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แนะนําบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
โครงสรางบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
รายละเอียดโมดูลบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese
รายละเอียดหนวยการเรียนของแตละระดับ
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ความตองการของระบบ
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สื่อประกอบการเรียน
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ภาคผนวก
บทวิจัยเรื่อง การใชงานรูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ในหองเรียน
หลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัยชนชาติจีน กรุงปกกิ่ง
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บทนํา
ทุกวันนี้ ภาษาจีนไดทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแงของการติดตอสื่อสารและการทําธุรกิจดวย
ปจจัยเรื่องขนาดของประเทศที่มีขนาดใหญและจํานวนประชากรที่มีอยูกวาพันสามรอยลานคน ทําใหภาษาจีน
เปนภาษาที่มีคนใชมากที่สุดในโลก และถือเปนหนึ่งในหาภาษาหลักขององคการสหประชาชาติ ประกอบกับ
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศในยุคผูนําใหม เชน การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO)
และการลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีกับไทยเมื่ออีกดวย แสดงใหเห็นวาจีนเปนประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง
เปนตลาดการคาที่ใหญอันดับตนๆ และมีแนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอยางตอเนื่อง นับวาเปน
ตลาดแหงอนาคตที่หนึ่ง อีกทั้งรัฐบาลก็ไดกําหนดใหจีนเปนภาษาตางประเทศภาษาที่สองสําหรับคนไทย
จึงปฏิเสธไมไดวาการรูภาษาจีนยอมมีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะคนที่สามารถใชภาษาจีนในการ
ติดตอสื่อสารไดคลองแคลว ก็เทากับมีเครื่องมือชิ้นสําคัญที่จะนําไปสูก ารสรางความสัมพันธ การประกอบ
อาชีพ การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการศึกษาหาความรูในวิทยาการแขนงตางๆ ซึ่งจีนเปรียบเสมือนคลัง
ภูมิปญญาตะวันออกที่มีคามหาศาล
การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในรูปแบบเดิมมักใชการทองจํา และคัดตัวอักษรบอย ๆ ทําใหผูเรียน
รูสึกเบือ่ หนาย และไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นรูปแบบการเรียนแนวใหมที่เหมาะสมจึงนาจะเปนการเรียนที่
ใกลเคียงกับการใชภาษาโดยธรรมชาติ คือการใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Center) ซึ่งตองอาศัย
โปรแกรมชวยที่เหมาะสม ใชสื่อการเรียนการสอนสมัยใหมอยางผานทางคอมพิวเตอรซึ่งเพียบพรอมดวยภาพ
และเสียง ยอมสามารถกระตุนความสนใจและความเขาใจไดดีพรอมทั้งสามารถทบทวนไดบอยเทาที่ตองการ
เสมือนมีอาจารยอยูขางกายตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหผูสอนประหยัดเวลาในการเตรียมสื่อการสอน และจะทําให
อาจารยมีเวลาในการพัฒนารูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดวย
บทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese สามารถตอบโจทยทั้งสําหรับผูเรียนและผูสอนไดใน
โปรแกรมเดียว ซึ่งสามารถตอบสนองผูใชไดทั้ง การเพิ่มทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนไว
ในโปรแกรมเดียว อีกทั้งมีสํานักงานคณะกรรมภาษาจีนระหวางประเทศ (HANBAN) ไดใหการรับรอง
หลักสูตร เปนสื่อการสอนหลักของสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute) 65 แหงทั่วโลก (ในประเทศไทย 13
แหง) และมีบทวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหัว (มหาวิทยาลัยดานไอทีอันดับ 1 ของประเทศจีน) มาทําบทวิจัย
วิธีการใชงานใหไดประสิทธิภาพอีกดวย
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แนะนําบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
“Great Wall Chinese”เปนโครงการสําคัญที่ในสองปนี้ที่ทาง HANBAN (The Office of Chinese
Language Council International) วางแผน รวบรวมทีมงาน พัฒนา ดําเนินการซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรู
ภาษาจีนแบบใหมที่ใชมัลติมีเดียระบบ Intranet ในการพัฒนาถือเปนรูปแบบการสอนภาษาจีนสําหรับ
ชาวตางชาติสมัยใหม
ดวยเปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตอสื่อสารใหแกผูเรียนภาษาจีนโดยประยุกตใชสื่อ
การสอนและทรัพยากรที่มีอยูอยางมากมาย, Great Wall Chinese นําเสนอระบบการเรียนที่
ผสมผสานระหวางเนื้อหาในรูปแบบอีเล็กทรอนิกสและการสอนในหองเรียน และมีการใชระบบการจัดการที่
ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล
รวมทั้งสามารถ
ติดตามตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนไดทุกระดับ ดวยมาตรฐานอันเปนสากลไมวาคุณจะเรียนอยูที่ใดใน
โลกก็ตาม
โครงสรางบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
บทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese นั้นแบงออกเปน 6 ระดับ ระดับละ 10 หนวยการเรียน
โดยแตละหนวยการเรียนจะมี 3 บทสนทนา และบทสนทนาทั้งหมด จะเปนการจําลองสถานการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่เรียน นอกจากนี้ยังมีการฝกทักษะที่หลากหลาย ไมวาจะเปนดานคําศัพท ไวยากรณ การ
เขียนตัวอักษร การออกเสียง
บทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese แบงเปน 2 สวนคือ

1. โมดูลเนื้อหาการเรียน (ฝกทักษะการฟง การพูด และความเขาใจในภาพรวม) ประกอบดวย
การทําความเขาใจในภาพรวม
(Overall Comprehension)
การเลียนแบบอานตาม
(Repeating and Imitating)
บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง (Comparing the Recordings)
การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง (Mock Social Situation)
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2. โมดูลการฝกทักษะและแบบฝกหัด ประกอบดวย
การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องประโยคสําคัญ (Note on Socializing and Exercises)
การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องคําศัพท
(Note on Words and Exercises)
การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ (Note on Grammar and Exercises)
การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องตัวอักษร
(Note on Characters and Exercises)
การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องการออกเสียง (Note on Phonetic and Exercises)
รายละเอียดโมดูลบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese
1. โมดูลเนื้อหาการเรียน
1.1 การทําความเขาใจในภาพรวม (Overall Comprehension)
โมดูลความเขาใจในภาพรวมจะใชภาพการตูนเคลื่อนไหวในการนําเสนอดําเนินเรื่อง เปนการนําเอา
ฉากสภาพแวดลอมที่ตองใชทั้งหมดในบทสนทนาแสดงออกมาใหเห็น ไมเพียงแตเสียงพูดของตัวละครที่
ชัดเจนและถูกตองเทานั้น แตยังรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ เชน การแสดงอารมณ ทาทาง คนที่เขามารวม
สนทนา
ซึ่งมาชวยแกปญหาในเรื่องของเสียงคนเดียวหรือสําเนียงไมถูกตองของอาจารยในการสอนบท
สนทนาไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันอาจารยสามารถตัดสินใจวาจะเลือกแสดงตัวอักษรจีน พินอิน อังกฤษ
ใตภาพการตูนเคลื่อนไหวหรือไมตามความกาวหนาของนักเรียนหรือระดับที่ตางกัน ทําใหนักเรียนสามารถ
เขาใจไดงายขึ้นโดยการใชภาพดําเนินเรื่องราว โดยเฉพาะการเรียนรูในระดับตน ชวยอํานวยความสะดวกใน
การสอนใหแกอาจารย ลดเวลาในการสอนและการอธิบายเพิ่มเติมไดอยางมาก ซึ่งจะทําใหนักเรียนเรียนรู
เขาใจในตัวบทสนทนาและสามารถนําออกมาใชงานไดอยางถูกตอง
1.2 การเลียนแบบอานตาม (Repeating and Imitating)
โมดูลการเลียนแบบอานตาม ในตอนแรกจะเปนเสียงของคนจีนเจาของภาษา พูดประโยคที่ไดเรียนมา
ในโมดูลการทําความเขาใจในภาพรวม อยางชาๆ และชัดๆ จากนั้นจึงใหนักเรียนอานตามใสไมโครโฟน เพื่อ
เปนการชักนําใหนักเรียนไมเพียงแตพูดไดแตตองออกเสียงบนพื้นฐานถูกตองอีกทั้งมีความกลาแสดงออก
กลาพูดมากขึ้น ในโมดูลนี้จะมีการประเมินผลเพิ่มดวย โดยหลังจากนักเรียนอานตามเสร็จสิ้นแลว ก็จะ
ประเมินการออกเสียงของนักเรียนทันที เมื่อทําผลงานไดดี ก็จะมีใบหนายิ้มปรากฏขึ้นมา( )พรอมดวยเสียง
อันไพเราะ ถาไดแคพื้นฐาน ก็จะปรากฏใบหนาธรรมดา ( )ถาไดไมดีก็จะมีเสียงผิดหวัง ขึ้นมาพรอมกับ
ใบหนาเศราสรอย ( ) วิธีนี้สามารถทําใหนักเรียนรูวาตนเองออกเสียงดีหรือไม ทําใหบรรยากาศในหองเรียน
สนุกสนาน อาจารยก็สามารถทําการแกไขการออกเสียงของนักเรียนนักเรียนที่ไดรับใบหนาเศราสรอยไดทันที
จากนั้นจึงใหกําลังใจนักเรียนแลวจึงใหอานตามอีกหนึ่งรอบ เมื่อนักเรียนไดหนายิ้ม ในใจก็ยอมปรากฏ
ความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเรียน
จากนั้นนักเรียนทุกคนจะปรบมือใหเขาภายในการชักนําของ
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อาจารย แบบนี้เอง จะทําใหการฝกฝนการออกเสียงที่นาเบื่อหนายก็จะเปลี่ยนไดดวยความเต็มเปยมดวยความ
ทาทายความเฝาหวังและความสนุกสนาน

การทําความเขาใจในภาพรวม

การเลียนแบบและอานตาม

1.3 บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง
(Comparing the Recordings)
โมดูลการบันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลองถูกกําหนดใหฝกหลังจากฝกโมดูลการเลียน แบบ
และอานตามแลว เพื่อที่จะใหนักเรียนลองอานประโยคเอง จากนั้นระบบจะเลนเสียงที่นักเรียนไดอานไปและ
มีเสียงของเจาของภาษาขึ้นตามมาใหเปรียบเทียบ ทําใหนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงของตัวเองกับเสียง
ของเจาของภาษา จากนั้นทําการเปรียบเทียบกับเสียงที่ถูกตอง การฝกแบบนี้สะดวกแกการใหนักเรียนคนพบ
ปญหา แกไขการออกเสียงใหถูกตองดวยตนเอง
1.4 การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง
(Mock Social Situation)
โมดูลการจําลองการสนทนาในสถานการณจริงเปนการฝกฝนหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนบทสนทนาทั้ง
3 บทในหนวยการเรียนแลว โดยระบบจะใหขอมูลและบทสนทนาตัวอยางมาชุดหนึ่ง ตรงนี้ ผูสอนสามารถให
ผูเรียนฝกพูดตามขอมูลที่ใหมาหรือจะเปลี่ยนเปนขอมูลของผูเรียนเองก็ได และเมื่อจบการสนทนาแลว ผูเรียน
สามารถกลับมาฟงในสิ่งที่ตนเองไดพูดออกไป เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตอไป
บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง

การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง
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2. โมดูลการฝกทักษะและแบบฝกหัด ประกอบดวย
2.1 การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องประโยคสําคัญ (Note on Socializing and Exercises)
หัวขอนี้จะเนนในเรื่องประโยคที่ใชในสถานการณตางๆ พรอมทั้งวิธีการออกเสียงตามหัวขอของ
หนวยการเรียนรู เชน เรียนเรื่องการถามอายุ จะมีรูปประโยคสําหรับถามอายุเด็ก ผูใหญ และผูอาวุโส ไว เมื่อ
ทําความเขาใจแลว จะมีแบบฝกหัดใหทําชวงทาย แบบฝกหัดตัวนี้จะเนนเรื่องการนําไปใช กลาวคือ จะมีเสียง
คนจีนขึ้นมา ซึ่งจะมีทั้งคําถามแลวใหเลือกคําตอบที่ถูกตอง หรือ เปนบทสนทนาแลวเลือกรูปใหเขากับบท
สนทนา
2.2 การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องคําศัพท
(Note on Words and Exercises)
หัวขอนี้จะสอนเรื่องของคําศัพทใหมประจําบทพรอมทั้งวิธีการออกเสียงซึ่งมีทั้งเสียงผูชายและผูหญิง
จากนั้นจะมีแบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพทเชน นําคําศัพทเติมลงในชองวางใหทําในชวงทาย
การฝกทักษะเรื่องประโยคสําคัญ

การฝกทักษะเรื่องคําศัพท

2.3 การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ (Note on Grammar and Exercises)
หัวขอนี้จะสอนเรื่องของหลักไวยากรณที่สําคัญในบท พรอมดวยประโยคตัวอยางและการออกเสียง
จากนั้นจะมีแบบฝกหัดเกี่ยวกับหลักไวยากรณเชน คํานี้ จะไวในตําแหนงใดของประโยค
2.4 การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องตัวอักษร
(Note on Characters and Exercises)
หัวขอนี้จะสอนเรื่องของหลักการเขียนตัวอักษรจีน โดยการใช Flash มาเขียนตัวอักษรจีนใหดูทีละขีด
พรอมระบุลําดับเปนตัวเลขและอานชื่อขีดใหฟง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถทดลองเขียนตัวอักษรดวยเมาส
ในกระดานดานขวา โดยระบบจะทําการตรวจสอบวาผูเรียนเขียนไดถูกตองหรือไมอีกดวย หลังจากที่ฝกเขียน
แลวก็จะมีแบบฝกหัดเกี่ยวกับตัวอักษร มีทั้งรูปแบบ ใหตัวอักษรมา แลวเลือกพินอินที่ถูกตองหรือ มีเสียงขึ้น
มาแลวเลือกตัวอักษรจีน

7

2.5 การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องการออกเสียง (Note on Phonetic and Exercises)
หัวขอนี้จะสอนเรื่องการออกเสียงโดยจะมีตารางพินอินขึ้นมาให จากนั้นพอผูเรียนกดไปยังตัวพินอิน
ตัวใดก็จะมีเสียงขึ้นมาใหฟงและฝกอานตาม
2.6 แบบฝกหัดประจําโมดูลการฝกทักษะ (Exercises)
ในแตละโมดูลการฝกทักษะ จะมีแบบฝกหัดสองอยางคือ แบบฝกหัดหลังจากฝกทักษะจบ กับ
แบบฝกหัดทดสอบ ซึ่งแบบฝกหัดทั้งสองอยางนี้ มีความแตกตางกันคือ แบบฝกหัดประจําโมดูล จะมีความ
ยากกวา และมีการกําหนดเกณฑผานไวที่ 70% หากผูเรียนทําคะแนนไดต่ํากวา 70% ระบบจะใหกลับไป
ฝกฝนทักษะนั้นใหมอีกรอบหนึ่ง และคะแนนที่ผูเรียนทําไดในแบบฝกหัดนี้จะถูกบันทึกลงในบันทึกการเรียน
ของผูเรียนอีกดวย
การฝกทักษะดานหลักไวยากรณ

การฝกทักษะดานตัวอักษร

การฝกทักษะดานการออกเสียง

แบบฝกหัดในเรื่องประโยคสําคัญ
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รายละเอียดหนวยการเรียนของแตละระดับ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ผูที่เหมาะกับการเรียนระดับนี้:
ผูที่มีความรูเรื่องพินอินมาบางแลว

ผูที่เหมาะกับการเรียนระดับนี้:
ผูที่สามารถสื่อสารเรื่องขอมูลสวนตัวไดดวย
ประโยคงายๆ ได

จุดประสงคการเรียนรู
1. เรียนรูการออกเสียงสัทอักษร (พินอิน)
2. เรียนรูคําศัพท 280 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค
40 หลัก ประโยคที่ใชบอย 300 ประโยค ในหัวขอเกี่ยว
กับการใหขอมูลสวนตัว เชน การทักทาย, การถามชื่อ
ประเทศประเภทงาน,อายุ, งานอดิเรก, ที่อยู, ครอบครัว
3. สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
ใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนที่เรียนได

จุดประสงคการเรียนรู
1. เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค
40 หลัก,ประโยคที่ใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอเพื่อ
การดํารงชีพ เชน ถามวันเวลา, บอกตําแหนงและ
ทิศทาง, ถามทาง, ถามราคาสิ่งของ, สั่งอาหาร
การเดินทางและการขอความชวยเหลือเปนตน
2. สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
การใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนที่เรียนได

หัวขอของแตละหนวยการเรียน
Unit 1 Hello, I'm Mike
Unit 2 My surname is Kim, and my full name is
Kim Tae-sung
Unit 3 I come from London, in Great Britain
Unit 4 I work in a company
Unit 5 How old are you?

หัวขอของแตละหนวยการเรียน
Unit 1 October 1st is my birthday
Unit 2 Where are you now

Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10

Her boyfriend is very handsome
I live in Yangguang Residential District
I enjoy having an extended family
I've been very busy recently
Let me introduce you

Unit 3 My bag is red
Unit 4 How can I get there from here
Unit 5 A total of one hundred and eighty-eight yuan,
eight jiao, and eight fen
Unit 6 You should order the dishes
Unit 7 Hello, is Manager Kim there
Unit 8 Is your room big or not
Unit 9 Let's take a taxi
Unit 10 No problem, I'll help you
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ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ผูท ี่เหมาะกับการเรียนระดับนี้:
คลองในการพูดคุยในหัวของายพื้นฐาน และสามารถสื่อสาร
หัวขอครอบครัวและชีวิตประจําวันได

ผูที่เหมาะกับการเรียนระดับนี้:
บุคคลที่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและ ใน
การทํางานได

จุดประสงคการเรียนรู
1. เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค
40 หลัก, ประโยคที่ใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอที่ใชในชีวิต
ประจําวัน เชน: สภาพอากาศ, นิสัยและความเคยชิน, สภาพ
ความเปนอยู, การสงไปรษณีย, รับพัสดุ, ธุรกรรมธนาคาร
ซื้อของ, หาหมอ
2. สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับการใชชีวิต
ประจําวัน ตามบทเรียนที่เรียนได

จุดประสงคการเรียนรู
1. เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค
40 หลัก, ประโยคที่ใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอที่
ใชในการเรียนและการทํางาน เชน กิจกรรมใน
หองเรียน, ประสบการณการเรียน, ชีวิตนักศึกษา
การทํางาน, การเชิญแขก , เวลาวาง, การวางแผนใน
วันหยุด เปนตน
2. สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
การใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนที่เรียนได

หัวขอของแตละหนวยการเรียน
Unit 1 Today is cloudy again
Unit 2 He is on the Internet
Unit 3 Jogging in the morning is my habit
Unit 4 Is it convenient for you to live there
Unit 5 I want to post a letter
Unit 6 What is today's exchange rate
Unit 7 This coat is not suitable for young people
Unit 8 I have a cold
Unit 9 Let's go to watch the ball game
Unit 10 Have you ever been to Beijing before

หัวขอของแตละหนวยการเรียน
Unit 1 Now let's begin our class
Unit 2 What's your major in the university
Unit 3 Are you used to the campus life in China
Unit 4 What do you want to do in the future
Unit 5 What do you think of this company
Unit 6 What is the enrolling procedure?
Unit 7 Wish you good luck with your work. Cheers
Unit 8 Which country do you plan to study in
Unit 9 Our class will go on an outing this weekend
Unit 10 It's weekend again. Do you have any plans
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ระดับที่ 5

ระดับที่ 6

ผูที่เหมาะกับการเรียนระดับนี้:
ผูที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันดวยดวยรูปประโยคที่
ซับซอนขึ้นได

ผูที่เหมาะกับการเรียนระดับนี้:
ผูที่สามารถพูดคุยในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง
และสามารถพูดคุยเรื่องราวสําคัญในชีวิตประจําวันได

จุดประสงคการเรียนรู
1. เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค
40 หลัก, ประโยคที่ใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอที่ใชใน
การปฏิสัมพันธผูกมิตร เชน พูดคุยถึงความสนใจและนิสัย
การเชื้อเชิญ, การนัดหมาย, การเปนแขก, การเลนกีฬา
รายการโทรทัศน เปนตน
2. สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับการใชชีวิต
ประจําวัน ตามบทเรียนที่เรียนได

จุดประสงคการเรียนรู
1. เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค
40 หลัก, ประโยคที่ใชบอย 450 ประโยค เพื่อเสริม
ทักษะการสื่อสารโดยรวม เชน: สภาพอากาศ
เทศกาลวันหยุด, พักโรงแรม, การบริการ, คนหา
ขอมูล, การนัดหมาย, คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
2. สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
การใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนที่เรียนได

หัวขอของแตละหนวยการเรียน
Unit 1 How well do you play video games

หัวขอของแตละหนวยการเรียน
Unit 1 It is very comfortable all the year round in
our country
Unit 2 I want to celebrate the Spring Festival right
now
Unit 3 We usually stay in a four-star hotel
Unit 4 What hairstyle do you like
Unit 5 You can find these information on the
Internet
Unit 6 What is today's exchange rate
Unit 7 What do you plan to do during the summer
vacation
Unit 8 Drinking too much is bad for your health
Unit 9 Have you received my e-mail
Unit 10 There is something wrong with the TV set

Unit 2 Let's go to see the acrobatics show tonight
Unit 3 She has a slender figure
Unit 4 Till we meet
Unit 5 You are welcome to our home
Unit 6 He is an extrovert while I am an introvert
Unit 7 Did you watch the match yesterday
Unit 8 What kind of people do you like to make friends with
Unit 9 What kind of TV programs do you like to watch
Unit 10 I'll certainly pass on the message
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กลุมผูใชงานในปจจุบัน
สถาบันขงจื๊อ 65 แหงทั่วโลก
ในประเทศไทย 13 แหง ประกอบดวย
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
- สถาบันขงจื๊อ เทศบาลเบตง
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยบูรพา
- สถาบันขงจื๊อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สถาบันขงจื๊อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
- มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประโยชนจากการใชบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese
1. หลักสูตรไดมาตรฐาน หลักสูตรนี้ไดรับการออกแบบจาก 3 มหาวิทยาลัยชื่อดังในปกกิ่งคือ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง (Beijing Language and Culture University) มหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง (Peking University) และมหาวิทยาลัยครูปกกิ่ง (Beijing Normal University) อีกทั้งยังไดรับ
การรับรองจากทาง สํานักงานคณะกรรมภาษาจีนระหวางประเทศ หรือ HANBAN (The office of
Chinese language council international) ทําใหมั่นใจไดวาหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและ
มีคุณภาพ
2. เนื้อหาบทเรียนถูกจัดเรียงไวเปนขั้นเปนตอน โดยเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัว เชน ขอมูลสวนตัว ไปยัง
เนื้อหาในเรื่องที่ไกลตัวขึ้นซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแนวใหมของ HANBAN
3. เสียงประกอบบทเรียนเปนสําเนียงปกกิ่งโดยแทจริง ทั้งเรื่องน้ําเสียง ความเร็ว การใสอารมณในการ
พูด อีกทั้งแบงแยกเสียงตัวละครชัดเจน ทําใหมีความหลากหลายในการฝกฟง
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4. เนื้อบทเรียนไมนาเบื่อจําเจ มีการสอดแทรกอารมณขันลงไป ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
5. มีแบบทดสอบการพูดที่ไดมาตรฐานและมีการประเมินผลชัดเจน สามารถฟงซ้ําและแกไขไดดวย
ตัวเอง
6. มีการจําลองสถานการณเพื่อฝกการสนทนา โดยผูเรียนสามารถใชขอมูลของตัวเองในการโตตอบได
ซึ่งการเรียนลักษณะนี้จะทําใหผูเรียนกลาแสดงออกและกลาพูดมากขึ้น
7. มีการสรุปรูปประโยคสําคัญทีใ่ ชกับสถานการณตางๆ ใหพรอมดวยแบบฝกหัด
8. มีการสรุปหลักไวยากรณสําคัญประจําบทไวพรอมดวยแบบฝกหัด
9. มีการสรุปคําศัพทใหมประจําบทพรอมดวยแบบฝกหัด
10. มีการสอนวิธีการเขียนตามลําดับขีดและทิศทางการเขียนที่ถูกตองโดยผูเรียนสามารถเขียนตามได
พรอมดวยแบบฝกหัด
11. มีการสอนพินอินประจําทุกบท ทําใหผูเรียนไมลืมในพินอินที่เคยเรียนมาแลว
12. มีแบบทดสอบแยกตางหากจากแบบฝกหัด ซึ่งในแบบทดสอบนี้ หากทําคะแนนไดต่ํากวา 70%
จะตองกลับไปเรียนในบทเรียนในสวนของการฝกทักษะนั้นใหม
13. มีระบบ LMS ผูสอนสามารถติดตามความกาวหนาในการเรียนของผูเรียนได (สําหรับรุน Internet
และ Intranet)
14. มีสื่อการสอนครบวงจร ไมวาจะเปน บทเรียนมัลติมีเดีย (ทั้งรูปแบบ Internet, Intranet และ CD ROM)
หนังสือเรียน แบบฝกหัด ซีดีเสียง สามารถประยุกตใชงานไดตามความเหมาะสม

ความตองการของระบบ
ความตองการขั้นต่ําของระบบทีต่ ิดตั้งบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
เครื่องผูเรียน
เครื่องเซฟเวอร
(แมขาย)
ฐานขอมูล

ความตองการดานซอรฟแวรขั้นต่ํา
Win2k Profession+SP4,
IE6.0
Win2k AdvServer+SP4,
weblogic8.1

ความตองการดานฮารทแวร
CPU: Intel Pentium 3 ขึ้นไป
Memory: 512M
CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz
Memory: 1G

Win2k AdvServer+SP4,
Oracle 8.17

CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz
Memory:1G
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ประเภทผลิตภัณฑของ Great Wall Chinese
เพื่อตอบสนองความตองการและความพรอมของอุปกรณที่หลากหลาย ดังนั้นเราจึงมีผลิตภัณฑให
ผูใชเลือกใชไดตามความเหมาะสม ซึ่งแบงเปน
1. รุน Internet (ระบบ LMS และบทเรียนมัลติมีเดีย)
เหมาะสําหรับองคกรที่มีคนใชงานไมมากหรือไมบอย และผูที่ตองการเรียนภาษาจีนทั่วไป โดยรุน
Internet นี้จะเปนการเรียนผานระบบ Internet ซึ่งมี Server อยูในประเทศไทย (http://th.greatwallchinese.cn)
ทําใหมั่นใจไดในเรื่องของการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะมีบทเรียนคุณภาพดังที่กลาวมาขางตน
แลว ยังมีระบบ LMS (Learning Management System) ที่ใหผูสอนสามารถสั่งงานผูเรียนและดูบันทึก
ความกาวหนารวมไปถึงผลคะแนนในการทําแบบฝกหัดผานทางระบบ Internet อีกทั้งยังสามารถเขาไปดูไดวา
ผูเรียนทําแบบฝกหัดผิดขอไหน และเลือกตัวเลือกไหนกอนไดอีกดวย เหมาะสําหรับใชรวมกับการเรียนการ
สอนในหองเรียน (Blended Learning) และ การเรียนดวยตัวเอง (self-E-Learning)
2. รุน Intranet (ระบบ LMS และบทเรียนมัลติมีเดีย)
เหมาะสําหรับองคกรที่มีคนใชงานจํานวนมากและบอยๆ โดยรุน Intranet นี้จะเปนการเรียนผาน
ระบบ Intranet ขององคกร (ระบบจะถูกติดตั้งอยูที่ Server ขององคกร) เหมาะสําหรับองคกรที่มีการอบรม
เรื่องภาษาจีนอยูบอย และมีหองคอมพิวเตอรในองคกร ซึ่งนอกจากจะมีบทเรียนคุณภาพดังที่กลาวมาขางตน
แลว ยังมีระบบ LMS (Learning Management System) ที่ใหผูสอนสามารถสั่งงานผูเรียนและดูบันทึก
ความกาวหนาของผูเรียนรวมไปถึงผลคะแนนในการทําแบบฝกหัดผานทางระบบ Intranet เหมาะสําหรับใช
รวมกับการเรียนการสอนในหองเรียน (Blended Learning) และ ใหผูเรียนทบทวนความรูดวยตนเอง
3. รุน CD-ROM (ระบบ LMS ขนาดเล็กและบทเรียนมัลติมีเดีย)
เหมาะสําหรับองคกรขนาดเล็กหรือบุคคลที่ตองการศึกษาภาษาจีน โดยรุน CD-ROM นี้จะใชเครื่อง
คอมพิวเตอร เหมาะสําหรับองคกรที่มีการอบรมเรือ่ งภาษาจีนอยูบอย และมีหองคอมพิวเตอรในองคกร ซึ่ง
นอกจากจะมีบทเรียนคุณภาพดังที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีระบบ Mini-LMS ที่จะมีการบันทึกการใชงานและ
ผลคะแนนการทําแบบฝกหัดลาสุดของผูเรียน เพื่อใหใหผูสอนสามารถสั่งงานผูเรียนและดูบันทึก
ความกาวหนาของผูเรียนไดตลอดเวลาผานระบบ Internet เหมาะสําหรับใชรวมกับการเรียนการสอนใน
หองเรียน (Blended Learning) และ ใหผูเรียนทบทวนความรูดวยตนเอง
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สื่อประกอบการเรียน
1. หนังสือเรียน Great Wall Chinese และ ซีดีเสียง (Text Book & Audio CD)
เปนหนังสือประกอบกับบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese แบงเปนระดับละ 1 เลม ทั้งหมด
6 เลมโดยเนื้อหาในหนังสือประกอบดวยคําศัพทใหมและบทสนทนาทั้งหมด ซึ่งเปนเนื้อหาตัวเดียวกันกับใน
บทเรียนมัลติมีเดีย
2. หนังสือแบบฝกหัด Great Wall Chinese (Work Book)
เปนหนังสือแบบฝกหัดประกอบบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese แบงเปนระดับละ 1 เลม
ทั้งหมด 6 เลมโดยเนื้อหาในหนังสือประกอบดวยคําอธิบายเรื่องการฝกทักษะทั้ง 5 หัวขอของบทเรียน
มัลติมีเดียและแบบฝกหัด ซึ่งเปนเนื้อหาเดียวกับในแบบฝกหัดมัลติมีเดีย และไดเพิ่มเติมคําอธิบายและ
แบบฝกหัดเขาไปดวย ทําใหผูเรียนไดฝกหัดทักษะที่หลากหลาย
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การทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
เนื่องจากผูเรียนหลักสูตรของ Great Wall Chinese นั้นมีรูปแบบหลากหลาย ไมวาจะเปนรูปแบบการ
เรียนในหอง หรือการเรียนดวยตนเอง ทําใหทางสถาบัน Great Wall Chinese จําเปนตองมีขอสอบกลางเพื่อวัด
ความรูของผูเรียนวามีความรูตามมาตรฐานของหลักสูตรหรือไม โดยการทดสอบสามารถทําไดโดยใชขอสอบ
กลางโดยตรงหรือการแทรกขอสอบลงไปในขอสอบขององคกรที่ใชอยูก็ได

ความสามารถเบื้องตนของบัญชีประเภทตางๆ ของโปรแกรม Great Wall Chinese รุน Intranet
บัญชีผูเรียน
o สามารถเขาเรียนบทเรียนและทําแบบฝกฝน ตามโมดูลการเรียนที่กลาวไวขางตน
o สามารถดูบันทึกตางๆ ของตนเองได
ผูสอน

o สามารถเขาเรียนบทเรียนและทําแบบฝกฝน ตามโมดูลการเรียนที่กลาวไวขางตน เพื่อใช
สอนในหองเรียน
o สามารถดูขอมูลนักเรียนและบันทึกความกาวหนาของผูเรียนทุกคนได

ผูคุมระบบ
o สามารถเปดบัญชีผูเรียน ผูสอน และกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนได
o ดูบันทึกความกาวหนาของผูเรียน กําหนดสิทธิใหแกบัญชีผูใช ดูสถิติตางๆ ของระบบได
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ภาคผนวก

บทวิจัยเรื่อง การใชงานรูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ใน
หองเรียนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักเรียนไทย
(“Great Wall Chinese” Multi-dimensional Pedagogical Mode A case study in Short
term Thailand Students)
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การใชงานรูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ใน
หองเรียนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักเรียนไทย
เติงซิ่วจวิน

Central University for Nationalities, Institute of International Education

บทคัดยอ:

ตามที่ไดมีการผลักดันเผยแพรการเรียนภาษาจีนในระดับนานาชาติแลว การเรียนการสอนภาษาจีน
สําหรับชาวตางชาติก็ไดเขาสูชวงของการพัฒนาอยางรวดเร็ว ในขณะที่รูปแบบการเรียนอยางดั้งเดิมนั้นก็ไม
สามารถตอบสนองความตองการตอสถานการณการเรียนรูแบบใหมได
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนภาษาจีน
ทําใหพวกเราจําเปนตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม
ดังนั้นพวกเราจึงใชรูปแบบการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศรูปแบบใหมที่ชื่อ Great Wall Chinese ซึ่ง
มีพื้นฐานการพัฒนามาจากระบบการเรียนการสอนแบบอินเตอรเน็ตมาใชกับการเรียนการสอนในหองเรียน
และเปนเรื่องนายินดียิ่งที่พวกเราไดคนพบรูปแบบการสอนที่สามารถใชงานไดจริง และเปนบทเรียนที่ทําใหมี
ความกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วในระยะสั้นชื่อวา Great wall Chinese จากการใชงานจริงไดพิสูจนวารูปแบบ
การเรียนใหมนี้มีสวนชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน
อยางแทจริง ควรคาแกการเผยแพรและนําไปใชงานจริงในวงการการเรียนการสอนภาษาจีนใหแกชาวตางชาติ
คําสําคัญ:
การเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ
รูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
มัลติมีเดีย
กาวหนาอยางรวดเร็วในเวลาอันสั้น
การฝกในหองเรียน

หนึ่ง บทนํา
ตามที่ไดมีการเริ่มตนผลักดันและเผยแพรการเรียนภาษาจีนใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติแลว การ
เรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติก็ไดเขาสูชวงของการพัฒนาอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี ในปจจุบัน
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใชอยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติทั้งหมดยังคอนขางเรียบงาย
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการตอสถานการณการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติแบบ
ใหมได (ชุยหยงหวา1999,จาวจินหมิง 2005) หลายปมานี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เรียนการสอนภาษาจีน วงการการเรียนการสอนภาษาจีนไดใหความสําคัญตอการวิจัยรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ เพื่อหาแนวคิดแหงการเรียนรูรูปแบบใหม
ดวยเหตุนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน, รูปแบบการเรียนการสอนในหองที่
หลากหลายและตอบรับตอความตองการที่แตกตางของนักเรียน ในการสอนภาษาจีนใหแกชาวตางชาติของ
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยชนชาติจีน ภายใตการสนับสนุนของทานคณะบดีสถาบัน นายอูอิงฮุย
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ทําใหทางสถาบันไดนําระบบการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียรุนIntranet ของ Great Wall Chinese เขามา
ในชวงปลายป 2550 และในชวงฤดูใบไมผลิของป 2551 ไดใชงานรูปแบบการเรียนแบบมัลติมีเดียของ Great
Wall Chinese ในการเรียนการสอนระยะสั้นของนักเรียนชาวไทยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยจัดสงมา
“Great Wall Chinese”เปนโครงการสําคัญที่ในสองปนี้ที่ทาง HANBAN (The Office of Chinese Language
Council International) วางแผน รวบรวมทีมงาน พัฒนา ดําเนินการซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูภาษาจีนแบบ
ใหมที่ใชมัลติมีเดียระบบ Intranet ในการพัฒนา โดยภายในเวลา 6 สัปดาห ภายใตความสนับสนุนของอาจารย
ผูสอนสองทานและเจาหนาที่ดานเทคนิคของ Great Wall Chinese Center ไดรวมมือกันสํารวจถึงวิธีการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนของ Great Wall Chinese ออกมาใชไดอยางมีประโยชนสูงสุดในชวง
ระยะเวลาการเรียนระยะสั้น เรื่องที่นายินดีคือในระหวางที่ทําการทดสอบนั้นพวกเราไดพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
จนสุดทายจึงไดผลลัพธที่ดีขึ้น

สอง เปาหมายการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตรกับเนื้อหาการเรียนรู
2.1 เปาหมายการเรียนการสอน
นักเรียนชาวไทยจํานวน 16 คนนี้สวนมากอายุ15-16 ยังไมบรรลุนิติภาวะ นักเรียนเหลานี้ตอนเรียนที่
เมืองไทยเลือกเรียนสายศิลปภาษาจีน เรียนภาษาจีนมาไดหนึ่งถึงสองปแลว สวนมากเวลาเรียนภาษาจีนต่ํากวา
240 คาบ เมื่อตอนอยูที่เมืองไทย นอกจากจะเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนแลว เวลาอื่นๆ ลวนไมไดใชภาษาจีน ใน
กลุมนักเรียนชาวไทยนีม้ ี 1 คนที่เคยมาเรียนที่ปกกิ่งเปนเวลา 2 สัปดาห นอกนั้นเพิ่งเคยมาประเทศจีนเปนครั้ง
แรก
จากการทดสอบแบงชั้นเรียน นักเรียน 5 คนมีมาตรฐานต่ํา ทักษะสื่อสารดานการพูดเกือบจะเปนศูนย
จึงตองไปเขารวมชั้นเรียนอื่น สวนนักเรียนที่เหลือจํานวน 11 คน มาตรฐานดี ทักษะสื่อสารดานการพูด
คอนขางสูง แตก็จํากัดเพียงฟงรูเรื่อง ตอบขอมูลสวนบุคคลงายๆ ได จึงรวมเปนหองเรียนหนึ่งหอง แบงเปน
เพศชาย 5 คน เพศหญิง 6 คน
เนื่องจากผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทําใหมีความสามารถในการเรียนตัวเองใหเรียนคอนขางต่ํา
ความสามารถในการบังคับตัวเองยังไมดี อาจารยผูสอนจําเปนตอง เพาะบมความสนใจในและกระตุนความ
อยากเรียนของนักเรียน ระหวางอบรมในหองเรียน เพื่อรักษาความกระตือรือรนอยากเรียนของนักเรียนใหอยู
ในระดับสูง ใหมีสมาธิอยูกับการเรียนในหองเรียน เพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนตามแผนการสอนที่
เตรียมไว ซึ่งก็คือการพัฒนาระดับการฟงพูดภาษาจีนใหกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือ กลุม
นักเรียนมักจะเรียนรูโดยวิธีความคิดเปนรูปธรรม ดังนั้นการแสดงใหเห็นดวยสิ่งที่รับไดดวยตาและการอธิบาย
เสริม ก็จะมีสวนชวยนักเรียนอยางมากตอความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมาและนําไปใชงานไดอยางถูกตอง
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2.2 รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้นหาสัปดาห นักเรียนชาวไทยจํานวน 16 คนใช
เวลาปดภาคเรียนมาเรียนระยะสั้นที่ประเทศจีน โดยมีจุดมุงหมายคือ ตองการพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาจีน
ของตัวเองในชวงการเรียนระยะสั้นนี้ และทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวในเมืองปกกิ่ง สัมผัสวัฒนธรรมจีน เมื่อ
รวมจุดมุงหมายในการเรียนของนักเรียนแลว พวกเราจึงกําหนดเปาหมายหลักสูตรใหเนนฝกฝนทักษะดานฟง
พูดเปนหลัก เพื่อพัฒนาทักษะการฟงพูดของนักเรียนอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญตอการ
ฝกฝนการอานและเขียน
2.3 เนื้อหาการเรียนการสอน
ตามการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พวกนักเรียนจะไดเรียนวิชาภาษาจีนเวลา 9.00 – 12.00
ทุกวันจันทรถึงวันศุกร สวนชวงบายจะเรียนวิชาวัฒนธรรมจีนสองครั้ง สวนชวงเวลาอื่นใหนักเรียนทํา
กิจกรรมอิสระ
แผนการเรียนที่วางไวคือ เรียนระดับที่ 2 ของ Great Wall Chinese จบภายใน 5 สัปดาห ประกอบดวย
10 หนวยการเรียน 30 บทเรียน แตละสัปดาหเรียนจบ 2 หนวยการเรียน และจะตองเขาใจถึงคําศัพท 280 คําที่
อยูในบทเรียนและคําศัพทเพิ่มเติมของแตละบทเรียน คําศัพททั้งสองอยางรวมกันมีประมาณ 350 คํา สามารถ
ใชหลักไวยากรณ 30 หัวขอที่เรียนจากหนังสือ ไดอยางถูกตอง สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นไดถึงหัวขอที่
เกี่ยวของกับเรียนจากในหนังสือเชน ขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชีวิตประจําวัน ชีวิตในโรงเรียน สามารถ
แสดงออกถึงความตองการสวนบุคคลเบื้องตนได เชน ถามทาง โดยสารรถประจําทาง ขอความชวยเหลือ เปน
ตน
หลังจากจบหลักสูตรแลว ผูเรียนจะตองมีความสามารถถึง จุดมุงหมายระดับสองตามกฎ “โครงราง
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติที่ใชรวมกัน” (International Curriculum for Chinese Language
Education) ของHANBANไดประกาศไว ซึ่งประกอบดวย ผูเรียนตองเขาใจ ขอมูลภาษาเบื้องตนใน
ชีวิตประจําวันหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวเรา เขาใจถึงรูปแบบประโยคเบื้องตน สามารถแตงประโยคงายๆ ได ทํา
การบรรยายถึงสิ่งของแบบงายๆได ใชรูปแบบที่ไมซับซอน มาดําเนินการสื่อสารภาษาได เริ่มเพาะบมความ
เชื่อมั่นและความสนใจในภาษาจีน เริ่มเขาสูแผนการเรียนการสื่อสารการเรียนรูระดับงายในการเรียนระดับตน
การเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ(การโตตอบกัน) การเรียนรูแบบทรัพยากรกับการเรียนรูแบบขามสาขาวิชา เริ่มตน
เขาใจถึงความรูวัฒนธรรมของประเทศจีน เริ่มมีจิตสํานึกตอวัฒนธรรมและทัศนวิสัยที่เปนสากล

20

สาม รูปแบบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese
3.1 สื่อการเรียนการสอน
พวกเราใชหลักสูตรระดับที่สองของ Great Wall Chinese ในหองเรียน และมีบทเรียนมัลติมีเดียรุน
Intranet ของ Great Wall Chinese เขามาชวยการเรียนการสอนโดยผานทางระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
เวลาเลิกเรียนใชหนังสือเรียนและแบบฝกหัดมาทบทวนบทเรียน หรือสามารถใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยมาทําการเรียนเพื่อเตรียมตัวสําหรับบทเรียนลวงหนาหรือทบทวนบทเรียนยอนหลัง
3.2 วิธีการเรียน
อาจารยสองทานสอนรวมกัน อาจารยทานหนึ่งรับผิดชอบเรื่องดานการบรรยายเนื้อหาใหม อาจารย
อีกทานหนึ่งรับผิดชอบเรื่องการทบทวนเนื้อหาเกา ตั้งแตวันจันทรถึงวันพฤหัส อาจารยผูบรรยายจะเขาระบบ
มัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ในคาบที่ 2-3 ในสวนของในคาบที่ 2-3 ในสวนของการทําความเขาใจใน
ภาพรวม (Overall Comprehension), การเลียนแบบอานตาม (Repeating and Imitating), บันทึกเสียงเพื่อ
เปรียบเทียบกับการจําลอง (Comparing the Recordings), การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง(Mock
Social Situation) เพื่อมาชวยเหลือการเรียนในหองเรียน ทําการเรียนรูและฝกฝนคําศัพท ไวยากรณและบท
สนทนาใหม โดยฝกฝนทักษะฟงพูดเปนหลัก สวนอาจารยผูทบทวนจะใชเวลาคาบแรกของทุกวันเพื่อฝกฝน
และทบทวนเนื้อหาที่เรียนเมื่อวานโดยใชทั้งบทเรียนมัลติมีเดียและหนังสือแบบฝกหัด เนนทักษะอานเขียน
เปนหลัก
ในวันศุกรทั้งสามคาบจะใชอาจารยผูทบทวนมาทําการฝกหัดและทบวนเนื้อหาที่ไดเรียนไปทั้ง
สัปดาหเพื่อพัฒนาทักษะโดยรวม
3.3 ขั้นตอนการเรียนการสอน
3.3.1 การเรียนเนื้อหา
1) ขั้นตอนอบอุนรางกาย:ขั้นตอนแรกตองถามคําถามที่เกี่ยวของกับบทสนทนาในหนวยการเรียน
นั้นๆ เพราะในหนังสือเรียน Great Wall Chinese นั้นใชตัวละครเปน นักศึกษาชาวตางชาติที่มาเรียนที่จีน เชน
ไมเคิ่ล, แมรี่, คิมแตซัง, คาซูโกะ, เฟยและเพื่อนๆ ชาวจีนของพวกเขา เชน จางหยวนหยวน, จาวยวี้หลาน,
หวังหยาง, หลี่ตงเซิง มารวมกันทํากิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับเนื้อหาของบทตั้งแตตนจนจบ ตัวละครมีลักษณะเดน
เนื้อหามีความนาสนใจ เต็มไปดวยกลิ่นอายการใชชีวิตในเมืองจีน ดังนั้น ในขั้นตอนการนําเขาสูบทเรียน พวก
เราจึงตองตั้งคําถาม เชน วันนี้ใครเจอกับใคร? ไมเคิ่ลวันนี้ไปไหน? เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมตัว
นักเรียนใหพรอมที่จะฟงในเนื้อหาบทสนทนาถัดไป
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2) ตามรูปแบบการสอนมัลติมีเดียในหองเรียน: เขาสูระบบ เปด “การทําความเขาใจในภาพรวม”
2-3 รอบ โดยกอนที่จะเปดแตละรอบนั้น ผูสอนตองถามคําถามตามเนื้อหาบทสนทนา เพื่อใหนักเรียนมี
จุดมุงหมายในการฟง หลังจากฟงแลวก็ใหนักเรียนตอบคําถาม ใชทดสอบความเขาใจของนักเรียน อาจารย
สามารถตั้งคําถามแบบเปดตามเนื้อหาของภาพการตูนได
เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดประสิทธิผลดังนี้
กระบวนการคิดและปรึกษากัน ปลุกเราความสนใจ คุนเคยบทเรียน เขาใจขอบเขตของภาษา คนพบจุดยาก
สามารถแยกแยะจุดสําคัญได
จากนั้นเปลี่ยนสื่อการสอนมาเปนรูปแบบ PPT (power Point) แสดงคําศัพทในบทเรียน อาจารยนํา
อานหนึ่งรอบ และใหนักเรียนทั้งหมดอานตามดวยสําเนียงที่ถูกตอง จากนั้นใหนักเรียนอานทีละคนอีกรอบ
หนึ่งเพื่อใหไดสําเนียงที่ถูกตอง หลังจากนั้นเขาสูการฝกใชคําศัพท โดยปกติแลวอาจารยจะถามแลวให
นักเรียนใชศัพทที่ไดเรียนมาทั้งหมดมาตอบ หรือ อาจารยพูดถึงขอบเขตของภาษามาอยางหนึ่ง ใหนักเรียนใช
คําศัพทที่เรียนมาพูดประโยคที่เหมาะสมคําศัพทที่ยังไมเขาใจแตละคํา ใหนักเรียนแบงเปนกลุมฝกฝนแบบ
ถามตอบในขั้นตอนนี้ นักเรียนไมเพียงเขาใจถึงเสียงอาน ความหมายของคําศัพท อีกทั้งยังไดเรียนรูวิธีการใช
คําศัพทในการสื่อสารอีกดวย
เรียนการรวมคําศัพท ใชเนื้อหาดานไวยากรณใชPPT มาทําการบรรยายเนื้อหา จากนั้นเปลี่ยนกลับมา
เขาระบบการเรียนของ Great Wall Chinese อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเปด “การทําความเขาใจในภาพรวม” เพื่อ
ทดสอบนักเรียนวามีปญหาดานคําศัพทหรือไวยากรณหรือไม
เขาใจเนื้อหาบทสนทนาทั้งหมดหรือไม
เนื่องจากประโยคในบทเรียน ผูเรียนไดฝกฝนซ้ําแลวซ้ําอีกในสวน “การทําความเขาใจในภาพรวม” และ
“คําศัพทกับไวยากรณ” เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับการเรียนสวนสนทนา
ภายใตการชวยเหลือของบทเรียนมัลติมีเดีย
หลังจากที่นักเรียนไดเขาใจทั้งหมดและตอบคําถาม
แบบฝกหัดไดแลว พวกเราก็กลับมาใชวิธีแบบเดิม คือใหนักเรียนเปดหนังสือเรียน อาจารยอานนํา ใหนักเรียน
ทั้งหองอานตาม และใหอานอีกครั้งโดยแบงกลุมอานเปนชายหญิง ใชชวงทีน่ ํานักเรียนเขาสูขั้นตอนการอาน
ตัวอักษรจีน ในสองขั้นตอนนี้ อาจารยตองตั้งใจฟงการออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเสียงที่ไมชัดเจน
หรือสําเนียงที่ผิดเพี้ยนของนักเรียน จากนั้นแบงนักเรียนกลุมละสองคน ในเวลาหานาที อานโดยแบงตามตัว
ละคร ทองจําบทเรียน: ตอนนักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม อาจารยตองเดินดูทั่วหองตลอด แวะตรวจทุกกลุม
โดยใชเวลาไมนานเพื่อ ฟงสําเนียงการอานออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเปนรายบุคคล และเพื่อตรวจดู
ความกาวหนาของแตละกลุม สามารถถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคําถามนอกเนื้อหากับกลุมที่ทําเตรียมตัว
เสร็จเร็ว เพื่อใหไดรับความรูเพิ่มเติมและไมรูสึกเบื่อหนาย หลังจากหมดเวลาหานาทีแลว ใหแตละกลุมเวียน
ออกมาหนาหอง ทําการสนทนาโดยไมใชหนังสือ ในระหวางนี้อาจารยสามารถใหคําติชมหรือถามคําถามนอก
บทเรียนกับแตละกลุมไดทันทีตามสถานการณ
เพื่อเปนการเตรียมตัวสําหรับการจําลองการสนทนาใน
สถานการณจริงในชวงถัดไป
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หลังจากที่นักเรียนเขาใจถึงเนื้อหาบทเรียนแลว ทําการ การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง หรือ
อาจารยจะออกแบบการแสดงตัวละครเอง จากนั้นแบงกลุมนักเรียนและทําการแสดงใหเสร็จ
ชวงสิบนาทีสุดทาย ใหทํา “การเลียนแบบอานตาม” หรือ “บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง”
นักเรียนแตละคนพูดคนละหนึ่งประโยค ใหนักเรียนตระหนักถึงการใชสําเนียงที่ถูกตองเปนพื้นฐานการ
สื่อสาร ในขั้นตอนนี้ก็เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนทดสอบตัวเอง
รูปแบบการบานนอกเวลานั้นมีอยูหลากหลาย สามารถใหนักเรียนทบทวนผานระบบ Intranet ของ
Great Wall Chinese ในหองสมุดอีเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดตามหนังสือก็ได แตวิธีที่ดียิ่งกวานี้คือใหนักเรียนใชขอดีในการที่ไดมาเรียนที่ปกกิ่ง โดยใชเนื้อที่
ไดเรียนมาทั้งหมดในชีวิตดวยตนเอง ใชภาษาจีนในการติดตอกับบุคคลอื่น รูสึกสนุกสนานในการเรียนรู
3.3.2 การเรียนแบบฝกหัด
เขาระบบ Intranet ฝกฝนแบบปฏิสัมพันธทดสอบความสามารถในการสนทนาตามสถานการณของ
นักเรียน จากนั้นทําแบบฝกหัดโดยใชระบบแบบฝกหัดมัลติมีเดียหรือ หนังสือแบบฝกหัด จุดประสงคในการ
เรียนแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียนเกา ประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน นอกจากเรียน
เนื้อหาที่กําหนดไวแลว อาจารยสามารถเสริมเนื้อหาบางอยางเขาไปประกอบไดตามความจําเปนในการเรียนรู

สี่ ประโยชนของการเรียนการสอนในหองโดยใชระบบมัลติมีเดียของ
Great Wall Chinese
4.1 จุดเดนในการเรียบเรียงบทเรียนของ Great Wall Chinese
Great Wall Chinese เนนความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของผูเรียนเปนจุดประสงคหลักในการ
อบรม ตัวบทเรียนที่ทําการเรียบเรียงไดอยางโดดเดน ถือเปนสวนประกอบสําคัญของ “Great Wall Chinese”
หนังสือเรียนชุดนี้แบงเปนสามชวงคือ การสื่อสารขั้นการดํารงชีพ, การสื่อสารขั้นการพัฒนาและการสื่อสาร
แบบอิสระ เนื้อหาของแตละชวงแบงเปนหกระดับ ระดับละหนึ่งเลม เพื่อความสะดวกของนักเรียนที่มี
พื้นฐานแตกตางกันไดเลือกเรียน ในแตละระดับนั้นประกอบดวยสิบหนวยการเรียน หัวขอของแตละหนวย
ชัดเจน เนื้อหาของบทเรียนสามบท ในแตละหนวยการเรียนจะครอบคลุมหัวขอการสื่อสารของหนวยนั้น ให
เกิดการใชงานในการสื่อสารในสถานการณที่แตกตางกัน หัวเรื่องชัดเจน อุดมดวยเนื้อหา ไวยากรณงายดาย
ใชไดจริง หนังสือเรียนชุดนี้เหมาะสมเปนอยางมากสําหรับการเรียนการสอนในระยะสั้น พวกนักเรียนเห็นวา
สื่อการเรียนและหนังสือแบบฝกหัดมีคุณคาสูงขึ้น มีสิบคนคิดวาสื่อการสอนและแบบฝกหัดนี้ดีมาก

23

4.2 ประโยชนสวนเสริมของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
ใชบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese ชวยเหลือในหอง ปรากฏใหเห็นถึงแนวคิดในการเรียน
แบบ “Child Center” สนองตอบความตองการหลากหลายรูปแบบอยางเต็มที่ของนักเรียนที่แตกตางกัน ซึ่งมี
ทั้งประเภทถนัดการฟงกับถนัดการมอง บทเรียนมัลติมีเดียชุดนี้ประกอบดวยหาโมดูลคือ “ความเขาใจใน
ภาพรวม”, “การเลียนแบบอานตาม”, “บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงจําลอง”, “การจําลองการสนทนา
ในสถานการณจริง” และ “แบบฝกหัด” โดยรูปแบบพวกนีใ้ หความสามารถในการชวยเหลือที่หลากหลายแก
การเรียนของนักเรียนและการเรียนการสอนในหองเรียน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนและเพิ่ม
คุณภาพในการสอนในหองเรียน วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เปนสิ่งที่หาไมไดในหองเรียนสมัยเกา
4.2.1 โมดุลความเขาใจในภาพรวม ประกอบดวยความสามารถดานการรับรูดวยตา การสื่อสารและการเรียนรู
อยางสนุกสนาน
โมดูลความเขาใจในภาพรวมจะใช Flash ในการนําเสนอ นําเอาฉากสภาพแวดลอมที่ตองใชทั้งหมด
ในบทสนทนาแสดงออกมาใหเห็น ไมเพียงแตมีเสียงพูดของตัวละครเทานั้น แตยังรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ
เชน การแสดงอารมณ ทาทาง คนที่เขามารวมสนทนา ในขณะเดียวกันอาจารยสามารถตัดสินใจวาจะเลือก
แสดงตัวอักษรในFlash หรือไมตามความกาวหนาของนักเรียนหรือระดับที่ตางกัน ทําใหนักเรียนสามารถ
เขาใจไดงายขึ้นโดยการใชภาพ โดยเฉพาะการเรียนรูในระดับตน ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนใหแก
อาจารยอยางมาก ลดเวลาในการสอนและการอธิบายเพิ่มเติมไดอยางมาก ซึ่งจะทําใหนักเรียนเรียนรูเขาใจและ
สามารถใชงานออกมาไดอยางดี
การสนทนาในสถานการณจริง แสดงใหเห็นถึงการสื่อสารของภาษา การนําคําพูดและสถานการณที่
ใชในการพูดมาจํา
สามารถกระตุนใหนักเรียนนําความรูดานภาษาและเทคนิคที่ไดเรียนมาแลวมาใชใน
สถานการณใหม เพื่อเปนการปูพื้นฐานสําหรับการสื่อสารอยางแทจริงในวันหนา
ภาพการตนู มีการที่เรียงรอยเปนเรื่องราวเปนฉากตอเนื่อง ใหความประทับใจ และเพิ่มสีสันใหแก
หองเรียนเปนอยางมาก กระตุนความสนใจของนักเรียน ทําใหบรรลุถึงระดับการเรียนรูอยางสนุกสนานอยาง
แทจริง เสียงพากยดวยคนจริงของตัวละครไดชดเชยเสียงอานที่มีเพียงเสียงเดียวของอาจารย

4.2.2 ความสามารถของ การเลียนแบบอานและ บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง เนนในการออก
เสียงใหถูกตอง
ชวงหลายปมานี้เสนกราฟของการสอนออกภาษาจีนเสียงสําหรับชาวตางชาติไดตกลงมาอยางมาก
วิเคราะหจากสาเหตุ พวกเราคิดวา นอกจากทฤษฏีการสอนการสื่อสารที่เปนตัวนําในการเนนแตความ
คลองแคลวของการพูดแตละเลยการออกเสียงที่ถูกตองแลว ยังมีรูปแบบการฝกฝนการออกเสียงที่ตายซากทํา
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ใหอารมณนักเรียนเบื่อหนายไดงาย และกระทบตอประสิทธิภาพในการเรียน ปรากฏการณนี้ไดทําใหเกิด
ความวิตกกังวลตอครู อาจารยผูเชีย่ วชาญที่อยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ เนื่องจากขั้นแรก
ถาหากปูพื้นฐานการออกเสียงไมดี จะทําใหเปนปญหาเรื้อรัง และแกไขไดยากยิ่ง หลิวสวิน (2000), หลินเทา
(2002,อางถึงจาวจินหมิง 2005) และจาวจินหมิง (2005) ผูเชี่ยวชาญทั้งสามทานทยอยเขียนบทความเรียกรอง
ผูคนในวงการการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติวาอยาละทิ้งใหความสําคัญตอวิธีการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิมที่เนนการออกเสียง หลิวสวิน (2000) ไมเพียงแตเสนอหลักการเรียนการสอน “ผสมรวมกัน
ระหวางระยะสั้นแบบรวมศูนยและเขมงวดระยะยาว การเรียนการสอนการอกเสียงควรจะเรียนตั้งแตตนจน
จบ” ยิ่งกวานั้นยังเสนอวิธีการสอนที่เปนรูปธรรมคือ “การผสมระหวางการฟงการพูด ฟงกอนพูดทีหลัง ใช
การลอกเลียนและฝกฝนเปนหลัก”
การสอนการออกเสียงที่คอยๆ ถูกละเลยไปในการเรียนการสอนในหองเรียนที่ผานมา กลับไดรับการ
เนนในหลักสูตร Great Wall Chinese การใชโมดูล การเลียนแบบอานตามและบันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับ
การจําลอง เปนการยึดตามหลักการเรียนการออกเสียงไดเปนอยางดี ชดเชยการเรียนการสอนในปจจุบันที่
ละเลยการสอนการออกเสียงที่ถูกตอง ชักนําใหนักเรียนไมเพียงแตพูดไดแตตองออกเสียงบนพื้นฐานถูกตอง
การบันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลองทําใหนักเรียนสามารถไดยินเสียงของตัวเอง
จากนั้นทําการ
เปรียบเทียบกับเสียงที่ถูกตอง การฝกแบบนี้สะดวกแกการใหนักเรียนคนพบปญหา แกไขการออกเสียงให
ถูกตองดวยตนเอง โดยเฉพาะโมดูล การเลียนแบบอานตามยังมีการทดสอบเสียงเพิ่มดวย หลังจากนักเรียนอาน
ตามเสร็จสิ้นแลว ก็จะประเมินการออกเสียงของนักเรียนทันที เมื่อทําผลงานไดดี ก็จะมีใบหนายิ้มปรากฏ
ขึ้นมาพรอมดวยเสียงอันไพเราะ ถาไดแคพื้นฐาน ก็จะปรากฏใบหนาธรรมดา ถาไดไมดีก็จะมีเสียงผิดหวัง
ขึ้นมาพรอมกับใบหนาเศราสรอย วิธีนี้สามารถทําใหนักเรียนรูวาตนเองออกเสียงดีหรือไม ทําใหบรรยากาศ
ในหองเรียนสนุกสนาน อาจารยก็สามารถทําการแกไขการออกเสียงของนักเรียนนักเรียนที่ไดรับใบหนาเศรา
สรอยไดทันที จากนั้นจึงใหกําลังใจนักเรียนแลวจึงใหอานตามอีกหนึ่งรอบ เมื่อนักเรียนไดหนายิ้ม ในก็ยอม
ปรากฏความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนจะปรบมือใหเขาภายในการชักนํา
ของอาจารย แบบนี้เอง จะทําใหการฝกฝนการออกเสียงที่นาเบื่อหนายก็จะเปลี่ยนไดดวยความเต็มเปยมดวย
ความทาทายความเฝาหวังและความสนุกสนาน ผานการเรียนมาหาสัปดาห สภาพการเรียนการออกเสียงของ
นักเรียนพวกนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนสวนใหญที่อานตามก็จะไดใบหนาที่ยิ้มแยม ประสิทธิผลของการเรียน
การออกเสียงแบบนี้ไดอยูนอกเหนือความคาดหมายของเราอยางมากมาย หลังจากที่จบหลักสูตรนี้ จากสถิติ
(แบบสอบถามสํารวจนักเรียนของหลักสูตร Great Wall Chinese) ในคําถาม “ทานชอบโมดูลไหนมากกวาใน
บทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese” มี 4 คนจาก 11 คน เลือก การเลียนแบบอานตาม และการบันทึกเสียง
เพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง ซึ่งจะเห็นไดวาวิธีนี้ไมเพียงแตทําใหการออกเสียงมีประสิทธิภาพดี อีกทั้งยัง
ไดรับความนิยมจากนักเรียนอีกดวย
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4.2.3 ของโมดูล แบบฝกหัด ที่มีชีวิตชีวา
โมดูลมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ไดใหนักเรียนฝกฝนเนื้อหาทักษะครบดานซึ่งประกอบดวย
คําศัพท ไวยากรณ ตัวอักษรจีน บทสนทนา ผานทางรูปแบบที่หลากหลาย เชน ฟงแลวเลือกคําตอบ เลือก
คําศัพทใสลงในชองวาง แสดงลําดับขีดตัวอักษร เปนตน ไดเปลี่ยนการฝกฝนที่จืดชืดและไรรสชาติให
กลายเปนสนุกสนานและราเริง ยิ่งกวานั้นบนพื้นฐานที่นักเรียนพูดไดอยางคลองแคลวยังเนนการพูดที่ถูกตอง
ตามหนังสือ ในสวนของอักษรจีนก็ลักษณะโดดเดน เสนภาษาจีนที่ออนชอยนาประทับใจ การแสดงลําดับขีด
มีสวนชวยเรื่องความจําของนักเรียนในการเขียนอักษรจีน
ซึ่งจะทําใหไมทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
ยากลําบากอีกตอไป และทําใหไดรับผลการเรียนที่ดี ในการสอบตอนจบหลักสูตร นักเรียนสวนใหญสามารถ
เขียนอักษรจีนที่เรียนมาไดถูกตอง
4.3 ผลตอบรับที่ดีจากนักเรียน
ขอมูลขางตนทั้งหมดลวนเปนมุมมองจากดานอาจารยที่มีตอขอดีของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall
Chinese เทานั้น ดังนั้นในตอนนี้ภายใตแนวคิด “Child Center” ความรูสึกของนักเรียนมีความสําคัญมาก
หลังจากที่จบหลักสูตรแลว พวกเราไดทําการสํารวจโดยใชแบบทดสอบใหนักเรียนทํา และก็เปนสิ่งที่นายินดี
ยิ่งเมื่อนักเรียนสวนใหญลวนใหผลตอบรับที่ดีตอบทเรียนมัลติมีเดียนี้
คําถามที่ถามวา “ทานชอบบทเรียนมัลติมีเดียนี้หรือไม? เพราะเหตุใด?” จาก 11 คน มีคนเลือกคําตอบ
ดังนี้
“ชอบมาก”
จํานวน 8 คน
“คอนขางชอบ”
จํานวน 1 คน
“เฉยๆ”
จํานวน 1 คน
“ไมชอบ”
จํานวน 1 คน
“เกลียด”
ไมมีคนเลือก
โดยเหตุผลที่ไมชอบนั้นคือ “ยากมาก” และเหตุผลที่ชอบนั้นมีหลากหลาย เชน “ชอบดูตัวอักษรจีนและฟง
บทเรียน” “เพราะฉันไมเคยเรียนแบบนี้มากอน” “ฉันชอบการฟงและการอาน” และคําถามอีกขอหนึ่งคือ
“ทานยินดีที่จะเขารวมเรียนหลักสูตรตอไปของ Great Wall Chinese หรือไม” โดยมีคนเลือกคําตอบดังนี้
“ยินดีเปนอยางยิ่ง”
จําวน 2 คน
“ยินดี”
จํานวน 7 คน
“อยางไรก็ได”
จํานวน 2 คน
จากการสํารวจนี้ทําใหพวกเรามองเห็นวา บทเรียนมัลติมีเดียนี้มีแรงดึงดูดเปนอยางมากตอนักเรียน
สวนใหญ ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกันของนักเรียนได บมเพาะความเชื่อมั่นและความสนุกสนาน
ในการเรียนภาษาจีนใหแกนักเรียน นอกจากนี้ยังมีคําถามวา “ทานคิดวาในการเรียนหลักสูตร Great Wall
Chinese ไดทําใหทักษะใดของทานกาวหนา?” โดยมีคนเลือกคําตอบดังนี้
“การพูด”
จํานวน 7 คน
“การฟง”
จํานวน 3 คน
“การอาน”
จํานวน 1 คน
“การเขียน”
ไมมีคนเลือก
“ไมม”ี
ไมมีคนเลือก
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นี่เปนการแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนแตละคนไดรับแตกตางกันออกไปภายในระยะเวลาการเรียน 5
สัปดาห และทําใหความปรารถนาขั้นตนในการเรียนการสอนของพวกเราปรากฏขึ้น นั่นก็คือการฝกฝนทักษะ
การฟงพูดเปนหลัก พัฒนาความสามารถการฟงพูดของนักเรียนอยางรวดเร็ว

หา บทสรุป
Great Wall Chinese เปนรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติรนุ ใหม ในฐานะที่
เปนสิ่งของใหมที่เพิ่งเริ่มใชกับการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ
มันเปนตัวแทนการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบปจจุบันในแนวคิดและวิธีการใหมของการพัฒนาการเรียนภาษา ซึ่งสอดคลองกับ
ที่HANBANสนับสนุนในดานการใชสื่อการสอนที่ใชเทคนิคและระบบอินเตอรเน็ต มัลติมีเดียอยางแพรหลาย
แตในปจจุบันนี้ “อาจารยที่สอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติไมยินยอมทุมเทกําลังในการเรียนรูใชงานอุปกรณ
สื่อการสอนดวยเทคนิคชั้นสูง วิธีการเรียนการสอนยังคงคอนขางธรรมดา” (ติงอันฉี 2006) “ในความเปนจริง
ประสิทธิภาพของการชวยงานของคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน ไมเพียงแตขึ้นอยูกับคุณภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียแตยังไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายดานเชน อาจารย นักเรียนและสภาพแวดลอม เปนตน”
(หูปอ 2002 อางถึง เจิ้งเยี่ยนฉวิน 2006) สวนพวกเราในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปนผูใชรุนแรก
ทดลองนําไปใชกับคอรสระยะสั้นในหองเรียนกับนักเรียนชาวไทย
ซึ่งพวกเราไดคิดคนรูปแบบการเรียน
Great Wall Chinese ที่ทําใหมีความกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วในระยะสั้น ในชวงระหวางคอรสนี้ และก็ทําให
เราไดสัมผัสโดยตรงถึงผลดีหลายอยางที่รูปแบบการเรียนชนิดนี้ไดนํามาใหเราจากการเรียนการสอนภาษาจีน
ใหชาวตางชาติ

