
โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ HSK ระดับ 5 (แบบออนไลน์)  
---------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตผุล 

 ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ประชาคมโลกให้ความส าคัญและใช้ติดต่อสื่อสารทั้งด้านการค้า การศึกษา และ
การต่างประเทศไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงบทบาทอันส าคัญนี้ และได้ให้ความสนใจเรียนรู้
ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารมากขึ้นเป็นล าดับ 
 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การดูแลของคณะศิลปศาสตร์ เห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ งในการให้บริการวิชาการเพื่อสนองความต้องการของชุมชน จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาจีน                 
เพื่อเตรียมสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป ได้ฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะทางด้านภาษาจีน เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อยื่นขอส าเร็จการศึกษา ใช้สมัครงาน หรือใช้ยื่นศึกษาต่อที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน อันเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งของสถาบัน 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง อ่านและเขียน โดยเน้นการอ่าน การเขียน เป็นหลัก 

และเสริมการใช้ไวยากรณ์ที่สลับซับซ้อนมากข้ึน ส าหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5  
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งมากข้ึน 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้จ านวน 1,300 ค า 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์จีน เพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถ

ใช้ภาษาจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ได้ 

3. วิธีการด าเนินการ 
อบรม  Online ผ่านโปรแกรม Voov Meeting 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เวลา 17.30 - 19.30 น. 
(จ านวน 12 ชั่วโมง)   
     คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2566 วันพฤหัสบดี และวนัอาทิตย์ เวลา 17.30 - 19.30 น. 
(จ านวน 12 ชั่วโมง)   

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
1. สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

6.  วิทยากร   คณาจารย์จากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจทั่วไป ที่มีพื้นฐานภาษาจีนในระดับหนึ่ง

มากพอสมควรแล้ว จ านวน 15 คนต่อครั้ง   

8. ค่าลงทะเบียน  คนละ 2,000 บาท 

9.   ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Master Plan) 
  (    )  ภาระงานประจ า กรณีเป็นโครงการตามภาระงานประจ า/ไม่ขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการ 
  ( / )  ขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการ 

แผนงานเร่ิมตน้ พัฒนาหลักสูตรและบริการด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคมเชิงรุก 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
(ระดับแผนงาน) 

จ านวนหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการ (ใหม่) ที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรม และ
สังคม 

กิจกรรมหลกั การพัฒนาหลักสูตร/ผลิตภณัฑ์บรกิารวิชาการใหม ่

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเปาาหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเปาาหมาย 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดฝ้ึกทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง 
อ่านและเขียน โดยเน้นการอ่าน การเขียน เป็นหลัก และ                
เสรมิการใช้ไวยากรณ์ทีส่ลับซับซ้อนมากขึ้น ส าหรับเตรียมตัว
สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดบั 5  
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมจีนอย่าง
ลึกซึ้งมากขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรยีนรู้ค าศัพท์ไดจ้ านวน 1,300 ค า 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดับคะแนน  
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
3. ความไม่พึงพอใจของผู้ร่วมอบรมไมเ่กิน 2.0 จาก
คะแนนเตม็ 5 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านจับใจความบทความในสิง่พิมพ์ต่าง ๆ ได้ 
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความประยุกต์ที่มีค าศัพท์ประมาณ 1,300 ค าได้ 
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี 

12. แนวทางการประเมิน/วิธีการประเมิน   
1.  ดูจากรายชื่อผู้เข้าอบรม 
2.  ใช้แบบประเมินผลโครงการ 
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13.  การบูรณาการกับการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  

การเรียนการสอน - 
การวิจัย - 
การบริการวิชาการ - 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 

 
 

****************************** 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเพ่ือเตรียมสอบ HSK ระดบั 5 (แบบออนไลน์) คร้ังที่ 1 

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565 
วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เวลา 17.30 - 19.30 น. (จ านวน 12 ชั่วโมง) 

 
วัน เวลา จ านวนชั่วโมง เร่ือง (เนื้อหาที่จะอบรม) 

วันพฤหัสบด ี 17.30-19.30 น. 2 รายละเอียดของความรัก 
ท าข้อสอบ 

วันอาทิตย์ 17.30-19.30 น. 2 ชีวิตมีทางเลือก  ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ 
ท าข้อสอบ 

วันพฤหัสบด ี 17.30-19.30 น. 2 น้ าพุจี่หนาน 
ท าข้อสอบ 

วันอาทิตย์ 17.30-19.30 น. 2 นิทานส านวนสองเรื่อง 
ท าข้อสอบ 

วันพฤหัสบด ี 17.30-19.30 น. 2 ภัยจากนาฬิกาปลุก 
ท าข้อสอบ 

วันอาทิตย์ 17.30-19.30 น. 2 การลาจากในช่วงเวลาที่ดีที่สุด 
ท าข้อสอบ 

รวม 12  

 
หมายเหตุ 

1. เนื้อหาอบรมอ้างอิงจากหนังสือ Standard Course HSK 5 สอนภาษาจีนในระดับสูง  
2. สอบวัดระดับประเมินผลการอบรมหลังสิ้นสุดโครงการ 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเพ่ือเตรียมสอบ HSK ระดบั 5 (แบบออนไลน์) คร้ังที่ 2 

ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2566   
วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เวลา 17.30 - 19.30 น. (จ านวน 12 ชั่วโมง) 

 
วัน เวลา จ านวนชั่วโมง เร่ือง (เนื้อหาที่จะอบรม) 

วันพฤหัสบด ี 17.30-19.30 น. 2 รายละเอียดของความรัก 
ท าข้อสอบ 

วันอาทิตย์ 17.30-19.30 น. 2 ชีวิตมีทางเลือก  ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได ้
ท าข้อสอบ 

วันพฤหัสบด ี 17.30-19.30 น. 2 น้ าพุจี่หนาน 
ท าข้อสอบ 

วันอาทิตย์ 17.30-19.30 น. 2 นิทานส านวนสองเรื่อง 
ท าข้อสอบ 

วันพฤหัสบด ี
17.30-19.30 น. 2 ภัยจากนาฬิกาปลุก 

ท าข้อสอบ 

วันอาทิตย์ 
17.30-19.30 น. 2 การลาจากในช่วงเวลาที่ดีที่สุด 

ท าข้อสอบ 

รวม 12  

 
หมายเหตุ 

1. เนื้อหาอบรมอ้างอิงจากหนังสือ Standard Course HSK 5 สอนภาษาจีนในระดับสูง  
2. สอบวัดระดับประเมินผลการอบรมหลังสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


