ขอเชิญผูส้ นใจเข้าร่วมการอบรมภาษาจี น
โครงการอบรมทักษะทางภาษา (หลักสูตรระยะสั้น) 30 ชัว่ โมง
อบรมครบตามจานวนชัว่ โมงรับวุฒิบตั รจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่ 1
“ภำษำจีนเบื้องต้น”
สำหรับนักศึกษำและบุคลำกร
ภำยใน

ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน
2562
ทุกวันศุกร์
เวลา 13.00-16.30 น.
(10 วัน รวม 30 ชั่วโมง)
จำนวน 20 คน

หลักสูตรที่ 2
“ภำษำจีนเบื้องต้น”
สำหรับบุคคลทั่วไป
(ภำยนอก)

ระหว่าง
เดือนมีนาคม - เมษายน
2562
ทุกวันอาทิตย์
เวลา 09.00-15.30 น.
( 6 วันรวม 30 ชั่วโมง)
จำนวน 20 คน

ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pattayacenter.tu.ac.th/
หรือ https://www.facebook.com/tupattaya

สนใจสอบถาม/สมัครได้ที่:
งานบริหารศูนย์พทั ยา อาคารบรรยายรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา
39/4 หมู่ 5 ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20150
โทร.038-259050-55 ต่อ 1202
โทรสาร.038-259069
E-mail: chwanwisa23@gmail.com

จัดโดย งานบริหารศูนย์พทั ยา และ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐๙.๐๐ น.
๐๙.๓๐ น.

กำหนดกำรโครงกำรหลักสูตรระยะสั้น อบรมทักษะทำงภำษำ
หลักสูตรที่ ๑ “ภำษำจีนเบื้องต้น”สำหรับนักศึกษำและบุคลำกรภำยใน
ระหว่ำงเดือนมีนำคม - เดือนเมษำยน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ทุกวันศุกร์ (๑๐ วัน รวม ๓๐ ชั่วโมง)
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ
******************************************************************************
ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝา่ ยบริหารศูนย์พัทยา

เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือสนทนาภาษาจีน ๓๐๑ ประโยค
สัปดำห์ที่

หัวข้อบรรยำย-ฝึกปฏิบัติ

๒

แนะนาภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน
การทักทาย (๑) สวัสดี
การทักทาย (๒) คุณสบายดีไหม /คุณงานยุ่งไหม

๓

การเขียนอักษรจีน

๑

การทาความรู้จัก (๑) : คุณชื่ออะไร
กิจกรรมทบทวนความรู้ (๑)
การทาความรู้จัก (๒) : การแนะนาตัว
๕
มารยาทและธรรมเนียมในการแนะนาตัว ชื่อแซ่สาคัญไฉน
กิจกรรมทบทวนความรู้ (๒)
การสอบถาม (๑) คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร-๑
๖
การใช้คาแสดงวัน เดือน ปี และสัปดาห์
การสอบถาม (๑) คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร-๒
๗
การใช้คาแสดงวัน เดือน ปี และสัปดาห์
กิจกรรมทบทวนความรู้ (๓)
การสอบถาม (๒) ครอบครัวคุณมีทั้งหมดกี่คน
๘
คาเรียกบุคคลในครอบครัวและคาเรียกบุคคลในวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมครอบครัวจีน
การสอบถาม (๓) ตอนนี้กี่โมง-๑
๙
การบอกเวลา การใช้คาบอกเวลา
การสอบถาม (๓) ตอนนี้กี่โมง-๒
๑๐
การบอกเวลา การใช้คาบอกเวลา
กิจกรรมทบทวนความรู้ (๔)
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. / ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๔

กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรที่ ๒ “ภำษำจีนเบื้องต้น” สำหรับบุคคลทั่วไป (ภำยนอก)
ระหว่ำงเดือนมีนำคม-เดือนเมษำยน ๒๕๖๒
ทุกวันอำทิตย์ เวลำ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. (๖ วันรวม ๓๐ ชั่วโมง)
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ
******************************************************************************
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิด โดย ผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือสนทนาภาษาจีน ๓๐๑ ประโยค
สัปดำห์ที่

วันที่

๑

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๒

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๓

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๔

๗ เมษายน ๒๕๖๒

๕

๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

๖

๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

หัวข้อบรรยำย-ฝึกปฏิบัติ
แนะนาภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน
การทักทาย (1) สวัสดี/คุณสบายดีไหม
การทักทาย (2) คุณงานยุ่งไหม
การทาความรู้จัก (1) : คุณชื่ออะไร
การเขียนอักษรจีน
การทาความรู้จัก (2) การแนะนาตัว
มารยาทและธรรมเนียมในการแนะนาตัว ชื่อแซ่สาคัญไฉน
กิจกรรมทบทวนความรู้ (1)
การสอบถาม (1) คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร
การใช้คาแสดงวัน เดือน ปี และสัปดาห์
การสอบถาม (2) ครอบครัวคุณมีทั้งหมดกี่คน
คาเรียกบุคคลในครอบครัวและคาเรียกบุคคลในวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรม
ครอบครัวจีน
การสอบถาม (3) ตอนนี้กี่โมง
การบอกเวลา การใช้คาบอกเวลา
กิจกรรมทบทวนความรู้ (2)

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

ใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมทักษะทางภาษา (หลักสูตรระยะสั้น)
“ภาษาจีนเบื้องต้น”
ณ อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
หลักสูตรที่ 1

“ภาษาจีนเบื้องต้น” สาหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน
ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562
ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. (10 วัน รวม 30 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่ 2

“ภาษาจีนเบื้องต้น” สาหรับบุคคลทั่วไป (ภายนอก)
ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.30 น. (6 วันรวม 30 ชั่วโมง)

ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................
ตาแหน่ง

………………………………………………..…….………………………………………….……

ชื่อหน่วยงาน

.............................................................................................................

ที่อยู่

.............................................................................................................
.............................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์

.............................................................................................................

E-mail:

………………………………………………………………………………………………………..

*** ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามจานวนชั่วโมงและหลักสูตรที่กาหนดไว้
จึงจะได้รับวุฒิบตั รจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

..............................................................
ลายมือชื่อ
วันที่............/.........................../...............
โปรดส่งแบบตอบรับคืนที่
งานบริหารศูนย์พัทยา กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม 39/4 หมู่ 5 ตาบลโป่ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-259050-55 ต่อ 1202 (วันวิสาข์)
โทรสาร 038-259069 E-mail: chwanwisa23@gmail.com

