
โครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนเพื่อการสือ่สารพื้นฐาน 1” 
--------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5,000 ป ีภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีคนใช้มากที่สุด

ภาษาหนึ่งโนโลก ซึ่งประเทศจีนมีประชากรกว่า 1,400 ลา้นคน และมีชาวจีนโพ้นทะเลกระจายอยู่ตาม
ประเทศต่างๆ อีกจ านวนมาก  ใน 40 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ประเทศจีนด าเนินนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูป
เศรษฐกิจ สังคมจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ในปัจจุบันจีนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลก ไทย จีนใช่อ่ืนไกล พ่ีน้องกัน ทุกวันนี้ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ในทุกมิติ ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน  ประเทศจีนเป็นคู่ค้าส าคัญอันดับ 1 นักท่องเที่ยวจีนมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 10 ล้านคนต่อปี มีบริษัทจีนเข้ามาลงทุนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน นักเรียน 
นักศึกษาจีนเข้ามากศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทยมากท่ีสุดในบรรดานักเรียนต่างชาติ  

ปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งเป็นโอกาสและความท้าทายส าหรับประเทศไทย ภาษาจีนจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสื่อสาร หากมีความรู้ภาษาจีนหรือมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาจีนย่อมมีความเปรียบในการ
เข้าถึงข้อมูล สังคม วัฒนธรรม ตลาดการค้าการลงทุนจากจีน ดังนั้น คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงจัด
โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารขึ้นมาเพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 2.1 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ภาษาจีน เพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาจีน  
 2.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน  
 
3. เนื้อหาหลักสูตร 

ในแต่ละหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนภาษาจีนพ้ืนฐานจ านวน 30 ชั่วโมง โดยจะได้เรียนรู้ระบบการออก
เสียงภาษาจีน ค าศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 300 ค า และรูปประโยคพื้นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. วิธีการฝึกอบรม 
 3.1 สอนตั้งแต่พ้ืนฐาน  
 3.2 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารพ้ืนฐาน 1 เน้นระบบการออกเสียงและการใช้ประโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวัน  
 3.3 อธิบาย  ฝึกสนทนา 
 
5. วิทยากรของการฝึกอบรม 

คณาจารย์จาก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1.ผศ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง 
 2.อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา   จนัทโรนานนท์ 
 



6. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน   30 คน 
 
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

7.1 มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
 7.2 ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานภาษาจีน 
 
8. วัน และเวลาของการฝึกอบรม 

ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่ เสาร์ที่ 5 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง) 
รวม 30 ชั่วโมง (5/ 12/ 19/ 26 ตุลาคม  2/ 9/ 16/ 23/ 30 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม)  
 
9. สถานที่ฝึกอบรม 
 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง  
 
11. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
 7,000 บาทต่อคน (รวมค่าเอกสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการโครงการอบรมหลักสตูร 
“ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน 1” 

ระหว่างวันท่ี 5 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ทุกวันเสาร์) 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัน และ เวลา หัวข้อ/กิจกรรม 
5 ต.ค. 2562 1. ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 

2. บทสนทนา การทักทาย  
12 ต.ค.  2562 
 

1. ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ (ต่อ) 
2. บทสนทนา การถามทุกข์สุข 

19 ต.ค. 2562 1. ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์(ต่อ) 
2. บทสนทนา การแนะน าตัวเอง 

26 ต.ค.  2562 
 

1. ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ (ต่อ) 
2. บทสนทนา การแนะน าครอบครัว 

2 พ.ย. 2562 
 

1. ระบบการออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ (ต่อ) 
2. บทสนทนา การแนะน าโรงเรียน / มหาวิทยาลัย 

9 พ.ย. 2562 
 

1. ระบบการออกเสียง  พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ (ต่อ) 
2. บทสนทนา การสั่งอาหาร 

16 พ.ย. 2562  
 

1. ระบบการออกเสียง  พยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ (ต่อ) 
2. บทสนทนา การสั่ง / ซื้อเครื่องดื่ม  

23 พ.ย. 2562 1. การอธิบาย ระบบการสร้างตัวอักษรจีน 
2. บทสนทนา การซื้อของ 

30 พ.ย. 2562 1. การอธิบาย ระบบไวยากรณ์จีน 
2. บทสนทนา การถามทาง 

7 ธ.ค. 2562 1. ทบทวนการออกเสียง  
2. ทบทวนค าศัพท์และประโยค 

 
*เวลาและเนื้อหาการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


