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โครงการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูไทยที่สอนภาษาจีนระดับมัธยม 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิง่ พ.ศ 2563 

 

1. แนะนำมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งโดยสังเขป 

         มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นที่รู้จักในนาม “สหประชาชาติน้อย” เป็นมหาวิทยาลัย

นานาชาติที ่มีความเพรียบพร้อมด้วยความโดดเด่นด้านการสอนภาษาจีน มีผลงานวิจัยด้านภาษาและ

วัฒนธรรมมากมาย มีนักศึกษานานาชาติที่เรียนจากสถาบันนี้แล้วกว่า 200,000 คน จาก 183 ประเทศ 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ ่งย ัง เพรียบพร้อมด้วยคณะครูท ี ่ม ีประสบการณ์และ

ความสามารถในการสอนนักเรียนนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรสอนออนไลน์ ให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว กลับมา

เรียนใหม่ได้ ทำหลักสูตรอบรมครูที่จะไปสอนนักเรียนต่างชาติของสถาบันขงจื๊อต่างประเทศ ตั้งแต่หลักสูตร

ระยะสั้น หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และอบรมครูให้กับสถาบันที่มีความร่วมมือทาง

การศึกษาต่าง ๆทั่วโลกกว่า 70 ประเทศใน 5 ทวีปแล้วกว่า 10,000 คน 

การอบรมครั้งนี้ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคณะผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง

กล้ารับประกันผลจากการผสมผสานหลากหลายวิธีการฝึกอบรม 

2. จุดประสงค์โครงการ 

   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2562 มีครูชาวไทยเกือบ 200 คนที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยภาษาและ

วัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นที่ประจักษ์ว่าความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนภาษาจีนของครูเหล่านี ้ได้

พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ทางมหาวิทยาลัยฯจึงออกแบบการอบรมครูท้องถิ่นด้วยการอบรมแบบออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยฯจึงคิดทำ

โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทย เพื่อครูไทยมีโอกาสยกระดับทักษะ

การสอนภาษาจีน โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ที่ปักกิ่ง 
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3. เนื้อหาหลักหลักสูตร 

เน้นเรื่องสอนวิธกีารสอนภาษาจีนตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษาจีน โดยใช้วิธีบรรยาย ถามตอบ ดูวิธีสอน

จริง และให้ผู้เรียนทดลองสอนจริง  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างครูผู้เรียน ซึ่งจะเสริมสร้างทักษะ

การสอนใหเ้ก่งขึ้น รวมถึงทักษะในการบริหารนักเรียนในห้องเรียน 

4. ผู้จัดโครงการหลัก 

- ศูนย์ฝึกอบรมครูสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 

- สำนักงานตัวแทนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย 

5. ผู้ร่วมโครงการ 

- มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพฯ 

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6. เวลาฝึกอบรม 

ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทุกวันตั้งแต่ 8:30-11:30 น. (3 ชั่วโมง) 

7. การจัดเวลาฝึกอบรม 

- เวลาการฝึกอบรม ครั้งละ 3 ชั่วโมง วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน 

- แต่ละครั ้งจะสอนหนึ่งรายวิชา ซึ ่งจะมีรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สัทศาสตร์และเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ 

ตัวอักษรจีน วิธีการสอน ฯลฯ สอนให้รู้วิธีสอนในแต่ละรายวิชา รวมถึงการทำแผนการสอน  

8. วิธีการฝึกอบรม 

ใช้วิธีการบรรยาย การถามตอบแบบออนไลน์ ดูวีดีโอตัวอย่างวิธีการสอน  ฝึกสอนจริงโดยการจำลอง

สถานการณ์ในชั้นเรียนขนาดเล็ก อธิบายและสาธิตการสอน "ความสำเร็จในการสอนบทเรียนหนึ่งบทของฉัน" 

และยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมหน่ึงครั้งคือวัฒนธรรมชาจีน 

9.  การแสดงผลการเรียนรู้ 

ทำคู่มือรวมตัวอย่าง การสาธิตวิธีการสอน "ความสำเร็จในการสอนบทเรียนหนึ่งบทของฉัน" ของแต่ละคน  
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10.  เวลาสอนออนไลน์สด  

เวลาปักกิ่ง: 9:30-12:30 น 

เวลาประเทศไทย: 8:30-11:30 น. 

11. พิธีเปิด (ออนไลน์) 

พิธีเปิดจัดขึ้นในเวลา 8.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน กล่าวเปิดงานโดย 

- ศาสตราจารย์จางเป่าจวิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 

- นายหวังฮุ่ยชาง ผู้แทนสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อประจำราชอาณาจักรไทย 

- นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน ์พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

12. ซอฟต์แวร์การประชุม 

ซอฟต์แวร์เพ่ือการประชุม zoom หรือ Tencent (จะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงเวลา) 

13. เงื่อนไขการสมัคร 

1. ครทูี่สอนโรงเรียนมัธยม (มัธยมต้นมัธยมปลาย) 

2. บุคคลที่ตั้งใจจะทำอาชีพครูในวันข้างหน้า แต่ต้องมีความรู้ภาษาจีน ระดับ hsk 4 หรือสูงกว่า 

14. จบหลักสูตรการฝึกอบรม 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมครูสถาบันขงจื้อจะให้ประกาศนียบัตร และทำพิธีมอบแบบ

ออนไลน์ 

15. จำนวนผู้เรียน 

กำหนดรับผู้ลงทะเบียนเรียนการฝึกอบรมนี้จำนวน 120 ถึง150 คน จะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนเต็มตามที่

กำหนด 

16. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

การฝึกอมรมคร้ังนี้ไม่เก็บค่าฝึกอบรม แต่ต้องเสียค่าลงทะเบียน 600บาทต่อคน 

บัญชีสำหรับโอนเงิน: ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื ่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 

(BLCU)" สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3 
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17. กำหนดวันปิดรับสมัคร 

ปิดรับสมัคร วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 

18. การติดต่อสมัครเรียน 

1. download ใบสมัครที่เว็บไซต์ www.blcubangkok.com กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ดูได้ที่ท้าย

ประกาศ)  

2. หรือกรอกแบบฟอร์มใน google form โดยกดลิงค์ตามนี้ แล้วส่งได้เลย 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOtO_2y9JLCOcyJvx-

jYfyDEXxGZjDgbW_u5wGjT4BzHf37A/viewform?usp=sf_link 

3. ผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ ต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกแล้ว สำเนาหนังสือเดินทาง รูปถ่าย

ดิจิตอล 1 ใบ และสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร มาทางอีเมล blcubangkok@hotmail.com 

4. ผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่านให้เข้ากลุ่มไลน์ของโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อติดตามข่าวสารและ

ประกาศต่าง ๆ ของโครงการ 

 

19. สอบถามข้อมูล 

โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ  

เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์สำนักงาน: 02-211-6699 

ติดต่อ: คุณวิภาวัลย์ ชื่นทรวง โทรศัพท์มือถือ: 081-274-5297 

           คุณประภัสสร ล้ำวาสนา โทรศัพท์มือถือ: 094 526-5364 

 

 

http://www.blcubangkok.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOtO_2y9JLCOcyJvx-jYfyDEXxGZjDgbW_u5wGjT4BzHf37A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOtO_2y9JLCOcyJvx-jYfyDEXxGZjDgbW_u5wGjT4BzHf37A/viewform?usp=sf_link
mailto:blcubangkok@hotmail.com
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ศูนย์ฝึกอบรมครูสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 

สำนักงานตัวแทนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
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北京语言大学 

2020 年 6 月泰国中学本土汉语教师线上培训申请表 

 
 
护照用名 
Name on 
passport 

姓/Family name 中文名 
Chinese name 
 
 

照  片 

Photo 

 

名/Given name 

国     籍 
Nationality 

 
出生地点 
Place of 
birth 

 

出生日期 
Date of birth 

                  年/Y           月/M       日/D  
男 □Male  
女 □Female 

已婚□Married 
未婚□Single 

护照号码 
Passport No. 

 
 

现职业 Current or 
latest occupation 
 
 

最后学历/Highest education  

现学校或工作单位/  Current or latest school or 

employer 
 

汉语水平(HSK)等级： 专业： 

全职汉语老师：  是      否 兼职汉语老师：     是      否                              教授汉语年限： 

  
是否来华参加汉语培训：       是         否                                  来华培训多长时间： 

现有汉语水平/ Tick the appropriate box to indicate the number of Chinese words you know. 
A  None      B  about 800     C  about 1500     D  about 2500      E  About3500      F  about4000 
  

永久通讯地址/Full non-Chinese permanent postal address: 
 
 
 
电话/Tel:                                         E-mail:                              Line: 

本人简历(从高中开始)/Curriculum vitae（Starting from high school） 

单位（Previous and current educational institute & employer）  时间 years attended (from/to)      职务

（Position）  

 

                                                     From           to                                

                                                                                                    

                                                    From           to                                         

 

                                                         From           to                                                                                                                            

注：提供护照复印件一份 
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