春节 ：饺子、年糕、对联 

舞龙、舞狮 

清明 ： 扫墓 

端午 ：粽子、赛龙舟 

中秋节 ： 月饼 

儿童节  

元旦：贺年卡 

母亲节 ： 康乃馨 

父亲节 

圣诞节： 圣诞老人 

 

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิต 

ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม 

และประเพณีของจีน 

 

-  ชีวิตความเปนอยู  

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ของจีน เชน เครื่องแตงกาย

ตามฤดูกาล อาหาร สีเครื่องดื่ม 

สิ่งประดิษฐ ตวัเลข ชนเผา  

ตัวอยาง 
民族：中国有 56 个民族。 

汉族、满族、藏族、苗族、 

傣族、回族 

中国古代四大发明：造纸 

指南针、火药、印刷 

 

 

3. เขารวมหรือจัดกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ของจีน 

ตามความสนใจ 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน การ

เลนเกม การรองเพลง การถัก

เชือก การตัดกระดาษ การ

เขียนพูกันจนี บทบาทสมมติ 

剪纸、风筝、猜谜语    

跳舞、体操、书法、画画儿

象棋、表演、朗诵 

 

3. เขารวมหรือจัดกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมของ

จีนตามความสนใจ 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน  

การเลนเกม การรองเพลง  

การถักเชือก การตัดกระดาษ  

การเขียนพูกันจีน บทบาทสมมติ 

剪纸、中国结、风筝、猜谜

语   、跳舞、体操、书法 

画画儿、象棋、表演、朗诵 

中文打字 

 

 

3. เขารวมหรือจัดกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรมของ

จีน ตามความสนใจ 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน  

การเลนเกม การรองเพลง การ

ถักเชือก การตัดกระดาษ การ

เขียนพูกันจนี บทบาทสมมติ 

剪纸、中国结、风筝 

猜谜语   、跳舞、体操 

书法、画画儿、象棋 

表演、朗诵、中文打字 
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มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม         

ม.1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. บอกความเหมือนหรือ

ความแตกตางระหวางการ

ออกเสียงประโยคชนิด

ตางๆ  การใชเครื่องหมาย

วรรคตอน และการลําดับ

คําตามโครงสราง

ประโยคของภาษาจีน

และภาษาไทย 

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยคชนิดตางๆ  

ของภาษาจนีกบัภาษาไทย  

-การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

และการลําดับคําตามโครงสราง

ประโยคของภาษาจีนและ

ภาษาไทย 

- เสียงในภาษาจีน:  

เสียงสูง-ต่ํา/ เสียงหนัก-เบา 

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสราง

อักษรจีน/ สวนประกอบของ

ตัวอักษรจนี 

- คํา: การประสมคํา 

- วลี: โครงสรางวลี 

- ประโยค: ประโยคความ

เดียวที่ไมมีสวนขยาย 主+谓+

宾/ ประโยคความเดียวที่ม ี

สวนขยาย ไดแก   主语、谓语 

宾语   定语、状语、补语 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

- รูปประโยค  句式 

比较句，“是……的”句，

“把”  

字句 

1. เปรียบเทียบและอธิบาย 

ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออก

เสียงประโยคชนิดตางๆ และ  

การลําดับคําตามโครงสราง

ประโยคของภาษาจีนกับ

ภาษาไทย 

 

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยคชนิดตางๆ   

- การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

และการลําดับคําตามโครงสราง

ประโยคของภาษาจีนและ

ภาษาไทย 

- เสียงในภาษาจีน:  

เสียงสูง-ต่ํา/ เสียงหนัก-เบา 

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสราง

อักษรจีน/ สวนประกอบของ

ตัวอักษรจนี 

- คํา: การประสมคํา 

- วลี: โครงสรางวลี 

- ประโยค: ประโยคความเดียวที่

ไมมีสวนขยาย 主+谓+宾/ 

ประโยคความเดียวที่ม ี

สวนขยาย ไดแก   主语、谓语 

宾语   定语、状语、补语 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

- รูปประโยค  句式 

比较句，“是……的”句，

“把”  

字句 

1. เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยคชนิดตางๆ  และการ

ลําดับคํา ตามโครงสราง

ประโยคของภาษาจีนกับ

ภาษาไทย 

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางการออก

เสียงประโยคชนิดตางๆ ของ

ภาษาจนีกับภาษาไทย  - การ

ใชเครื่องหมายวรรคตอน 

และการลําดับคําตาม

โครงสรางประโยคของ

ภาษาจนีและภาษาไทย 

- เสียงในภาษาจีน:  

เสียงสูง-ต่ํา/ เสียงหนัก-เบา 

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสราง

อักษรจีน/ สวนประกอบของ

ตัวอักษรจนี 

- คํา: การประสมคํา 

- วลี: โครงสรางวลี 

- ประโยค: ประโยคความ

เดียวที่ไมมีสวนขยาย 主+谓+

宾/ ประโยคความเดียวที่ม ี

สวนขยาย ไดแก   主语、谓

语、宾语   定语、状语、补语 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

  - รูปประโยค  句式 

比较句， 句式 比较句，

“是……的”句，“把” 

 字句 
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2. เปรียบเทียบความ

เหมือนหรือความ

แตกตางระหวางเทศกาล 

งานฉลอง วันสําคัญ และ

ชีวิตความเปนอยูของจีน

กับของไทย 

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางเทศกาล  งาน

ฉลอง วันสําคัญ และชีวิต

ความเปนอยูตามวัฒนธรรม

ของจีนกับ 

ของไทย 

ตัวอยาง 

元旦（新年）、春节 

泼水节（宋干节） 

母亲节、父亲节、教师节 

儿童节、国庆节、劳动节 

2 เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางชีวิตความ

เปนอยูและวัฒนธรรม 

ของจีนกับของไทย 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางชีวิตความ

เปนอยูและวัฒนธรรมของจีน

กับของไทย 

ตัวอยาง 

四合院、饮食文化、民族服装 

中国乐器、体育 

艺术：书画、建筑、陶器 

雕刻 

 

 

2. เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางชีวิตความ

เปนอยูและวัฒนธรรมของจีน

กับของไทย และนําไปใช

อยางถูกตอง 

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางชีวิตความ

เปนอยู และวฒันธรรมของ

จีนกับของไทย 

- การปฏิบัติตามวัฒนธรรม

จีน-ไทย  

ตัวอยาง 

饮食文化、民族服装 

中国乐器、体育 

艺术：书画、建筑、陶器 

雕刻、舞蹈、祝贺辞 

对联 
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สาระที่ 3: ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ม.1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. คนควา รวบรวม และ

สรุปขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงที่เกีย่วของกับ

กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

จากแหลงเรียนรู และ

นําเสนอดวยการพูด 

หรือการเขียน 

 

- การคนควา การรวบรวม  

การสรุป และการนําเสนอ

ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระ 

การเรียนรูอื่น 

- กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
-  数学 

-  自然科学 

-  社会科学（地理、历史、宗教

与文化） 

-  泰语 

-外语（英语、汉语） 

-卫生与体育 

-艺术（手工艺、绘画、音乐 

舞蹈） 

-职业与科技 

ตัวอยาง 

让学生查找关于中国地理的

知识，然后阐述所收集到 

内容。 

1. คนควา รวบรวม และสรปุ

ขอมูลหรือขอเท็จจริง 

ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ 

การเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู 

และนําเสนอดวย 

การพูดหรือการเขียน 

 

- การคนควา การรวบรวม  

การสรุป และการนําเสนอขอมูล

หรือขอเท็จจรงิที่เกี่ยวของกบั

กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

- กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
-  数学 

-  自然科学 

-  社会科学（地理、历史、宗教与 

文化） 

-  泰语 

-外语（英语、汉语） 

-卫生与体育 

-艺术（手工艺、绘画、音乐、舞蹈） 

-职业与科技 

ตัวอยาง 

让学生查找关于环境保护的 

资料，并且阐述所收集的 

内容。 

1. คนควา รวบรวม และสรปุ

ขอมูลหรือขอเท็จจริง 

ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู 

และนําเสนอดวยการพูดหรือ

การเขียน 

 

- การคนควา การรวบรวม  

การสรุป และการนําเสนอ

ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระ 

การเรียนรูอื่น 

- กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
-  数学 

-  自然科学 

-  社会科学（地理、历史、宗教

与文化） 

-  泰语 

-外语（英语、汉语） 

-卫生与体育 

-艺术（手工艺、绘画、音乐 

舞蹈） 

-职业与科技 

ตัวอยาง 

让学生查找关于中泰关系的

历史书籍，并且阐述所收集

到的历史资料。 
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สาระที่ 4: ภาษากับความสมัพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ม.1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ใชภาษาจีนสื่อสาร 

ในสถานการณจริงหรือ

สถานการณจําลอง 

ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ

สถานศึกษา  

- การใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือ

สถานการณจําลอง 

ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

และสถานศึกษา 

* นําคําศัพท ประโยค และ 

บทสนทนาที่ไดเรียนรูมา

ประยุกตใชตามสถานการณ

จริง 

 

1. ใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลองที่เกิดขึ้น

ในหองเรยีนสถานศึกษาและ

ชุมชน  

- การใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือสถานการณ

จําลอง ที่เกิดขึน้ในหองเรียน 

สถานศึกษา และชุมชน 

* นําคําศัพท ประโยค และบท

สนทนาที่ไดเรียนรูมาประยุกต ใช

ตามสถานการณจริง 

ตัวอยาง 

欢迎到我们的学校。 

1. ใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลอง 

ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน  

- การใชภาษาจีนสื่อสารใน
สถานการณจรงิหรือ
สถานการณจําลองที่เกิดขึ้น 
ในหองเรยีน สถานศึกษา 
ชุมชน 
* นําคําศัพท ประโยค และ
บทสนทนาที่ไดเรียนรูมา
ประยุกต ใชตามสถานการณ
จริง 
ตัวอยาง 

我们爱国王，他叫普密蓬。 
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มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ม.1 ม.2 ม.3 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ใชภาษาจีนในการ

สืบคน/คนควาและ

นําเสนอ ความรูหรือ

ขอมูลตางๆ จากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตางๆ ใน

การศึกษาตอ และ

ประกอบอาชพี 

- การใชภาษาจีนในการสืบคน

หรือคนควาความรู 

หรือขอมูลตางๆ จากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตางๆ ในการ 

ศึกษาตอ และประกอบอาชพี 

ตัวอยาง 

ภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล 
  查词典、查资料、上网 

网上搜索、输入网址 

ภาษาที่ใชในการกรอก
แบบฟอรม 
姓名、性别、年龄 

出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 

 

1. ใชภาษาจีนในการสืบคน/

คนควา รวบรวม นําเสนอ

และสรุปความรูหรือขอมูล

ตางๆ จากสื่อและแหลงการ

เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ 

และประกอบอาชีพ 

- การใชภาษาจีนในการสืบคน/

คนควา รวบรวม นําเสนอความรู

หรือขอมูลตางๆ จากใชสื่อและ

แหลงการเรียนรูตางๆ ในการ 

ศึกษาตอ และประกอบอาชพี 

ตัวอยาง 

ภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล 
  查词典、查资料、上网 

网上搜索、输入网址 

ภาษาที่ใชในการกรอกแบบฟอรม 
姓名、性别、年龄 

出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 

 

1. ใชภาษาจีนในการ

สืบคน/คนควา รวบรวม 

นําเสนอและสรุปความรู

หรือขอมูลตางๆ จากสื่อ

และแหลงการเรียนรูตางๆ 

ในการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชพี 

- การใชภาษาจีนในการ

สืบคน/คนควาหรือรวบรวม

นําเสนอ สรุปความรูหรือ

ขอมูลตางๆ จากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตางๆ ใน

การศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพ 

ตัวอยาง 

ภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล 
  查词典、查资料、上网 

网上搜索、输入网址 

ภาษาที่ใชในการกรอก
แบบฟอรม 
姓名、性别、年龄 

出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 

    2. เผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน  

เปนภาษาจีน 

 

- การใชภาษาจีนในการ

เผยแพรหรือประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน 

เชน แผนพับแนะนําโรงเรียน 

แผนปลิว ปายคําขวัญ 

ประกาศ 

- การนําเสนอขอมูลขาว สาร 

ในโรงเรียนเปนภาษาจีน 
ตัวอยาง 

制作标语、宣传册（板） 
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