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สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ม. 4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1.ปฏิบัติตามคาํสั่ง  

คําขอรอง คาํแนะนํา 

คําชี้แจง คาํอธบิาย และ

คําบรรยายที่ฟง 

และอาน  

- คําสั่ง คําแนะนํา คําขอรอง 

คําชี้แจง คําอธิบาย และ  

คําบรรยาย เชน ประกาศ 

เตือนภยัตางๆ การใชยา  

การใชอุปกรณและสิ่งของ  

การสืบคนขอมูลทาง 

 อินเทอรเน็ต ปายจราจร และ 

 ปายประกาศตาง ๆ 

ตัวอยาง 

小心地滑、禁止停车 

入口、出口、危险 

外用药、内服药、搜索 

保存、删涂、复制、确定 

教师办公室 

1.ปฏิบัติตามคําสั่ง 

คําแนะนํา คําชี้แจง 

คําอธิบาย และคําบรรยายที่

ฟงและอาน 

 - คําสั่ง คําแนะนําในคูมือ 

 การใชงานตางๆ คําชี้แจง 

 คําอธิบาย และคําบรรยาย เชน  

 ประกาศเตือนภัยตางๆ   

 การใชยา การใชอุปกรณ 
 และสิ่งของ การสืบคนขอมูล 

 ทางอินเทอรเน็ต ปายจราจร 

 และปายประกาศตาง ๆ 

 ตัวอยาง 

海啸、易燃品、电话本 

台风时请勿出海、菜单 

信息、信号、短信、新信息 

收件箱、电子邮箱、装 sim卡 

充值、电池、禁止拐弯 

禁止倒车 

1. ปฏิบัติตามคาํแนะนํา   คํา

ชี้แจง คําอธิบาย และ 

คําบรรยาย จากขอมูลทางสื่อ

ตางๆ  

 - คําแนะนํา คาํชี้แจง  

 คําอธิบาย และคําบรรยาย 

 จากขอมูลทางสื่อตางๆ เชน  

 ประกาศตางๆ คูมือการใช 

 อุปกรณและสิ่งของ ขอมูล 

 ทางอินเทอรเน็ต ปายจราจร 

 และปายประกาศตาง ๆ 

 ตัวอยาง  

暂停上课、继续上课 

请系安全带、填表、欢迎光临 

通知、 布告栏、报纸、杂志 

网络新闻、闲人免进 

网络信息 

2. อานออกเสียงขอความ 

ขาว โฆษณา 

และบทรอยกรอง  

ตามหลักการอาน 

- หลักการอานออกเสียง 

- ขอความ ขาว โฆษณา และ 

บทรอยกรอง 

- การใชพจนานุกรม 

2. อานออกเสียงขอความ 

ขาว ประกาศ โฆษณา และ

บทรอยกรอง ตามหลัก 

การอาน   

- หลักการอานออกเสียง  

- ขอความ ขาว โฆษณา  

และบทรอยกรอง 

- การใชพจนานุกรม 

 

2. อานออกเสียงขอความ  

ขาว โฆษณา และบทรอย

กรอง ตามหลักการอาน    

- หลักการอานออกเสียง 

- ขอความ ขาว โฆษณา 

และบทรอยกรอง  

- การใชพจนานุกรม 

3. อธิบายและเขียน 

ประโยคหรือขอความ

รวมทัง้ระบแุละเขยีน 

สื่อที่ไมใชความเรยีง

รูปแบบตางๆ ให

-ประโยค หรือขอความที่มี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง สิ่ง

ใกลตัว ชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

3. อธิบายและเขียนประโยค

หรือขอความ รวมทัง้ระบุ

และเขยีนสื่อทีไ่มใช 

ความเรยีงรูปแบบตางๆ  

ใหสัมพนัธกบัประโยคหรือ

-ประโยค หรือขอความที่มี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง สิ่ง

ใกลตัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ประเพณี วฒันธรรม

และสิ่งแวดลอม  

3. อธิบายและเขียน รวมทัง้

ระบแุละเขยีนสื่อที่ไมใช 

ความเรยีงรูปแบบตางๆ ให

สัมพันธกับประโยคหรือ

ขอความที่ฟงหรืออาน  

-ประโยค หรือขอความที่มี

ความหมายเกีย่วกับตนเอง สิ่ง

ใกลตัว ชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
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สัมพันธกับประโยคหรือ

ขอความที่ฟงหรืออาน  

คําศัพทสะสม 1,050-1,250 คํา  

- สื่อที่ไมใชความเรียง เชน 

สัญลักษณ เครื่องหมาย 

แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ 

วัตถุจริง สิ่งจําลอง  

ขอความที่ฟงหรืออาน  คําศัพทสะสม1,250-1,500 คํา  

- สื่อที่ไมใชความเรียง  เชน 

สัญลักษณ เครื่องหมาย แผนภูมิ 

กราฟ ตาราง ภาพ วตัถุจริง สิ่ง

จําลอง  

 

คําศัพทสะสม 1,500 คําขึน้ไป  

- สื่อที่ไมใชความเรียง  เชน 

สัญลักษณ เครื่องหมาย 

แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ 

วัตถุจริง สิ่งจําลอง  

4. ตอบคําถาม  

จับใจความสําคัญ 

วิเคราะห และ แสดง

ความคิดเหน็พรอมให

เหตุผล หรือยกตัวอยาง

ประกอบเกีย่วกับเรื่องที่

ฟงและอาน  

- บทอาน บทความ เรื่องสั้น 

ขาว จากหนังสือ สิ่งพิมพและ

สื่ออื่นๆ เชน วทิยุ โทรทัศน  

ซีดี เว็บไซต 

 -หลักการอานจับใจความ

สําคัญ เชน หัวขอเรื่อง 

ใจความสําคัญ รายละเอียด

สนับสนุน  

- คําถามเกี่ยวกบัใจความสําคญั

ของเรื่อง เชน ใคร  

ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

อยางไร ทําไม ใชหรือไม 

- ประโยคที่ใชในการแสดง 

ความคิดเหน็ การใหเหตุผล 

และการยกตวัอยาง 

ตัวอยาง 
A: 你有什么想法？ 

B: 我想…… 、我认为…… 

句式： 

比 、不比、不如 、没有 

跟…… (不)一样、越……越…… 

一边…… 一边……、先……后……  

“是…… 的 ”句 

 

 

4. ตอบคําถาม จับใจความ

สําคัญ วิเคราะหและ  

สรุปความ และแสดงความ

คิดเห็น พรอมใหเหตุผล 

หรือยกตวัอยางประกอบ

เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่งและอาน  

- บทอาน บทความ เรื่องสั้น ขาว 

จากหนังสือ สิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ 

เชน วิทยุ โทรทัศน  ซีดี เว็บไซต 

 -หลักการอานจับใจความสําคัญ 

เชน หวัขอเรื่อง ใจความสําคญั 

รายละเอียดสนับสนุน  

- คําถามเกี่ยวกบัใจความสําคญั

ของเรื่อง เชน ใคร ทําอะไร  

ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม  

ใชหรือไม 

- ประโยคที่ใชในการแสดง 

ความคิดเหน็ การใหเหตุผล และ

การยกตวัอยาง 

ตัวอยาง 
觉得 

A: 你对这件事有什么意见？ 

B: 我觉得…… 、我认为……像  

 比如 

A:  我喜欢去公园，像北海、颐

和园什么的，因为那儿的空气

很凉快。 

A：泰国有很多水果，比如；榴

莲、红毛丹、山竹、芒果等等。  

  连….. 都….. 、连….. 也…… 

如果…… 就……. 

一方面…… 一方面…… 

又…… 又…… 、既 …… 又…… 

4. ตอบคําถาม จับใจความ

สําคัญ วิเคราะหและ  

สรุปความ และแสดงความ

คิดเห็นพรอมใหเหตุผล หรือ

ยกตวัอยางประกอบเกีย่วกับ

เรื่องที่ฟงและอาน 

- บทอาน บทความ เรื่องสั้น 

ขาว จากหนังสือ สิ่งพิมพและ

สื่ออื่นๆ เชน วทิยุ โทรทัศน  

ซีดี เว็บไซต 

 -หลักการอานจับใจความ

สําคัญ เชน หัวขอเรื่อง 

ใจความสําคัญ รายละเอียด

สนับสนุน  

- คําถามเกี่ยวกบัใจความสําคญั

ของเรื่อง เชน ใคร  

ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

อยางไร ทําไม ใชหรือไม 

- ประโยคที่ใชในการแสดง 

ความคิดเหน็ การใหเหตุผล 

และการยกตวัอยาง 

ตัวอยาง 
觉得、对我来说、依我看 

对于这件事 

A: 你对这件事有什么意  见？ 

B: 我觉得……. 、我认为….像  

比如 

A:  我喜欢去公园，像北海、颐
和园什么的, 因为那儿的空气很
凉快。 

A：泰国有很多水果，比如；榴
莲、红毛丹、山竹、芒果等等。  

应该…. 

要考试了，你们应该努力学习。  
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 虽然…..但是…… 

因为……. 所以……  

既然……就…… 
不但…… 而且……  

非 ……… 不可 

只要……. 就…… 

只有…… 才…… 
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มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

ม.4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. สนทนาอยางตอเนื่อง 

หรือเขียนโตตอบขอมูล 

ขาวสาร ประสบการณ 

และเรื่องที่อยูในความ

สนใจของสังคม 

 

 

-  ประโยคหรือสํานวนภาษา 
ที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร เชน การพูดแสดง
ความคิดเหน็ การขอความ
คิดเห็นจากเพือ่น การยอมรบั
และเหน็ตาง 
- บทสนทนา ประโยค หรือ
ขอความเกี่ยวกบัขอมูลขาวสาร 
ประสบการณ และเรื่องที่อยูใน
ความสนใจ 
ของสังคม 
ตัวอยาง 
我觉得…… 

你看怎么样？ 

你的意见呢？ 

我同意。  

我不这么认为。 

 

 

1. สนทนาอยางตอเนื่อง และ

เขียนโตตอบขอมูลขาวสาร 

ประสบการณ และเรื่องที่อยู

ในความสนใจของสังคม 

 

-  ประโยคหรือสํานวนภาษา 
ที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร เชน การพูดแสดงความ
คิดเห็น การขอความคิดเหน็จาก
เพื่อน   
การยอมรับและเหน็ตาง 
- บทสนทนา ประโยค หรือ
ขอความเกี่ยวกบัขอมูล ขาวสาร 
ประสบการณ และเรื่องที่อยู 
ในความสนใจของสังคม 
ตัวอยาง 
我觉得…… 、依我看……  

大家认为……、根据……  

依我的经验…… 

你看怎么样？ 

你的意见呢？ 

我同意。  

我不这么认为。 

 

 

1. สนทนาอยางตอเนื่อง และ

เขียนโตตอบขอมูลขาวสาร 

ประสบการณ และเรื่องที่อยู

ในความสนใจของสังคม 

 

ประโยคหรือสํานวนภาษา 
ที่ใชในการสื่อสารระหวาง
บุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร ประสบการณ เชน 
การพูดแสดงความคิดเห็น การ
ขอความคดิเหน็จากเพื่อน การ
ยอมรับและเหน็ตาง 
- บทสนทนา ประโยค หรือ
ขอความเกี่ยวกบัขอมูลขาวสาร 
ประสบการณ และเรื่องที่อยูใน
ความสนใจ 
ของสังคม 
ตัวอยาง 
我觉得…… 

你看怎么样？ 

你的意见呢？你有什么 

意见？ 

你有更好的意见吗？ 

我同意。、 我赞成。 

我满意。 

我不这么认为。 
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2. ใชคําขอรอง  

คําแนะนํา คําชี้แจง และ

คําอธิบาย 

ในสถานการณตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คําขอรอง คําแนะนํา  

คําชี้แจง และคาํอธิบาย 

ในสถานการณตางๆ เชน  

คําขอรองใหชวยเหลือ 

คําแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 

คําชี้แจงการทาํขอสอบ 

ตัวอยาง 

请问…… 

告诉我好吗？ 

请你帮个忙，好吗？ 

请你帮我一下，可以吗？ 

A: 你去哪里？    

 B: 我去学校。 

 A: 请问, 银行在哪儿？ 

 B: 银行在学校对面。  

2. ใชคําขอรอง คําแนะนํา คํา

ชี้แจง และคําอธิบาย  

ในสถานการณตางๆ 

- คําขอรอง คําแนะนํา  

คําชี้แจง และคาํอธิบายใน

สถานการณตางๆ เชน การบอก

ทิศทาง คําอธิบายการใชยา 

ตัวอยาง  
请你帮我去买东西，好吗？ 

 你应该多看书，才可以提高中

文水平。 

 这个药必须每天吃三次，病才

会好得快。 

2. ใชคําขอรอง คําแนะนํา คํา

ชี้แจง และคําอธิบาย 

ในสถานการณตางๆ 

- คําขอรอง คําแนะนํา  

คําชี้แจง คําอธิบายที่มีความ

ซับซอนในสถานการณตางๆ  

เชน คําแนะนําการใชอุปกรณ 

ตัวอยาง 
请快上车，要不然就来不 

及了。曼谷不但是泰国的经

济中心，而且是重要的 

 旅游城市。 

 中国的高考，除了要考数

学，还要考英文。 

老师，请原谅我，下次我再 

也不 敢迟到了。  

辛苦了，还麻烦你跑一趟。 

3. พูดหรือเขียนแสดง

ความตองการ   

ขอและใหความชวยเหลือ   

ตอบรับและปฏิเสธ  

ในสถานการณตางๆ  

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความตองการ ขอ

และใหความชวยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธในสถานการณ

ตางๆ  
ตัวอยาง 
愿意、不愿意 

请多多指教 ! 
如果你有事，请告诉我。 

那本书很有意思。 

请给我这本书，好吗？   

 我不喝咖啡，我喝茶   

3. พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอและใหความ

ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  

ในสถานการณตางๆ  

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความตองการ ขอและ

ใหความชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณตางๆ 

ตัวอยาง  
愿意、不愿意 

得、必须、必要 

要是你寂寞，就上我们家来玩儿

吧。 

让我来帮你吧。 

你需要我帮忙吗？ 

请你把窗帘拉上。 

 别再提这件事。 

 你能让我试试看吗？ 

 

3. พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอและใหความ

ชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณตางๆ  

- ประโยคและสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความตองการ ขอและ

ใหความชวยเหลือ  ตอบรับและ

ปฏิเสธในสถานการณตางๆ 

ตัวอยาง 
愿意、不愿意 

得、必须、必要 

我愿意帮助你。 

你必须去看一下。 
我的词典被他拿走了， 

你能借我用一下儿吗？ 
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4. พูดและเขียนเพื่อขอ

และใหขอมูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ และ  

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ง 

หรืออาน 

- ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ที่ใชขอและใหขอมูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็น เกี่ยวกบัเรื่องที่ฟง 

หรืออาน 
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. พูดและเขียนเพื่อขอและ 

ใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทยีบ 

และแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องที่ฟงหรืออาน 

 

- ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ที่ใชในการขอและใหขอมูล 

อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ง 

หรืออาน 

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……。 

读完这个故事后有什么感想？ 

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให

ขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ 

บรรยาย และแสดงความ

คิดเห็น เกี่ยวกบัเรื่องที่ฟงหรอื

อาน 

 

-  ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ที่ใชในการขอและใหขอมูล 

อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยาย 

และแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่งหรืออาน 
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…… 。 

读完这个故事后有什么收获？ 

5. พูดและเขียนแสดง

ความรูสึก ความคิดเห็น

ของตนเองเกีย่วกับเรื่อง

ตางๆ  กิจกรรม 

ประสบการณขาว 

เหตุการณ พรอมให

เหตุผลประกอบ  

- ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความรูสึก  

ความคิดเหน็ และใหเหตุผล

เกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม  

ประสบการณ ขาว เหตกุารณ  

เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ 

สุข เศรา หิว เกี่ยวกับ รสชาติ 

ความสวย นาเกลียด ดี ไมดี  
ตัวอยาง 
担心、紧张、辛苦、寂寞 

无聊、后悔、遗憾、希望 

失望、等待、油腻、清淡 

单调、丑、酷、棒、了不起

很厉害、胖、瘦、高、矮 

苗条、丰满、壮 

 

5. พูดและเขียนบรรยาย

ความรูสึก แสดงความ

คิดเห็นของตนเอง เกีย่วกับ

เรื่องตางๆ  กิจกรรม  

ประสบการณ ขาว เหตกุารณ 

พรอมใหเหตุผลประกอบ 

-  ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความรูสึก ความคิดเห็น 

และใหเหตุผล เกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

กิจกรรม ประสบการณ ขาว 

เหตุการณ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ 

เสียใจ สุข เศรา หิว เกี่ยวกับ 

รสชาติ ความสวย นาเกลียด 

ดี ไมดี  

ตัวอยาง  
担心、紧张、辛苦、寂寞 

无聊、后悔、遗憾、希望 

失望、等待、油腻、清淡 

单调、可口、丑、酷、棒 

了不起、很厉害、胖、瘦、高 

矮、苗条、丰满、壮 

 

5. พูดและเขียนบรรยาย

ความรูสึก แสดงความคิดเหน็

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง  ๆ

กิจกรรม ประสบการณ ขาว 

เหตุการณ พรอมใหเหตุผล

ประกอบ 

-  ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ที่ใชแสดงความรูสึก ความ

คิดเห็น และใหเหตุผล เกี่ยวกบั

เรื่องตางๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ  ขาว  เหตกุารณ 

เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ 

สุข เศรา หิว เกี่ยวกับ รสชาติ 

ความสวย นาเกลียด ดี ไมดี  
ตัวอยาง 
担心、紧张、辛苦、寂寞 

无聊、后悔、遗憾、希望 

失望、等待、油腻、清淡 

单调、可、丑、酷、棒 

了不起、很厉害、胖、瘦 

高、矮、苗条、丰满、壮 

结实  
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มาตรฐาน ต 1.3   นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. พูดและเขียนนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ  ขาว 

หรือเหตุการณ 

หรือเรื่อง หรือประเด็น

ตางๆ ที่อยูในความ

สนใจของสังคม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง ประสบการณ  ขาวหรือ

เหตุการณ หรือประเด็น 

ที่อยูในความสนใจของสังคม  

เชน การเดนิทาง การ

รับประทานอาหาร กีฬา 

นันทนาการ การทองเที่ยว 

การศึกษา สภาพสังคม บุคคล

สําคัญ    
ตัวอยาง  
泰国有很多名胜古迹，如大

城历史公园，它有四百多年

的历史，已经被联合国教科

文组织评为世界文化遗产。 

 

中国昆明石林是世界自然 

遗产。 

联合国教科文组织= UNESCO 

世界文化遗产=มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม 

世界自然遗产=มรดกโลกทาง

ธรรมชาติ 

世界七大奇迹 = สิ่งมหัศจรรย

โลก7 อยาง 

 

1. พูดและเขียนนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ ขาว หรือ

เหตุการณ หรือเรื่อง หรือ

ประเด็นตางๆ ที่อยูในความ

สนใจของสังคม   

 

 

- ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง ประสบการณ  ขาว หรือ

เหตุการณ หรือประเด็นที่อยูใน

ความสนใจของสังคม เชน การ

เดินทาง การรบัประทานอาหาร 

กีฬา นนัทนาการ การทองเที่ยว 

การศึกษา  สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ     
ตัวอยาง  

大气污染、水污染等环境问题

是目前全世界人类所共同关心

的核心问题之一。 

你们知道吗这些问题是怎么引

起的吗？ 

我们应该如何保护呢？ 

(สามารถบูรณาการกับสาระการ

เรียนรูอื่น) 

1. พูดและเขียนนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  

ประสบการณ ขาว เหตกุารณ 

เรื่อง ประเด็นตางๆ ที่อยูใน

ความสนใจของสังคม   

 

 

- ประโยคหรือสํานวนภาษา 

ในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั

ตนเอง ประสบการณ ขาว 

เหตุการณ เรื่อง ประเด็นที่อยู

ในความสนใจของสังคม เชน 

การเดินทาง การรับประทาน

อาหาร กีฬา นนัทนาการ การ

ทองเที่ยว การศึกษา สภาพ

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง    

ตัวอยาง 

中泰两国有着悠久的友好关

系。自 1975 年建立外交关系以

来，两国在政治、经济、文

化、贸易和军事等方面的交

流与合作得到了全面的发

展。两国的贸易与投资额不

断增长，泰国出口到中国的

主要商品有大米、橡胶、热

带水果、电脑配件等。泰国

从中国进口电器、电子产

品、机械等商品。 
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2. พูดและเขียนสรุป

ใจความสําคัญหรือแกน

สาระที่ไดจากการ

วิเคราะหเรื่องหรือ 

เหตุการณที่อยูในความ

สนใจของสังคม 

- ขอความ บทสนทนา  

บทอาน นิทาน เหตุการณทีอ่ยู

ในความสนใจของสังคม เชน 

ภาพยนตร กฬีา เพลง  

-การวิเคราะหเรื่อง  

เพื่อจับใจความสําคัญ หรือแกน

สาระ  
ตัวอยาง 
这故事告诉/教导我们…… 

 

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความ

สําคัญ หรือแกนสาระ หรือ

หัวขอเรื่องที่ไดจากการ

วิเคราะหเรื่องหรือเหตุการณ

ที่อยูในความสนใจของ

สังคม 

 

 

- ขอความ บทสนทนา บทอาน 

นิทาน เรื่องสั้น เหตุการณทีอ่ยู

ในความสนใจ เชน ภาพยนตร  

กีฬา ดนตรี เพลง  

- การวิเคราะหเรื่อง เพื่อจับ

ใจความสําคัญ แกนสาระ หัวขอ

เรื่อง   
ตัวอยาง 
从这件事我们可以看出 

总结出…… 

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความ

สําคัญ แกนสาระ หัวขอเรื่อง

ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง 

ขาว เหตกุารณ  สถานการณที่

อยูในความสนใจของสังคม  

-ขอความ บทสนทนา  

บทอาน นิทาน เรื่องสั้น 

เรื่องเลา ขาว เหตุการณ  

สถานการณทีอ่ยูในความ

สนใจ เชน ภาพยนตร กฬีา 

ดนตรี เพลง บุคคลสําคัญ 

 - การวิเคราะหเรื่อง  

เพื่อจับใจความสําคัญ แกนสาระ 

หัวขอเรื่อง 
ตัวอยาง 
这篇文章反映、指出…… 

这篇报道评论…… 

 

3. พูดและเขียนแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับ

กิจกรรม ประสบการณ 

ขาว และเหตุการณ ใกล

ตัว พรอมใหเหตุผล

ประกอบ 

- ประโยค และสํานวนภาษา

แสดงความคิดเห็น การให

เหตุผลเกี่ยวกบักิจกรรม 

ประสบการณ ขาว และ

เหตกุารณใกลตัว 
ตัวอยาง 
我不太喜欢吃四川菜，因为太

辣了。 

 

 

3. พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรม 

ประสบการณ ขาว และ

เหตกุารณตางๆ ที่อยูใน 

ความสนใจ พรอมใหเหตุผล

ประกอบ 

 

 

- ประโยค และสํานวนภาษา

แสดงความคิดเห็น การให

เหตุผลเกี่ยวกบักิจกรรม 

ประสบการณ ขาว และ

เหตกุารณตางๆ ที่อยูในความ

สนใจ 
ตัวอยาง 
我不同意你买这辆车，因为这

辆车又贵又费油。 

我认为这件衣服很适合你，价

格不高，款式新颖。 

3. พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรม 

ประสบการณ ขาว เหตกุารณ 

และสถานการณตางๆ   

พรอมใหเหตุผลประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประโยค และสํานวนภาษา

แสดงความคิดเห็น การให

เหตุผลเกี่ยวกบักิจกรรม 

ประสบการณ ขาว เหตกุารณ 

และสถานการณตางๆ 
ตัวอยาง 
我认为留学北京好处多，首

先北京有很多名牌大学供留

学生选择，其次在那能学到

标准的普通话，最后就是北

京有很多名胜古迹，课余时

可以充分接触到中国的历史

文化。 
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สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ม.4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1.เลือกใชภาษา  น้ําเสียง 

และกิริยาทาทางให

เหมาะสมกับบคุคล  

โอกาส และสถานที่  

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน 

- การเลือกใชภาษา น้ําเสียง 

และกิริยาทาทางในการ

สนทนา ระดับของภาษา  ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของจีน 

ตัวอยาง 

谢谢夸奖、多谢夸奖 

不敢当、哪里，哪里 

您过奖了、哪儿的话 

差远了 

(มารยาทบนโตะอาหาร เชน 

การใชตะเกียบ ตําแหนงทีน่ัง่

ในโตะอาหารและในที่ประชุม 

- คําที่เปนสิริมงคลและคําที่ไม

เปนสิริมงคล 

- คําตองหาม  เชน 破、苦 

死、穷、鬼 、倒霉 ไมใชใน

เทศกาลตรุษจนีและในงาน

มงคล) 

 

1. เลือกใชภาษา น้ําเสียง และ

กิริยาทาทางใหเหมาะสมกับ

บุคคล  โอกาส และสถานที่ 

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน   

- การเลือกใชภาษา น้ําเสียง และ

กิริยาทาทางในการสนทนา  

ระดับของภาษา ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีน 

ตัวอยาง 

谢谢夸奖、多谢夸奖 

不敢当、哪里，哪里 

您过奖了、哪儿的话 

差远了 

(มารยาทบนโตะอาหาร เชน 

การใชตะเกียบ ตําแหนงทีน่ัง่ใน

โตะอาหารและในที่ประชุม 

- คําที่เปนสิริมงคลและคําที่ไม

เปนสิริมงคล 

- คําตองหาม  เชน 破、苦  

死、穷、鬼 、倒霉 ไมใชใน

เทศกาลตรุษจนีและในงาน

มงคล) 

 

1. เลือกใชภาษา น้ําเสียง และ

กิริยาทาทางใหเหมาะสมกับ

บุคคล  โอกาส และสถานที่   

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน   

 

- การเลือกใชภาษา น้ําเสียง 

และกิริยาทาทางในการ

สนทนา ระดับของภาษา 

ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน 

ตัวอยาง 

谢谢夸奖、多谢夸奖 

不敢当、哪里，哪里 

您过奖了、哪儿的话 

差远了 

(มารยาทบนโตะอาหาร เชน 

การใชตะเกียบ ตําแหนงทีน่ัง่

ในโตะอาหารและในที่ประชุม 

- คําที่เปนสิริมงคลและคําที่ไม

เปนสิริมงคล 

- คําตองหาม  เชน 破、苦 

死、穷、鬼 、倒霉 ไมใชใน

เทศกาลตรุษจนีและในงาน

มงคล) 
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2. อธิบายชีวิตความ

เปนอยู ความคิด  

ความเชื่อ และประเพณี

ของจีน 

 

- ขอมูลเกี่ยวกบัชีวิตความ

เปนอยู ความคิด ความเชื่อและ

ประเพณีของจนี 

ตัวอยาง 

满月 -  中：抓周、满月酒         

- 泰： 剃胎毛 

生日：生日蛋糕、长寿面 

婚礼 ：新郎、新娘 

葬礼 ： 悼念、花圈 

2. อธิบายชีวิตความเปนอยู 

ความคิด ความเชื่อ และที่มา

ของขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของจีน 

 

- ขอมูลเกี่ยวกบัชีวิตความเปนอยู 

ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ของจีน   

ตัวอยาง 

满月 -  中：抓周、满月酒         

- 泰： 剃胎毛 

生日： 生日蛋糕、长寿面 

婚礼 ：新郎、新娘 

葬礼 ： 悼念、花圈 

 

2. อธิบายชีวิตความเปนอยู 

ความคิด ความเชื่อ และที่มา

ของขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของจีน 

 

- ขอมูลเกี่ยวกบัชีวิตความ

เปนอยู ความคิด ความเชื่อ 

และที่มาของขนบธรรมเนียม

และประเพณีของจีน   

ตัวอยาง 

满月 -  中：抓周、满月酒         

- 泰： 剃胎毛 

生日： 生日蛋糕、长寿面 

婚礼 ： 新郎、新娘 

葬礼 ： 悼念、花圈 

3. เขารวมและจัด

กิจกรรมทางภาษา 

และวัฒนธรรมของจีน 

ตามความสนใจ 

 

-กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน  

การเลนเกม การรองเพลง การ

ถักเชือก การตดักระดาษ 

ตัวอยาง  

剪纸、中国结、猜谜语    

歌舞、书法、画画儿 

象棋、表演、朗诵、武术 

中文电脑 

 

3. เขารวม แนะนํา และจัด

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน ตามความ

สนใจ 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน การเลน

เกม การรองเพลง การถักเชือก  

การตัดกระดาษ ศิลปะการ

ปองกันตัว การเขียนพูกนัจนี 

ตัวอยาง 

剪纸、中国结、猜谜语    

歌舞、书法、画画儿、象棋 

表演、朗诵、武术、中文电脑 

 

3. เขารวม แนะนํา และจัด

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน ตามความ

สนใจ 

 

- กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมของจีน เชน  

การเลนเกม การรองเพลง การ

ถักเชือก การตดักระดาษ 

ศิลปะการปองกันตัว  

การเขียนพูกันจีน 

ตัวอยาง 

剪纸、中国结、猜谜语    

歌舞、书法、画画儿 

象棋、表演、朗诵、武术 

中文电脑 
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มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม         

ม.4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. เปรียบเทียบและ

อธิบายความแตกตาง

ระหวางโครงสราง

ประโยค สํานวนภาษา

ของภาษาจนีกบั

ภาษาไทย 

- ความแตกตางระหวาง 

ตัวอักษร คํา วลี โครงสราง

ประโยค สํานวนภาษา ของ

ภาษาจนีกับภาษาไทย   

ตัวอยาง  

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสราง

อักษรจีน/ สวนประกอบของ

ตัวอักษรจนี 

- คํา: คําพองรูป –พองเสียง/  

คําที่มีความหมายใกลเคยีงกนั 

- วลี: โครงสรางวลี 

- ประโยค: ประโยคความเดียว

ที่มีสวนขยาย ไดแก  

 主语、谓语、宾语   定语 

状语、补语 

-ประโยคความซอน ไดแก 

 并列复句、承接复句、递进

复句、选择复句、因果复

句、转折复句、条件复句 

让步复句、目的复句、假设

复句、紧缩句 

- รูปประโยค  句式  “被” 字句 

有” 字句 “把” 字句 

1. เปรียบเทียบและอธิบาย

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค สํานวน

ภาษา สุภาษิต ของภาษาจนี

กับภาษาไทย 

- ความแตกตางระหวางโครงสราง

ประโยค สํานวนภาษา สุภาษติ

ของภาษาจนีกบัภาษาไทย   

ตัวอยาง  

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสราง

อักษรจีน/ สวนประกอบของ

ตัวอักษรจนี 

- คํา: คําพองรูป –พองเสียง/  

คําที่มีความหมายใกลเคยีงกนั 

- วลี: โครงสรางวลี 

- ประโยค: ประโยคความเดียว 

ที่มีสวนขยาย ไดแก  

 主语、谓语、宾语   定语 

状语、补语/ ประโยคความซอน 

ไดแก 

 并列复句、承接复句、递进复

句、选择复句、因果复句 

转折复句、条件复句 

让步复句、目的复句 

假设复句、紧缩句 

- รูปประโยค  句式  “被” 字句 

有” 字句 “把” 字句 

 动句 兼语句 

1. เปรียบเทียบและอธิบาย

ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค สํานวน

ภาษา สุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาจนีกบัภาษาไทย 

- ความแตกตางระหวาง

โครงสรางประโยค สํานวน

ภาษา สุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาจนีกบัภาษาไทย   

ตัวอยาง  

- ตัวอักษรจีน: วิธีการสราง

อักษรจีน/ สวนประกอบของ

ตัวอักษรจนี 

- คํา: คําพองรูป –พองเสียง/  

คําที่มีความหมายใกลเคยีงกนั 

- วลี: โครงสรางวลี 

- ประโยค: ประโยคความ

เดียวที่มีสวนขยาย ไดแก  

 主语、谓语、宾语   定语 

状语、补语/ ประโยคความ

ซอน ไดแก 

 并列复句、承接复句、递进

复句、选择复句、因果复

句、转折复句、条件复句 

让步复句、目的复句、假设

复句、紧缩句 

- รูปประโยค  句式  “被” 字句 有”

字句 “把” 字句 
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 动句 兼语句 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

สํานวน-สุภาษติ-คติพจน 

- 成语、谚语、俗语、歇后

语、座右铭 

 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

สํานวน-สุภาษติ-คติพจน 

- 成语、谚语、俗语、歇后语 

座右铭 

 

 动句 兼语句 

- เครื่องหมายวรรคตอน 

สํานวน-สุภาษติ-คติพจน 

- 成语、谚语、俗语 

歇后语、座右铭 

   

2. เปรียบเทียบและ

อธิบายความเหมือน 

และความแตกตาง

ระหวางชวีิตความ

เปนอยู ความเชื่อ และ

วัฒนธรรมจีน-ไทย 

 

 

 

 

 

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางชีวิตความ

เปนอยู ความเชื่อ และ

วัฒนธรรมของจีน 

และของไทย 

ตัวอยาง 

生活：四合院、饮食文化 

中国乐器、体育、艺术 

习俗：风水、送礼 

吉祥数字、吉祥物、神仙 

 

2. วิเคราะห และอธิบายความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางชวีิตความเปนอยู 

ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีน-

ไทยและนําไปใชอยาง

เหมาะสม  

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางชีวิตความ

เปนอยู ความเชื่อ และวฒันธรรม

ของจนีกบัของไทย 

- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมจนี-

ไทย 

ตัวอยาง 

生活：四合院、饮食文化 

中国乐器、体育、艺术 

习俗：风水、送礼、吉祥数

字、吉祥物、神仙 

节日：儿童节、教师节 

国庆节、劳动节、春节 

宋干节 

2. วิเคราะห และอธิบายความ

เหมือนและความแตกตาง

ระหวางชวีิตความเปนอยู 

ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีน-

ไทย และนําไปใช 

อยางเหมาะสม  

 

 

- ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางชีวิตความ

เปนอยู ความเชื่อ และ

วัฒนธรรมของจีนกบัของไทย 

- การปฏิบัติตามวัฒนธรรม

จีน-ไทย 

ตัวอยาง 

生活：四合院、饮食文化 

中国乐器、体育、艺术 

习俗：风水、送礼 

吉祥数字、吉祥物、神仙 
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สาระที่ 3: ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ม.4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. คนควา รวบรวม และ

สรุปขอมูล ขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอื่น จากแหลง

เรียนรู และนําเสนอดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การคนควา การรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู

ตางๆ 

- วิธีการนําเสนอดวยรูปแบบ

ตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ  

การทําหนังสือเลมเล็ก ใบงาน 

โครงงาน ฯลฯ 

กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
-  数学 (加、减、乘、除) 

-  自然科学（物理、化学、生物 

天文学、地质） 

-  社会科学（经济学、地理 

历史、宗教与文化（思想品德、社会

道德、好公民）） 

-  泰语 

- 外语（英语、汉语、法语、日语 

德语、阿拉伯语、梵巴语） 

-卫生与体育 

-艺术（手工艺、绘画、音乐 

舞蹈） 

- 职业与科技 

 

1. คนควา รวบรวม และสรปุ

ขอมูล ขอเท็จจริง 

ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ 

การเรียนรูอื่น จากแหลง

เรียนรู และนําเสนอดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

- การคนควา การรวบรวมขอมูล

ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ 

- วิธีการนําเสนอดวยรูปแบบ

ตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ  

การทําหนังสือเลมเล็ก ใบงาน 

โครงงาน ฯลฯ 

กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
-  数学(加、减、乘、除) 

-  自然科学（物理、化学、生物 

天文学、地质） 

-  社会科学（经济学、地理历史 

宗教与文化（思想品德、社会道德 

好公民）） 

-  泰语 

- 外语（英语、汉语、法语、日语 

德语、阿拉伯语、梵巴语） 

-卫生与体育 

-艺术（手工艺、绘画、音乐、舞蹈） 

- 职业与科技 

เชน 
举办展览、演示、学术报告 

小组讨论、辩论、知识竞赛 

1. คนควา รวบรวม และสรปุ

ขอมูล ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

จากแหลงเรียนรู และ

นําเสนอดวยวธิีการที่

หลากหลาย 

- การคนควา การรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ

การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู

ตางๆ 

- วิธีการนําเสนอดวยรูปแบบ

ตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ  

การทําหนังสือเลมเล็ก ใบงาน 

โครงงาน ฯลฯ 

กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
-  数学 (加、减、乘、除) 

-  自然科学（物理、化学、生物 

天文学、地质） 

-  社会科学（经济学、地理、 

历史、宗教与文化（思想品德、社会

道德、好公民）） 

-  泰语 

- 外语（英语、汉语、法语 

日语、德语、阿拉伯语、梵巴

语） 

-卫生与体育 

-艺术（手工艺、绘画、 

   音乐、舞蹈） 

-  职业与科技 
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 เชน 
举办展览、演示、学术报

告、小组讨论、辩论、知识

竞赛、小册子 制作  

小册子 制作 เชน 
举办展览、演示、学术报

告、小组讨论、辩论、知识

竞赛、小册子 制作等等 

 

 

สาระที่ 4: ภาษากับความสมัพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ม.4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลองที่

เกิดขึ้นในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 

- การใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 

* นําคําศัพท ประโยค บท

สนทนา และบทความที่ได

เรียนรูมาประยุกต ใชตาม

สถานการณจรงิ 

 

1. ใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลองที่เกิดขึ้น

ในหองเรยีน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

- การใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือสถานการณ

จําลองที่เกิดขึน้ในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

* นําคําศัพท ประโยค บท

สนทนา และบทความที่ได

เรียนรูมาประยุกต ใชตาม

สถานการณจรงิ 

1. ใชภาษาจีนสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลองที่เกิดขึ้น

ในหองเรยีน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

- การใชจนีภาษาสื่อสารใน

สถานการณจรงิหรือ

สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 

* นําคําศัพท บทสนทนา และ

บทความที่ไดเรียนรู 

มาประยุกต ใชตามสถานการณ

จริง 
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มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

ม.4 ม.5 ม.6 

ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูภาษาจีน 

1. ใชภาษาจีนในการ

สืบคน/คนควาและ

นําเสนอ ความรูหรือ

ขอมูลตางๆ จากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตางๆ 

ในการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชพี 

- การใชภาษาจีนในการสืบคน

หรือคนควาความรู 

หรือขอมูลตางๆ จากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตางๆ ในการ 

ศึกษาตอ และประกอบอาชพี 

ตัวอยาง 

การสืบคนขอมูล 
查词典、查资料、上网 

网上搜索、输入网址 

การกรอกแบบฟอรม 
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 ใน

การศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพ 

ตัวอยาง 

การสืบคนขอมูล 
查词典、查资料、上网 

网上搜索、输入网址 

การกรอกแบบฟอรม 
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 

- การใชภาษาจีนในการ

สืบคน/คนควาหรือรวบรวม

นําเสนอ สรุปความรูหรือ

ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลง

การเรียนรูตางๆ ในการศึกษา

ตอ และประกอบอาชีพ 

ตัวอยาง 

การสืบคนขอมูล 

查词典、查资料、上网 

网上搜索、输入网址 

การกรอกแบบฟอรม 
姓名、性别、年龄 

出生日期、国籍、地址 

电子邮件、学历 
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2. เผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน

ชุมชน และทองถิ่นเปน

ภาษาจนี 

- การใชภาษาจีนในการ

เผยแพรหรือประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน 

ชุมชน และทองถิ่น เชน แผน

พับแนะนําโรงเรียน ชุมชน 

ทองถิ่น การทําแผนปลิว ปาย

คําขวัญ ประกาศ นิทรรศการ 

- การนําเสนอขอมูล ขาวสาร

ในโรงเรียน ชุมชน และ

ทองถิ่นเปนภาษาจีน 
ตัวอยาง 

制作标语、宣传册（板） 

布告栏、制作中文网页 

夏令营 
 

2. เผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียนชุมชน 

และทองถิ่นเปนภาษาจีน 

- การใชภาษาจีนในการเผยแพร

หรือประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน 

และทองถิ่น เชน แผนพับ

แนะนําโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น 

การทําแผนปลิว ปายคําขวัญ 

ประกาศ นิทรรศการ  

- การนําเสนอขอมูล ขาวสารใน

โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น

เปนภาษาจีน 
ตัวอยาง 

制作标语、宣传册（板） 

布告栏、制作中文网页 

夏令营、才艺比赛、展览 

2. เผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียนชุมชน 

ทองถิ่น และสังคมโลกเปน

ภาษาจนี 

- การใชภาษาจีนในการ

เผยแพรหรือประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน 

ชุมชน ทองถิ่น และสังคมโลก

เชน หนังสือเลมเล็ก แผนพับ

แนะนําโรงเรียน ชุมชน 

ทองถิ่น การทําแผนปลิว ปาย

คําขวัญ ประกาศ นิทรรศการ 

- การนําเสนอขอมูล ขาวสาร

ในโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น

และสังคมโลกเปนภาษาจีน 
ตัวอยาง 

制作标语、宣传册（板） 

布告栏、制作中文网页、夏令营 
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