
ภาษาจีน 
 
ความสําคญัของภาษาจีน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดย 
ไดรับการจัดลําดับความสําคัญอยูในกลุมที่สอง ซึ่งเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปน
มนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ 2544,1) 
 ในสังคมโลกปจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนและในภูมิภาคตางๆ ของโลก  และมีแนวโนมที่จะขยายบทบาทในประชาคมโลกอยางตอเน่ือง 
ภาษาจีนนับเปนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญภาษาหนึ่ง ซึ่งมีผูใชมากเกือบ 2,000 ลานคนทั่วโลก 
เปนลําดับสองรองจากภาษาอังกฤษ และเปนภาษาหนึ่งขององคการสหประชาชาติ  ภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศหนึ่งที่มีความจําเปนในการติดตอสื่อสาร และความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเปนอยางยิ่ง  การจัดเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยไดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4  โดยในปจจุบันไดมีการจัดเปนโปรแกรมวิชาเลือกในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เชนเดียวกับภาษาตางประเทศอื่นๆ ไดแก ฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน ญี่ปุน ฯลฯ  นอกจากนั้นยังเปดเปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวย   
 เนื่องจากสังคมไทยเกิดกระแสนิยมการเรียนภาษาจีนเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งเพ่ือ
นําไปใช ในการปฏิสัมพันธรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจ และเพื่อใชในภาคบริการตางๆ ของสังคมที่
จําเปนตองใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสาร จึงทําใหประชากรกลุมตางๆ สนใจเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 

ทวาในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานหลักสูตรภาษาจีนโดยเฉพาะ  สถานศึกษาตางจัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาจีนเอง  โดยประสานกับผูเชี่ยวชาญภาษาจีนที่พึงจัดหาได หรือใชหลักสูตรรวมกันใน
ลักษณะเครือขายกับสถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง จึงยังไมมีหลักสูตรกลางที่จะใชเปนมาตรฐาน  
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย  เพ่ือสรางสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาจีนเปนเครื่องมือของการสื่อสาร   

จึงไดกําหนดยุทธศาสตรปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เพ่ือใหการเรียนการสอน
ภาษาจีนมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการและกาวสูมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงไดจัดทําสาระการเรียนรูภาษาจีน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยกําหนดมาตรฐานการวัดและสาระการเรียนรูภาษาจีนเปนชั้นป เพ่ือเปน
แนวทางสําหรับสถานศึกษาในการนําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน  
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วิสัยทัศนภาษาจีน 

 
 

 

วิสัยทัศน
ภาษาจีน 

ใชภาษาจีนส่ือสารใน
สถานการณตางๆ 

ใชภาษาจีนถายทอด
ความรูความคิด 

และวัฒนธรรมไทย 
ไดอยางสรางสรรค 

มีเจตคติที่ดี 
ตอภาษาจีน 

ใชภาษาจีนแสวงหา
ความรูเพื่อศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ 

มีความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมจีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรูอะไรในภาษาจีน 

 จุดมุงหมายของการเรียนภาษาจีนคือ เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน สามารถใช
ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมของจีน และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกดวยภาษาจีนไดอยางสรางสรรค  สาระสําคัญในการเรียนภาษาจีน
ประกอบดวย 
  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  การใชภาษาจีนในการฟง-พูด-อาน-เขียน แลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ สรุปความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ รวมทั้งสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม 
  ภาษาและวัฒนธรรม การใชภาษาจีนตามวัฒนธรรมของจีน ความเหมือน และความ
แตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับของไทย  และนําไปใชอยางเหมาะสม 
  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  การใชภาษาจีนในการเชื่อมโยง
ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
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  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก การใชภาษาจีนในสถานการณตางๆ ทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 สาระการเรียนรูภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจดัทําเปนชั้นป แบงเปน 3 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐานตอเน่ือง 12 ป สําหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาจีน 12 ป  

(ป.1- ม.6) 
2. หลักสตูรภาษาจนีระดับมัธยมศึกษา สาํหรับนกัเรยีนโปรแกรมภาษาจีน 6 ป (ม.1-ม.6) 

 3. หลักสูตรพ้ืนฐาน 3 ป สําหรับนักเรียนโปรแกรมศิลป-ภาษาจีน (ม.4-6)  

 รายละเอียดของสาระการเรียนรูภาษาจีนแตละหลักสูตรประกอบดวยสาระการเรียนรูทั้ง 4 

และมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 8 ดังนี้ 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล   
  มาตรฐาน 1.2 มีทักษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคดิเห็นในเรื่องตางๆ  
โดยการพูดและการเขยีน   

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม  
 มาตรฐาน 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษาและวฒันธรรมของจีน และนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับ
ภาษาและวัฒนธรรมของไทย และนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม   

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  
 มาตรฐาน 3.1 ใชภาษาจีนในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพื้นฐาน 
ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก  
 มาตรฐาน 4.1 ใชภาษาจีนในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชมุชน และสังคม 

 มาตรฐาน 4.2 ใชภาษาจีนเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ 
การแลกเปลีย่นเรียนรูกับสังคมโลก 
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คุณภาพผูเรียน 

เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย โดยกําหนดเปนกรอบองคความรู 
ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมไวเปนรายป   หลังจบหลกัสูตรทั้งสามผูเรียนจะมีความรูความ 
สามารถขั้นต่าํ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. จบหลักสูตรภาษาจีนข้ันพื้นฐานตอเน่ือง 12 ป  
- ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย  

คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟงและอาน   อานออกเสียงคาํ ประโยค ขอความ ขาว ประกาศ 
โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นตามหลักการอาน   อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธ 
กับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ทีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสือ่ที่ไมใชความเรียนรูปแบบตางๆ ให
สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน   จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ  
และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยก 
ตัวอยางประกอบ 
  -  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกบัตนเอง เรื่องใกลตวั ประสบการณ สถานการณ 
ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสม   พูดและเขียน 
แสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ 
จําลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม   พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นตางๆ ขาว เหตุการณที่ฟงและอาน   พูดและเขียนบรรยาย
ความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบัเร่ืองตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว/เหตุการณอยาง
มีเหตผุล 
  - พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรือ่งและ
ประเด็นตางๆ ตามความสนใจ   พูดและเขยีนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง 
กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ   พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
กิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ      
  - เลือกใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน   อธิบาย/อภิปรายเกี่ยวกับวิถีชวีติ ความคิด ความเชื่อ 
และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน   เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อยางเหมาะสม 
  -  อธบิาย/ เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สาํนวน สภุาษติ 
และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย   วิเคราะห  / อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวาง
วิถีชวีิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนําไปใชอยางมีเหตุผล   

  -  คนควา/ สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุม 
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สาระการเรียนรูอ่ืน จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขยีน 
  -  ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  

สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
  -  ใชภาษาจีนสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรปุความรูหรือขอมูลตางๆ  จากสื่อ 

และแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ   เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาตเิปนภาษาจีน 

  -  มีทักษะการใชภาษาจีน (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชพี การเดินทางทองเที่ยว 
การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

  -  ใชประโยคผสมและประโยคซบัซอนสื่อความหมายตามบรบิทตางๆ ในการสนทนา  ทั้งที่ 
เปนทางการและไมเปนทางการ 
 

ผังมโนทัศนของสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจและมีทักษะทางภาษาในการแลกเปลี่ยน 
และนําเสนอขอมูลขาวสาร 

อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ   

มีความรูความสามารถในการใชภาษาจีนสืบคนขอมูลความรู 
ตามความสนใจในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับ 

สาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 
ภาษาจีน  

มีความรูความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ใชภาษาภายในและนอกบริบทโรงเรียนเพื่อ 

- คําศพัท 
- น้ําเสียง 
- ประโยคผสม     
- ประโยคซับซอน   
- ขอความที่เปนความเรียง 
  ที่มีตัวเชื่อมขอความ 
- ขอความที่ไมเปนความเรียง 
- บทสนทนาที่เปนทางการ 
   และไมเปนทางการ  
- การแสดงความรูสึกนึกคิด 
- การสรุปความคดิรวมยอด  
- การแสดงความคิดเห็น            
 

สาระที่ 3 
ภาษากับความสัมพันธกับ 
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 
ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 

- 
-
- 
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
- 

ตนเอง 
 ครอบครัว 
โรงเรียน     
 ส่ิงแวดลอมรอบตัว 
อาหาร เครื่องดืม่ 
ความสัมพนัธระหวางบุคคล 
เวลาวางและนันทนาการ  
การศึกษาและอาชีพ 
การซื้อขาย  
ลมฟาอากาศ 
การเดินทางทองเที่ยว 
 การบริการ 
สถานที ่
ภาษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
อืน่ๆ  

 

- วัฒนธรรมทางภาษา 
- ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
 

- ขยายเพิ่มพูนความรูและแสวงหาความเพลิดเพลิน 
- ศึกษาตอและเตรียมเขาสูอาชีพ 
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คําแนะนําในการเรียนการสอนภาษาจีน 

 1. การเรียนการสอนภาษาจีน ตองคอยเปนคอยไป คอยๆ พัฒนาความรู ความสามารถและ
ทักษะทางภาษา 
 2. การสอนภาษา ใชวธิีสอนหลากหลายรูปแบบ เชน 
   อธิบายอยางละเอียด    ใหทองจํา 

 แสดง/ สาธิตใหดู     ใหฝกซ้ํา/ ทําแบบฝกหัด 
 ยกตัวอยาง           ใหจดขอยกเวนตางๆ 
 เชื่อมโยงและเปรียบเทยีบ          ใหอภิปรายกัน 
 ตั้งคําถามใหตอบ           ใหคนควาเปนกลุม 
 นําขอผิดพลาดมาอธิบายซ้ํา       ใหแกปญหาเปนกลุม 
 ใชเกม             ใหทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 

ตัวอยาง 
 วิธีสอนไวยากรณ
  - สอนตามโครงสราง โดยครูแสดงโครงสรางรูปประโยค และใหตวัอยางประโยค จากนั้น
นําใหนักเรียนแตงประโยค 
  - สอนการแปล โดยครูพูดภาษาไทย แลวใหนักเรียนแปลภาษาจีน วิธีนี้เหมาะสาํหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย 
  - การถามตอบ โดยครูถามคําถามนักเรียน ใชรูปประโยคที่เคยเรียนไปแลว เวลาพูดคํา
สําคัญใหเวนสักพักและพูดซ้ําเพื่อเนน จากนั้นใหนักเรียนตอบ และฝกฝนซ้ําๆ 
  - แบบฝกหัด โดยครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดไวยากรณ เพ่ือนักเรียนจํารูปประโยคที่
เรียนมาแลวได 
 วิธีสอนตัวอักษรจีน 
  -  เริ่มจากการสอนขีดพื้นฐาน    
  -  ลําดับขีดพืน้ฐาน ไดแก ขีดขวางกอนขีดตั้ง  ขีดตวดัซายกอนขีดตวัดขวา  ขีดบนกอน
ขีดลาง  ขีดซายกอนขีดขวา  ขีดนอกกอนขีดใน  ขีดกลางกอนขีดสองขาง  ขีดในกอนขีดปดดานลาง   
  - ตัวอักษรจีนงายๆ โดยนําตัวอักษรจีนที่ใชบอยและตัวอักษรเดี่ยวมาประกอบเปน    
ตัวอักษรจีนตวัอ่ืน   ไดแก 十 厂 人 儿 刀 力 又 干 工 土 大 小 口 门 女 飞 马 王 车 日 贝 比 长 月 风 火 石 

  -  หมวดคําที่ใชบอย ไดแก 冫氵灬 亻亠  阝 疒  扌 艹  宀   

  - โครงสรางตัวอักษรจีน ไดแก โครงสรางบนลาง  โครงสรางซายขวา  โครงสรางโอบ
ลอมสองดานหรือสามดาน  โครงสรางโอบลอมทุกดาน  และโครงสรางซับซอน   
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 วิธีสอนวัฒนธรรม  ใชวิธีการใหขอมูล + แสดง + แนะนํา + อภิปราย 
  - ใหครูเปนหลัก โดยครูเปนผูแนะนําวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรม
ของประเทศอ่ืนๆ ผานแผนภาพและวิดีโอ เวลาอภิปรายในชัน้เรยีนสามารถใชไดทั้งภาษาจีนและภาษาไทย 
  - ใหนักเรียนเปนหลัก โดยครูบอกเนื้อหาที่จะอภิปรายใหกับนักเรยีนลวงหนา แลวให
นักเรียนไปคนควาหาขอมูล จากนั้นใหนักเรียนเปนผูแนะนําวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง
วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ผานแผนภาพ หรือ PowerPoint พรอมทั้งจัดอภิปรายในชั้นเรียน   
 กิจกรรมในชั้นเรียน  ใชวธิกีารสาธิต + ชี้นํา + มีสวนรวม 
  - สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถม โดยครูอธิบายคราวๆ และสาธติใหดู จากนั้นจัด
กิจกรรมตามเนื้อหาของกิจกรรมในชั้นเรียน จุดสําคัญของกิจกรรมในชั้นเรียนคือ ครูเปนผูชี้นําและควบคุม 
ระเบียบในชั้นเรียน และใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน นอกจากนี้ ครูตองพยายามหลีกเลี่ยง
บรรยากาศทีน่าเบื่อ และความไมเปนระเบียบในชั้นเรยีนดวย 
  - สําหรับนักเรียนระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย กิจกรรมในชั้นเรยีนในแบบเรียนสวน
ใหญของนักเรยีนระดับน้ีมีคาํอธิบายไวอยางชัดเจน นักเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมไดหลายๆ คน ตาม
คําอธิบายทีใ่หไว ครูเปนเพียงผูควบคุมกิจกรรมใหเปนไปตามเวลาและเนื้อหาทีก่ําหนดไว นอกจากนี้ ครู
ยังตองสุมตรวจตามกลุมยอย ถามีเวลาเหลือ ครูสามารถใหนักเรียนบางกลุมออกมาแสดงหนาชั้นเรียน 
 บัตรภาพคําศพัท ใชสําหรับการเรียนการสอนคําศัพท แบบฝกหัด การฝกฝน และเกมในชั้น
เรียน 
 กิจกรรมนอกชั้นเรียน ครูอาจใชเวลาหลงัเลิกเรียน ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ เชน  
จัดนิทรรศการวันสําคัญ  งานฝมือ การฝกศิลปะการปองกันตัว (มวยจีน)  การเขียนพูกันจีน การศึกษา 
ดูงานสถานที่สําคัญ ฯลฯ ตามความเหมาะสมกับผูเรียน สภาพการณของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น 
  วิธีการสอนทีช่วยใหนักเรียนเรียนรู
  - จับคูรวมคิด โดยครูมอบคําถามใหนักเรียนแตละคู ใหเขาชวยกันเรยีบเรียงคําตอบ 
    - จับคูอาน โดยครูมอบบทอานสั้นๆ ใหคนหนึ่งอาน อีกคนหนึ่งฟงและจด แลวเลากลับ
ใหคนที่อานฟงวาถูกตองไหม 
  - จับคูสัมภาษณ โดยครูมอบตัวอยางบทสัมภาษณสั้นๆ แลวใหนักเรียนเปลี่ยนคําบางคํา 
เพ่ือเลียนแบบ แลวผลัดกนัสัมภาษณ 
  - แสดงบทบาทสมมุติ โดยครูสมมุติสถานการณ แลวใหนักเรียนเขียนบทสนทนาเพื่อพูด
ตามสถานการณ เชน อวยพรวันเกิด ชวนไปเที่ยว ตอนรับผูมาเยี่ยมเยือน แนะนําเพื่อนใหม  ซื้อตั๋ว
เดินทาง ตอราคาสินคา ฯลฯ 
  - วิจารณหรือบรรยายภาพ โดยครใูหนักเรียนดูภาพ แลวชวยกันวิจารณ หรือบรรยายภาพ 
เชน ภาพสิ่งของ สถานที่ สัตว กิจกรรมทีค่นกําลังกระทํา 

- ทํากิจกรรมอยางมีแผนและสรางสรรค เพ่ือใหผูเรียนสนุกและไดรบัความรูจากกิจกรรม 
สงเสริมวิธีสอนที่มีความยืดหยุนและคลองตัว สอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูสอนคอย
ชี้แนะใหคําปรกึษาและแนะนํา หลีกเลี่ยงการสอนแบบทองจําตายตวัหรือทําแบบฝกซ้ําซาก 
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  3. การเตรียมขอมูลหรือเรื่องใหนักเรียนฟงและอาน ครผููสอนจะตองเตรียมคําถามและคําตอบ 
ตามเนื้อหาของขอมูล และคําศัพทยากๆ ในการแสดงความคิดเห็น  
  4. สรางสิ่งแวดลอมการเรียนภาษาจีนที่ดี มีการใชสื่อตางๆ เขามาชวย รวมทั้งมีการศึกษา
ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 5. ครูควรรูจักใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนใหเปน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอน โดย 
โรงเรียนตองจัดคอรสอบรมครู สงเสริมครูใหทําวิจัย และผลติสื่อการเรียนการสอน 
 6. จัดเวทีใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกทางทักษะภาษาจีน เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ 
รวมทั้งสงเสรมิกิจกรรมนอกชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม เชน การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน 
การรองเพลงจีน การตัดกระดาษ การเขยีนพูกันจีน ฯลฯ 
 7. หัวขอทั่วไปที่มักเรียนรูในวิชาภาษาจนี 

   己 ตนเอง       教育 การศึกษา 

       家-家庭 บาน - ครอบครัว            工作 อาชีพ 

       学校 โรงเรียน             旅游 การทองเที่ยว 

       周围自然 ธรรมชาติ – สิ่งแวดลอม   服务 การบริการ 

       食物 - 饮料 อาหาร – เครื่องดื่ม    地方 สถานที่ 

       健康 - 福利 สุขภาพ - สวัสดิการ           语言 ภาษา 

       人与人关系 ความสัมพันธระหวางบุคคล   科学 วิทยาศาสตร 

      业余时间 - 娱乐 เวลาวาง – นันทนาการ  科技 เทคโนโลยี 

      买卖 การซื้อขาย      气候 ลมฟาอากาศ 

   感情- 感觉   อารมณ - ความรูสึก 
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แหลงการเรียนรู 

  แหลงการเรียนรูตางๆ ที่ครูผูสอนสามารถแนะนําผูเรียนใหใชประโยชนจากแหลงการเรียนรู
ในการศึกษาคนควา ฝกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนไดดวยตนเอง 
 แหลงการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาของตนไดนั้นมีอยู
ในที่ตางๆ รอบตัวผูเรียน ทั้งบุคคล สื่อ หนังสือ เอกสาร สถานที่ตางๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ดังนี้ 
 

บุคคล สื่อ หนังสือ  เอกสาร สถานที่ 
- ครูผูสอน 
- ครูชาวจีน 
- เพ่ือนรวมชั้นเรียน 
- พอ แม ผูปกครองและ 
  สมาชิกในครอบครัว 
- วิทยากรทองถ่ิน/ 
  ภูมิปญญาไทย 
- ชาวจีนที่อาศัยอยู 
  ในทองถ่ิน 
- เพ่ือนชาวตางประเทศ 
  Pen-pal / e- pal 

- หนังสือตํารา (Textbooks) 
- หนังสืออางอิง (Dictionaries) 
- หนังสือสารคดี นิยาย บทละคร 
- ส่ือจริง  (Authentic materials) 
* แผนพับ  
* ใบปลิว 
* โฆษณา 
* โปสเตอร 
* แผนที่ แผนภูมิ 
* สัญลักษณ เครื่องหมาย 
* รายการวิทยุ ทีวี ภาคภาษาจีน 
* ภาพยนตร/ เพลงจีน 
- ส่ือเทคโนโลยี 
*Computer 
* DVD/ วีดีโอ/ วีซีดี  
* Software 
* Interactive media 
* Online resources เชน  
http://www.chinesexp.com. 
http://www.google.com 

- หองสมุดโรงเรียน 
- หอง Lap ทางภาษา 
- หองสมุดหมวดวิชา 
- มุมภาษาจีน 
- หองศูนยการเรียน (Self access) 
- สถานที่ทําการตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 
  ภาคเอกชน และวิสาหกิจ เชน 
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
  ทาอากาศยาน โรงแรมตาง ๆ  
  กรมประชาสัมพันธ ธนาคาร 
  หางราน รานคา บริษัท  
  รานหนังสือ ศูนยหนังสือ ๆลๆ 
- สถานที่ทองเที่ยวๆ ที่ชาวจีน 
  สนใจเขาไปเยี่ยมชมเปนประจาํ  
  เชน วัด พิพิธภัณฑ เยาวราช 
  โบราณสถาน วนอุทยาน ฯลฯ 
- สถานทูตประเทศตางๆ 
- องคการระหวางประเทศ 
- สถาบันขงจื่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chinesexp.com/
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การประเมินผลการเรียน  

  1. การประเมินผลการเรียนของผูเรียนตองประเมินตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูภาษาจีน 
เพ่ือบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม (ภาษาจีน) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 2. ใชรูปแบบวิธีการประเมนิที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา วิธีการสอน และสอดคลอง
กับตวัชีว้ัด ตามลักษณะการประเมินผลทางภาษา ดังแผนภูมิการประเมินผล 1  
 3. การประเมินผลการเรียนของผูเรียน ตองเปนประโยชนตอการสงเสริม และใหกาํลังใจ
ผูเรียน พัฒนาการเรียนภาษาจีน โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ความคิดของผูเรียน รวมทั้งมี
การวิเคราะหผลประเมิน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

แผนภูมิการประเมินผล 1 (Assessment Profile) 
 
 

 
การปฏิบัติจริง 
Performance 

ขอทดสอบทั่วไป 
Paper-and-Pencil 

Tests 

การสังเกตและการรับรู 
Observation and 

Perceptions 

การสื่อสารระหวางบุคคล 
Personal 

Communication 

ขอทดสอบมาตรฐาน 
Standardized Tests 

ขอทดสอบทายหนวยการเรียนรู 
End-Of-Unit Tests 

ขอทดสอบที่ครูทาํขึ้น 
Teacher Made Tests 

โครงงาน (Projects) 
การสนทนา (Conversation) 

การวาดภาพ (Drawing) 
การสาธิต (Demonstration) 

การเขียนเรียงความ (Essay) 

วีดีทศัน/ แถบบนัทึกเสียง 
(Video/Audio/Tapes) 

สุนทรพจน (Speeches) 

การทดลอง 
 (Experiments) 

การเขียนรายงาน 
 (Written Reports) 

การโตวาท ี(Debates) 

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน 
(Classroom Interaction) 

บันทกึพฤติกรรม 
 (Behavior Observation) 

การมีสวนรวมของผูเรียน
(Student Participation/Involvement) 

การอภปิรายกลุมยอย

การสัมภาษณ (Interviews) 

แฟมผลงาน (Portfolios) 

 (Small-Group Discussions) 

บันทกึการเรียนรู
(Journal/Learning Log) 

ปรับจากแผนภูมิของ Heartland AEA (อางถึงใน Helena Curtain 2000) 


