
 
โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นระดับ 1  

ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสติ (30 ชั่วโมง) 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  เล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาจีนที่ได้รับความ
นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ ในการจัด
โครงการอบรมภาษาจีนให้นักศึกษากับบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือส่งเสริมและยกระดับความรู้
ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้องทางด้านภาษาส าหรับการสื่อสารเบื้องต้นให้
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งวัฒนธรรมจีนโดยมีบุคลากรของสถาบันขงจื่อฯ เป็นวิทยากรการอบรม ทั้งนี้ ก าหนดการอบรม
ภาษาจีนเบื้องต้นระดับ 1 เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง และก าหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนรวม 50 คน  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น                                            
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 50 ท่าน 
 
4. ก าหนดเวลาการอบรม 
 เรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี (วันละ 1.30 ชั่วโมง) เวลา 17.00 - 18.30 น. 

เริ่มเรียนวันที่ 19 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2564  
 
5. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัครเข้าอบรม 
 1. อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งวิทยาเขต และศูนย์การศึกษา 
 2. จัดการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร 
 3. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team หรือระบบออนไลน์อ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 
 4. ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด (15 ครั้ง) จึงจะได้รับประกาศนียบัตร 
 5. ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
6. วิทยากร 
 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนประจ าสถาบันขงจื่อฯ: อาจารย์หลิว ตงฟาง (Miss Liu Dongfang) 
 



7. ข้อมูลรายละเอียดและหัวข้อในการอบรม 
ตารางอบรมภาษาจีนเบื้องต้นระดับ1 ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่ 19 ตุลาคม– 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. (30 ชั่วโมง) 
ครั้งที ่ วันที่/Date หัวข้อ/Topic 

1 อังคาร 19 ตุลาคม 2564 ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 
2 พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564 ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 
3 อังคาร 26 ตุลาคม 2564 ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 
4 พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564 ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 
5 อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 
6 พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2564 ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 
7 อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564 บทสนทนา การทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวค าอ าลา 
8 พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564 บทสนทนา การแนะน าตัวเอง การแนะน าผู้อ่ืน 
9 อังคาร 16 พฤศจิกายน 2564 บทสนทนา การแนะน าครอบครัว 
10 พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 บทสนทนา การถามเรื่องทั่วไป เช่น คุณพูดภาษาจีนได้ไหม อาหาร

จีนอร่อยไหม 
11 อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564 การบอกวันที่ เช่น วัน เดือน ปี 
12 พฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2564 บทสนทนา การซื้อของ ค าศัพท์เกี่ยวกับการถามราคาสิ่งของ และ

การบอกจ านวนเงิน 
13 อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 การแนะน าอาชีพ 
14 พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 บทสนทนา การถามค าถามในชีวิตประจ าวัน เช่น ฉันสามารถนั่ง

ตรงนี้ไดไ้หม 
15 อังคาร 7 ธันวาคม 2564 การบอกเวลา เช่น ชั่วโมง นาท ีวินาที 
16 พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 บทสนทนา เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
17 อังคาร 14 ธันวาคม 2564 บทสนทนา เกี่ยวกับการถามหมายเลขโทรศัพท์ 
18 พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 ทบทวนการซื้อของ 
19 อังคาร 21 ธันวาคม 2564 ทบทวนค าศัพท ์ไวยากรณ์และประโยค 
20 พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 ทดสอบหลังเรียน 

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

8. ผู้ประสานงานโครงการ 
    1. Mr. Qiu Zongfeng  ผู้อ านวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน 
    2. ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ    ผู้อ านวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย 
    3. นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ เลขานุการสถาบันขงจื่อฯ (กทม.) โทร 5340 และ 094 964 6623 
    4. นางสาวภัณฑิรา ซอมรัมย์   เลขานุการสถาบันขงจื่อฯ (สุพรรณบุรี) โทร 086 252 4471 


