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ที่ ขจ.มช.004/2565
12 มกราคม 2565
เรื่อง โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจําปี 2022 พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK
เสมือนจริง
เรียน เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.กําหนดการ จํานวน 1 ชุด
2.แผนโครงการ จํานวน 1 ชุด
ด้วย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับ ไชนิสพลัส(Chinese Plus) และบริษัท สิโน
ไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จํากัด จัดโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจําปี 2022 พร้อมพรีเทส
(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ สําหรับครู และบุคลากร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านบทเรียนออนไลน์ และการ
เรียนผ่านการถ่ายทอดสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์สอบวัด
ระดับความรู้ทางภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ทางภาษาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อตอบ
สนองความต้องการในการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการ
เรียนแบ่งออกเป็น ภาษาจีนสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน จนถึง HSK ระดับ 4 (HSK0-4) ในรูปแบบออนไลน์ เริ่ม
เรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีค่าลงทะเบียนการเรียนตามระดับภาษาที่สมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ในการนี้ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการ
เรียนภาษาจีนออนไลน์ฯ สังกัด สช. และร่วมให้เกียรติขึ้นกล่าวในพิธีเปิดออนไลน์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2564 เวลา 08.30-09.00 น. พร้อมกันนี้ประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวแก่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในสังกัด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันขงจื่อฯทราบด้วยเพื่อจะได้
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(Ms.Lian Chen)
ผู้อํานวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบ 1

กําหนดการพิธีเปิด
โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจําปี 2022
พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-09.00 น.
................................................
รูปแบบการประชุม: ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Voov Meeting
08.30-08.40 น. พิธีกร แนะนําแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน
08.40-08.45 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าว
08.45-08.50 น. Ms.Lian Chen ผู้อํานวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ายจีน กล่าว
08.50-09.00 น. บันทึกภาพที่ระลึก เสร็จสิ้นช่วงพิธีเปิด

เอกสารแนบ 2

โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจําปี 2022
พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง
------------------------------------เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในช่วงที่มีการระบาดของโรคโค
วิด-19 เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ของการ
เรียนภาษาจีน ยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเองผ่านในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนา
และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนออนไลน์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไชนิสพลัส(Chinese Plus)/ศูนย์สอบภาษาจีนนานาชาติ
สํานักงานใหญ่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จํากัด(STE) ในการดําเนินการจัดโครงการเรียน
ภาษาจีนออนไลน์รุ่นที่ 1 ประจําปี 2022 พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง เป็นการเรียนการ
สอนที่ผสมผสานระหว่างเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอบทเรียนออนไลน์ และการเรียนถ่ายทอดสด ผ่านโปรแกรม
VOOV meeting
1.ผู้จัดโครงการ
1.1 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.2 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.3 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จํากัด (STE)
2. เป้าหมาย
2.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคคลทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้นไป
3. ระยะเวลารับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
4. การดําเนินงาน
เรียนในรูปแบบออนไลน์(ผ่านโปรแกรม VOOV meeting) และเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อบทเรียนออนไลน์
5.รายละเอียดการเรียนการสอน
5.1 ชื่อหลักสูตร “หลักสูตร E-learning HSK มาตรฐานใหม่”
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ภาษาจีนสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน จนถึง HSKระดับ 4 (HSK0-4)
เรียนผ่านสื่อบทเรียนออนไลน์ และการถ่ายทอดสด
5.2 จํานวนคน
เปิดสอน 20 คนขึ้นไป
กรณีที่ผู้สมัครจัดกลุ่มเรียนเอง 20 คนขึ้นไป สามารถกําหนดหลักสูตรเรียนและเวลา
เรียนแยกเฉพาะได้
5.3 วิทยากร
วิทยากรบรรยาย 1 คน และผู้ช่วยสอน 1-2 คน
5.4 จํานวนชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมง

5.5 ตารางกําหนดการ
วันที่
เวลา
รายละเอียด
12 มกราคม 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดรับสมัคร
26 กุมภาพันธ์ 2565
09.00 – 16.00 น. พิธเี ปิด
ทดสอบ HSK1-4 ก่อนเรียน(Pre-Test)
เรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร HSK 0-4
27 กุมภาพันธ์ 2565
09.00 – 16.00 น. ไวยากรณ์ ที่ สํ า คั ญ และการนํ า ความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร HSK 0-4
28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565
จัดสรรเวลาเรียน เรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เองผ่ า นสื่ อ บทเรี ย นออนไลน์
ตามอัธยาศัย
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 6 ตอน
6 มีนาคม 2565
09.00 – 16.00 น. เทคนิคการทําข้อสอบHSK 1-4
ทดสอบ HSK1-4 หลังเรียน(Post-Test)
*HSK4 ทดสอบเฉพาะพาร์ทการฟังกับการอ่าน
5.6 ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร
ราคา
ภาษาจีนสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน จนถึง HSKระดับ1 590 บาท/คน
HSK ระดับ 2 - 4
990 บาท/คน
รายละเอียดการชําระเงิน
ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี
เลขที่บัญชี 068-8-05512-1
5.7 เกียรติบัตรผ่านการอบรม
ผู้ที่เข้าเรียนครบ และทําแบบทดสอบเสมือนจริงผ่าน จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมจากทางโครงการ
6. ติดต่อ
ผู้ประสานงาน

7.1 Mr.Dou Tiqian
083-0628231 (ฝ่ายจีน)
7.2 นางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง 099-2756663 (ฝ่ายไทย)
E-Mail: sinothai.edu@gmail.com
ลิงก์สมัครเข้าร่วมการอบรม
https://www.sinothaiedu.com/form/51/online-chinese-training-with-pre-test-hsk-

