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บทแนะนําหลักสูตรการสอนภาษาจีนฉบับเพิ่มเติม 
(สําหรับนักเรียนที่ไมรูภาษาจีน) 

บทคัดยอ 

บทนํา 

1. บทแนะนําฉบบัเพิ่มเติมนี้ไดเสนอหลักการ 
กลวิธีและคําแนะนาํในการปฏิบตัิตามหลักสตูรการสอนภาษาจีนเพือ่สอดคลองกับสภาพการเรียนของ
นักเรียนทีไ่มรูภาษาจีนภายใตกรอบหลักสูตรรวมกัน 
ผูอานควรอานบทแนะนําหลักสูตรการสอนภาษาจีนทีอ่อกในชวงหลายปมานี้ดวยเพื่อรับรูภาพรวมขอ
งหลักสูตร 

บทที่ ๑ บทแนะนํา 

2. นักเรียนทีไ่มรูภาษาจีนในฮองกงสวนใหญพดูภาษาอรูดู อังกฤษ เนปาล ตากาล็อกและฮินดี 

3. นโยบายการสอนภาษาจีนของฮองกงคอื เพิ่มความสามารถในการเขียนอักษรจีนและอังกฤษ 
รวมทั้งความสามารถในการพดูภาษาจีนกวางตุง ภาษาจีนกลางและภาษาองักฤษ 
สังคมและรายวชิาภาษาจนีในฮองกงสวนใหญใชภาษาจีนกวางตุงและอักษรจีนตวัเต็ม 
การทีน่ักเรียนที่ไมรูภาษาจนีศึกษาเรียนรูภาษาจีนกวางตุงและอักษรจนีตัวเต็มจะชวยใหพวกเขาเขา
กับสังคมไดงายขึ้น สอดคลองกับผลประโยชนของพวกเขา 

บทที่ ๒ โครงสรางหลักสูตร 

4. หลักสูตรภาษาจีนทีค่ณะกรรมการการพฒันาหลักสูตรฮองกงกําหนดนั้น 
ไดเสนอโครงสรางหลักสูตรทียื่ดหยุน และครอบคลุมอยางทัว่ถึง 
เหมาะกับนักเรยีนชั้นประถมและมัธยมทั้งหมดในฮองกง 
ทางโรงเรียนควรปรบัปรงุหลักสูตรของตนตามโครงสรางหลกัสูตรทีค่ณะกรรมดังกลาวกําหนดไวเพือ่
สอดคลองกับความตองการอันหลากหลายของนักเรียน 

5. หลักสูตรการสอนภาษาจีนรวมถึงการอาน การเขียน ทักษะการฟง สนทนาภาษาจีน วรรณกรรม 
วัฒนธรรมจนี ความประพฤตแิละคณุธรรม ความคิดและการศึกษาภาษาจนีเอง 
ซึ่งเหมาะกับนักเรียนทัง้หมด  

6. ทางโรงเรียนควรพจิารณาปจจัยตางๆ 
ในการกําหนดหบักสูตรการเรยีนตามลักษณะพิเศษของนักเรยีนที่ไมรูภาษาจีน อยางเชน 
การเรียนรูอักษรและเขียนอักษร ความสามารถในการสือ่สารกับคนอืน่ ความสามารถในการเรียนรู 
รสนิยมดานสุนทรียศาสตรื วัฒนธรรมหลากหลาย ความประพฤติและคุณธรรม 
รวมทั้งความสามารถในการศึกษาเอง 

7. กระบวนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนที่ไมรูภาษาจนีแสดงถึงลักษณะการเรียนรูภาษาที่สองคอื 
เริ่มตนจากการฟงและการพดู แลวเรียนรูอักษร ฝกหัดเขียนอกัษร อบรมการอาน  
จากนั้นก็ฝกการเขียนโดยถอืการอานเปนพืน้ฐาน 

บทที่ ๓ การวางแผนหลักสูตร 

8. ทางโรงเรียนควรวางแผนหลกัสูตรการสอนภาษาจีนใหสอดคลองกับความสามารถระดบัความรูและค
วามชอบของนกัเรียนที่ไมรูภาษาจีน หลักการการวางแผนหลักสูตรรวมถึง 
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่สมดลุและรอบดาน   
และมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามสภาพที่เปนจรงิของนักเรยีน 
เพื่อสอดคลองกับความปรารถนาของผูปกครองและนักเรียนเอง 
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9. จากประสบการณการสอนทางโรงเรียน สามารถสรปุเปนรปูแบบหลักสูตร ๔ ประเภทคือ 
การเขาเรียนรายวิชาที่สอนดวยภาษาจีน 
การเรียนภาษาจีนโดยเฉพาะในระยะสัน้กอนแลวคอยเขาเรยีนรายวิชาที่สอนดวยภาษาจนี 
การเรียนเพือ่บรรลุเปาหมายทีกํ่าหนดไว และการใชรูปแบบหลักสูตรตางๆ รวมกัน 

บทที่ ๔ รูปแบบหลักสูตร 

10. รูปแบบหลักสูตรที่เสนอใหโรงเรียนเลือกม ี

• รูปแบบหลักสูตรประเภทแรก – การเขาเรียนรายวิชาที่สอนดวยภาษาจนี 

นักเรียนทีไ่มรูภาษาจีนจะเรียนหนังสือรวมกับนักเรียนทีรู่ภาษาจีน 
เนื่องจากในการเรียนภาษาจีนอาจจะมปีญหาหลายอยาง 
ทางโรงเรียนควรจดัการอบรมพิเศษนอกเวลาในดานตางๆ 
เพื่อชวยใหนักเรียนที่ไมรูภาษาจีนสามารถเขาเรียนได 

เงื่อนไขในการใชรปูแบบหลักสูตรนี—้นักเรียนไดสัมผัสภาษาจีนที่ฮองกงตั้งแตเด็ก 
เคยเขาเรียนในโรงเรียนอนบุาลทีส่อนดวยภาษาจีน สามารถเรียนหนังสือดวยภาษาจีนได 

ความไดเปรียบของรูปแบบหลกัสูตรนี—้ สรางบรรยากาศภาษาจีนที่ดคีวร 
ใหมีการรวมมือกันประสานงานกันระหวางชนเผา และการหลอมรวมกันดานวัฒนธรรม 

การทาทายในการใชรูปแบบหลักสูตรนี้ — 
การใหนักเรียนที่ไมรูภาษาจนีเรียนวชิาที่สอนดวยภาษาจีนรวมกับนักเรียนที่รูภาษาจีน 
ทางโรงเรียนตองจดัการอบรมพิเศษนอกเวลา และมีเครือ่งมือวัดระดับภาษาดวย 

• รูปแบบหลักสูตรประเภทที่สอง — 

การเรียนภาษาจีนโดยเฉาะในระยะสั้นกอนแลวคอยเขาเรียนรายวิชาที่สอนดวยภาษาจีน 

ในชวงเริ่มตน นักเรียนทีไ่มรูภาษาจีนยงัไมตองเขาเรียนรายวิชาที่สอนดวยภาษาจีน 
แตจะพยายามเรียนภาษาจีนในระยะสัน้ 
และยกระดบัภาษาจีนถึงขนาดสามารถเขาเรียนวิชาที่สอนดวยภาษาจีนกับนกัเรียนอื่นๆ  

เงื่อนไขในการใชรปูแบบหลักสูตรนี้ — นักเรียนมาฮองกงในวัยเยาวชน 
สัมผัสภาษาจีนคอนขางชา ขณะเดียวกัน ยงัตั้งใจจะสมัครสอบามหาวิทยาลัยในฮองกง 
และหางานที่ตองการบคุคลทีส่ามารถพูดภาษาจีนอยางคลองแคลวได 

ความไดเปรียบของรูปแบบหลกัสูตรนี้ — 
การใชเวลาเฉพาะในการศึกษาภาษาจนีสามารถชวยใหนกัเรียนปูพืน้ฐานใหดี ขจัดปญหาตางๆ 
และมีเวลาเพียงพอในการปรบัตัว และนักเรียนก็ไมตองมีระดบัภาษาจนีทีสู่งมาก 

การทาทายในการใชรูปแบบหลักสูตรนี้ — ตองมีเครือ่งมือวัดระดับภาษา 
และเรียนตัง้แตข้ันพื้นฐาน 

• รูปแบบหลักสูตรประเภทที่สาม — การเรียนเพือ่บรรลุเปาหมายที่กําหมดไว 

การเรียนภาษาจีนมีเปาหมายที่กําหนดไวคอื เรียนภาษาจนีเพื่อการสื่อสารทั่วไป 

เงื่อนไขในการใชรปูแบบหลักสูตรนี้ — นักเรียนที่กลบัฮองกงจากตางประเทศ 
และจะอยูในฮองกงเพียงชัว่คราว เมื่อเรียนจบแลวจะไปตางประเทศ 
ไมมีแผนทีจ่ะสมัครสอบมหาวทิยาลัยหรือหางานทําในฮองกง 
หรือไมก็นักเรียนกลับฮองกงในวัยเยาวชน สมัผัสภาษาจนีคอนขางชา ขณะเดียวกัน 
ก็ไมมีแผนทีจ่ะสมัครสอบมหาวิทยาลัยหรอืหางานที่ตองการบุคคลที่สามารถใชภาษาจีนอยางคล
องแคลวได 

ความไดเปรียบของหลักสูตรนี้ — 
สามารถวางกรอบการเรียนทีช่ดัเจนเพื่อสอดคลองกับความตองการที่เปนจรงิ 
เนนการเรียนภาษาจีนเพือ่การสื่อสารและประยุตนใชโดยเชือ่มกับสภาพชวีติที่เปนจรงิ 
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สามารถจัดระดบัการเรียนอยางยืดหยุน และทาํใหนักเรียนสามารถแบงเวลาเรียนอยางสมดลุ  

การทาทายในการใชรูปแบบหลักสูตรนี้ — 
ความรูที่ไดเรียนรูเพียงสามารถสนองความตองการที่กําหนดไวเทานั้น 

• รูปแบบหลักสูตรประเภทที่ ๔ —  การใชรูปแบบหลักสูตรตางๆ รวมกัน 

ทางโรงเรียนจะใชรปูแบบหลักสูตรตางๆ รวมกัน 
เพื่อสนองความตองการของนกัเรียนที่ไมรูภาษาจีนในโรงเรยีนแหงเดียว 

เงื่อนไขในการใชรปูแบบหลักสูตรนี้ — ทางโรงเรียนรบันักเรียนที่ไมรูภาษาจีนจาํนวนมาก 
ภูมิหลงัของนักเรียนมีหลากหลาย 
ผูปกครองนักเรยีนมีความปรารถนาและความตองการที่แตกตางกัน 
ระดบัภาษาจีนของนักเรียนก็แตกตางกันมาก 

ความไดเปรียบของหลักสูตรนี้ — หลักสตูรตางๆ จะสนองความตองการของนักเรียนทุกคน 

การทาทายในการใชรูปแบบหลักสูตรนี้ — ตองทุมเททรัพยากรการศึกษาคอนขางมาก 
ทุกคนตองรวมแรงรวมใจ และจะตองใชรปูแบบหลักสูตรตางๆ 
เพื่อสอดคลองกับเปาหมายและความตองการของนักเรียนตางๆ 

บทที่ ๕ การเรียนการสอนภาษาจีน 

11. การสอนนักเรียนที่ไมรูภาษาจนีเรียนภาษาจนีตองเขาใจความแตกตางในการเรียนภาษาแมกับภาษา
ที่สอง และใชกลวิธีการสอนที่เฉพาะเจาะจง 

12. สําหรบันักเรียนที่ไมรูภาษาจนีแลว เนื่องจากภาษาแมกับภาษาจีนมคีวามแตกตางกัน 
การเรียนภาษาจีนของพวกเขามักจะประสบปญหาดานโครงสรางอักษรจีน ทวงทาํนองเสียง ศัพท 
ลักษณนามและการเรียงลําดบัภาษา  

13. หลักการการเรยีนการสอนคอื รับรูความสามารถของนักเรียน กําหนดเปาหมายการเรียนทีช่ดัเจน 
และคาํนงึถึงความตองการอันหลากหลายในการเรียนภาษาจีน ปรับปรงุระดับการศึกษา 
และเอกสารการเรียนการสอน รวมทั้งใชทรัพยากรการศึกษาเองอยางยดืหยุน 

14. กลวิธีการเรียนการสอนคือ ฝกการพูดภาษาจนีจากการเลียนแบบ 
แยกการเรียนรูอักษรจนีกับการเขียนสะกดอักษรจีนใหออกจากกัน 
เอกสารประกอบการอานควรมสีวนชวยในการเพิ่มคลงัศพัทและการพัฒนาปญญาและจิตใจของนักเรี
ยน ทําใหการอานและการเขียนเชื่อมโยงกัน สรางบรรยากาศการศึกษาภาษาที่ดี 
และพยายามใหนักเรียนเรียนรูความรู 

บทที่ ๖ การประเมินผลการเรียน 

15. การประเมนิผลการเรียนเปนสวนประกอบการเรียนการสอน โดยจะใชวิธีตางๆ 
ในการประเมินผลการเรียน และจะใชผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนการเรียนของตน 
รวมทั้งรบัรูความกาวหนาในการเรียนรูในขัน้ตอนตางๆ  

16. จากการเรียนตามรปูแบบหลักสูตรตางๆ 
นักเรียนทีไ่มรูภาษาจีนจะไดรบัการประเมินผลการเรียนและมีทางออกทีห่ลากหลาย 
ประกาศนิยบตัรการศึกษาระดบัมัธยมแหงฮองกง (Hong Kong Certificate of Education 
Examination, คํายอ: HKCEE), ประกาศนิยบัตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (Hong Kong 
Advanced Level Examination, คํายอ: HKALE), 
ประกาศนิยบตัรสําหรับการศึกษาที่ฮองกงในอนาคต the coming (Hong Kong Diploma of 
Secondary Education, คํายอ: HKDSE), ประกาศนิยบัตรการศึกษาทั่วไป (General Certificate of 
Education, คํายอ: GCE), ประกาศนยิบัตรการศึกษาทัว่ไปสากล (International General 
Certificate of Secondary Education, คํายอ: IGCSE), 
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ประกาศนิยบตัรการศึกษาทัว่ไประดบัมัธยมศกึษา (General Certificate of Secondary Education, 
คํายอ: GCSE) 

ภาพแสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบหลักสูตร การประเมินผลการเรียนและทางออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๗ ทรัพยาการการศึกษา 

17. พัฒนาทรพัยาการการศึกษาที่เหมาะกับนักเรียนที่ไมรูภาษาจีนอยางเชน คลังศัพทพื้นฐาน 
ซอฟตแวรสําหรับศึกษาเอง ตวัอยางการปรบัปรงุหลักสูตร ตวัอยางการเรียนการสอน เ 
อกสารการเรียนการสอน และเครือ่งวัดผลการเรียนเปนตน 

18. เสริมการใหบรกิารและเพิ่มทรพัยากรการศึกษาสําหรับนักเรยีนที่ไมรูภาษาจีนเชน 
การใหความชวยเหลือถึงโรงเรียนตอไป สงเสริมโครงการแบบหุนสวนกับวทิยาลัยและองคกร NGO 
เพิ่มความสามารถในการสอนของครู ชวยเหลือผูปกครอง 
สงเสริมการสรางอปุกรณที่เก่ียวของทีชุ่มชน และดําเนินการวิจัยและโครงการการพฒันาตางๆ 
เปนตน 

ภาคผนวก 

19. เอกสารอางองิรวมถึง ลักษณะภาษาจีนปจจบุนัหมวดคําและโครงสรางตัวอกัษรจีน 
ประสบการณการศึกษาภาษาจีนในชุมชนชาวจีน นอกจากนี ้ยังมีตัวอยางการเรียนการสอนบางอยาง 
เชน การปรบัจดุหลักการเรียนการสอนของโรงเรียน กรอบหลักสูตรของโรงเรียน 
ตัวอยางโครงการการเรียนการสอน และตารางการเรียนการสอน 
รวมทั้งคําแนะนําตําราเรียนของโรงเรียน และกิจกรรมการอาน การเขียน การฟงและการพดูเปนตน 
นอกจากนี้ยังอางถึงการสอบภาษาจีนโพนทะเล  
เมื่อนักเรียนที่ไมรูภาษาจนีไดรับการศึกษาภาษาจีนในขั้นพืน้ฐานแลวจะมทีางออกอยางไร 
เอกสารสําหรบันักเรียนทีไ่มรูภาษาจีนศึกษาภาษาจีนเอง 
และทรัพยากรการศึกษาที่มักจะพบเห็นในโรงเรียนตางๆ เปนตน 

 
กรมศึกษาธิการเขตบริหารพิเศษฮองกง 
พฤศจิกายน ป 2008 
 
ประกาศพิเศษ: ฉบับนี้เปนฉบับแปล ถาหากการใชภาษาหรือความหมายตางกับฉบับภาษาจีน 
ขอใชฉบับภาษาจีนเปนฉบับมาตราฐาน 

 ประกาศนิยบัตรสําหรับการศึกษาที่ฮองกง ในอนาคต (HKDSE) 
ประกาศนิยบัตรการศึกษาระดับมัธยมแหง ฮองกง (HKCEE) / 

ประกาศนิยบัตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (HKALE) 

ประกาศนิยบัตรการศึกษาทั่วไประดับมัธยมศึกษา (GCSE) / 
ประกาศนิยบัตรการศึกษาทั่วไปสากล (IGCSE)  

ประกาศนิยบัตรการศึกษาทั่วไป (GCE)  

หางานหรือสมัครสอบมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบหลักสูตรประเภทที่ส่ี 
การใชรูปแบบหลักสูตรตางๆ รวมกัน 

รูปแบบหลักสูตรประเภทที่สอง 
การเรียนภาษาจีนโดยเฉพาะในระยะสั้น
กอนแลวคอยเขาเรียนรายวิชาท่ีสอนดวย

ภาษาจีน 

รูปแบบหลักสูตรประเภทที่หนึ่ง 
การเขาเรียนรายวิชาท่ีสอนดวยภาษาจีน 

รูปแบบหลักสูตรประเภทที่สาม 
การเรียนเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 


