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รายงานสรุปการท างาน 

ประจ าเดอืนกนัยายน ๒๕๖๐  



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

วนัที ่๔ ถึง ๒๙ กนัยายน ๒๕๖๐   

จดัท าวารสาร สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ประจ าปี๒๐๑๖ – ๒๐๑๗ 

 

 

วนัที ่๖ กนัยายน ๒๕๖๐   

คณะจากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  เขา้เยีย่มชมสถาบนัขงจ่ือมหา

วทิยาลยัอสัสัมชญั 

 

 

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

ผูอ้  านวยการชมรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั คุณจงั ซ่ิว  ยวี ่ ไดเ้ขา้เยีย่มสถาบนัขงจ่ือฯ 
และเจรจาเก่ียวกบัการร่วมมือระหวา่งสถาบนัขงจ่ือฯกบัชมรมนกัศึกษา  

 

 

  ว ันท่ี  ๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุม

คณะกรรมการบริหาร สถาบนัขงจ่ือฯ คร้ังท่ี๗/๒๕๖๐ โดย ดร.ภราดาบญัชา แสงหิรัญ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ประธานคณะกรรมการอ านวยการสถาบนัขงจ่ือฯ เป็นประธานการประชุม 

การประชุมเร่ิมดว้ย Mr. Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือฯฝ่ายจีน แจง้สรุปการท างาน

ประจ าเดือนสิงหาคม๒๕๖๐ จากนั้นดร.ภราดาบญัชา แสงหิรัญไดก้ล่าวช่ืนชมการท างานและให้

ค  าแนะน าต่างๆ โดยการประชุมในคร้ังน้ีไดก้ล่าวถึงการประชาสัมพนัธ์สถาบนัขงจ่ือฯ การประชุม

ผูบ้ริหารประจ าปี๒๕๖๐ การส่งอาจารยส์อนภาษาจีนสัญชาติไทยไปอบรม ณ เมืองเซ่ียเหมินและ

การจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรมจีนต่างๆเป็นตน้ 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

 

วนัที ่๗ ถึง ๘ กนัยายน ๒๕๖๐   

จดักิจกรรมสัมผสัวฒันธรรมจีน  ณ  โรงเรียนศรีราชามีคณะครูนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมใน
คร้ังน้ีกวา่ ๑,๐๐๐คน 

 

 

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

วนัที ่๙ ถึง ๑๐  กนัยายน ๒๕๖๐   

 

ภายใต้นโยบาย “ ๑ แถบ ๑ เส้นทาง”  จัดประชุมสถาบันขงจ่ือในภูมิภาคเอเชีย   ณ  
กรุงเทพมหานคร  โดยมีสถาบนัขงจ่ือเขา้ร่วมทั้งส้ิน ๗๗ สถาบนัจาก ๓๐ ประเทศ   มีตวัแทนใน
การประชุมทั้งส้ิน ๒๕๐ ท่าน  

 

Mr. Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญฝ่ายจีนและอาจารย์              

ศิริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการสถาบนัฯฝ่ายไทยไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 

 

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

วนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๖๐   

 

สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ ได้เปิดการประชุมคร้ังท่ี ๒ ประจาภาคเรียนท่ี ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี Mr. Zhao Peiqin เป็นประธานการประชุม เน้ือหาหลกัในการประชุมคือ
การประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมเผลแพร่วฒันธรรมจีนท่ีสถาบนัฯจะจดัตั้งข้ึน โดยสมาชิกทุกท่าน
ลว้นใหค้  าแนะน าในการจดักิจกรรมเป็นอยา่งดี 

 

วนัที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๖๐   

สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ด าเนินการขอหนงัสือและส่ือการเรียนการสอน
ภาษาจีนจากสถาบนัฮัน่ป้ัน 

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

วนัที ่๑๔ ถึง ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๐   

สถาบนัขงจ่ือมหาววทิยาลยัอสัสัมชญั  รวบรวมเอกสารประเมินโครงการต่างๆ จ านวน
ทั้งส้ิน ๑๒๐ หนา้  พร้อมทั้งจดัส่งเอกสารแก่ฝ่ายคุณภาพ 

 

 

 

วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๖๐   

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

สถาบันขง จ่ือ  มหาวิทย าลัยอัสสัมชัญ  ได้จัดการสอบวัดระดับความ รู้ภาษา จีน

มาตรฐานสากล（HSK）คร้ังท่ี 7 ประจ าปี2560  มีผูเ้ขา้สอบทั้งส้ิน 255 คน  โดยการสอบคร้ังน้ี

แบ่งออกเป็นสองสนามสอบคือสถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ

ระยอง   การสอบคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้สอบจากมหาวทิยาลยัและมธัยมเป็นหลกั นอกจากนกัศึกษาชาวไทย

แลว้ ยงัมีนกัศึกษาชาวต่างชาติเช่นเกาหลีเหนือเขา้ร่วมสอบในคร้ังน้ีดว้ย 

 

 

      สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัไดเ้ปิดการจดัสอบวดัระดบัความรู้ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 

2559   โดยให้บริการโรงเรียนเครือข่ายเซนคาเบียลรวม  17 โรง รวมทั้งโรงเรียนในจงัหวดัเพื่อน

บ้าน  และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี  และจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

มาตรฐานสากล（HSK）ต่อไปรวมทั้งพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๖๐   

ภราดา ดร.บญัชา  แสงหิรัญ  ผูอ้  านวยการมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  ใหเ้กียรติเยีย่มชมสถาบนั

ขงจ่ือ ฯ  พร้อมตอ้นรับอาจารยช์ านาญการท่านใหม่  และถ่ายรูปบุคลากรประจ าปี ๒๕๖๐    



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

 

    

วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๐   

สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญัไดจ้ดัพิธีลงนามความร่วมมือ วา่ดว้ยการจดัตั้งศูนยก์าร

เรียนรู้ กบัโรงเรียนอสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ  โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส  ผูอ้  านวยการ

โรงเรียนและหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ  Mr.Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั

ฝ่ายจีนและอาจารยศิ์ริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการสถาบนัฯฝ่ายไทย  ภราดาวิจารณ์    

แสงหาญ  รองผูอ้  านวยการ  ภราดา คฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  ดร.สุนทร พิบูล-

เจริญสิทธ์ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ตวัแทนผูป้กครอง คณะครูและนกัเรียน เขา้ร่วมพิธีลง

นามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในคร้ังน้ี  โดยโรงเรียนอสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษเป็นศูนย์

การเรียนรู้แหล่งท่ี ๔ ของสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

 

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโสไดก้ล่าวขณะพิธีวา่  ถึงแมโ้รงเรียนจะช่ือวา่หลกัสูตรภาษาองักฤษ  

แต่ทางโรงเรียนไดใ้ส่ใจดา้นภาษาจีนมากเช่นกนั  และไดจ้ดักิจกรรมภาษาและวฒันธรรมจีนให้แก่

นกัเรียนอยู่เป็นประจ า  หวงัว่าจากความร่วมมือในคร้ังน้ีจะส่งเสริมนักเรียนในดา้นภาษาจีนมาก

ยิง่ข้ึน  อาจารยศิ์ริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิไดก้ล่าวแนะน าสถาบนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ไดก้ล่าวต่อ

วา่จะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมโรงเรียนดา้นภาษาจีนอยา่งเตม็ท่ี  

 

ตวัแทนนกัเรียนเขา้ร่วมค่ายภาษาจีนฤดูร้อน ณ เมืองเทียนจินไดใ้ช้ภาษาจีนกล่าวขอบคุณ

สถาบนัฯ ท่ีให้โอกาสดีๆและสนบัสนุนการจดัค่ายในคร้ังน้ี  จากนั้นรับชมการแสดงระบ าจีนจาก

นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญั หลกัสูตรภาษาองักฤษท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

จากความร่วมมือด้านการศึกษา  สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัจะให้การช่วยเหลือ

สนบัสนุนดา้นส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน จดักิจกรรมสัมผสัวฒันธรรมจีนและการสอบวดั

ความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล(HSK)เป็นตน้ 

  

วนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๖๐   

       สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับศูนย์การศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง  จัด

กิจกรรม Confucius Day และวนัวิชาการภาษาจีน ณ โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง มีคณะครูนกัเรียน

เขา้ร่วมกิจกรรมกวา่1000คน 

 

มิสวรียา ศรีชุมพล หวัหนา้ศูนยภ์าษาจีน โรงเรียนอสัสัมชญัระยองเป็นพิธีกรในการกล่าว

เปิดงาน   โดยมี Mr. Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือฯฝ่ายจีนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ

ไดแ้นะน าสถาบนัอยา่งคร่าวๆ รวมทั้งเชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถาบนัจดัข้ึน   

 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ไดก้ล่าววา่กวา่

หน่ึงปีท่ีไดร่้วมมือกบัสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั เห็นไดช้ดัวา่การเรียนการสอนภาษาจีนมี

การพฒันาดียิง่ข้ึน ทั้งดา้นกิจกรรมทางวฒันธรรมและการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนลว้นประสบ



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

ผลส าเร็จดว้ยดี   จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายศูนยก์ารเรียนรู้โดยมี Mr. Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการ

สถาบนัขงจ่ือฯฝ่ายจีนเป็นผูม้อบ และมีภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน

อสัสัมชญัระยองเป็นผูรั้บมอบ 

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

หลงัเสร็จพิธีอยา่งเป็นทางการ  เป็นการชมการแสดงจากนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ท่ี

ได้จดัซ้อมมาเป็นเวลานานเพื่อกิจกรรมในคร้ังน้ี  เช่น  การบรรเลงกู่เจิงพร้อมวาดรูปในชุดการ

แสดง “ดอกเหมย”  การแสดงร าจีนโบราณ  การร้องเพลงจีนและการแสดงละครจีนในชุดเปาบุน้จ้ิน    

 

      กิจกรรมในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น  การเขียนพู่กนัจีน  วาดรูปดว้ยพู่กนัจีน  ตดักระดาษจีน ศิลปะ

การชงชา การแต่งกายจีน  ร ามวยไทเก๊ก  หมากรุกจีนและอาหารจีนเป็น  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

ลว้นให้ความร่วมมือและสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งไดเ้รียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีน

เพิ่มมากข้ึนโดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัประเทศจีน   ซ่ึงเป็นจุดระสงคห์ลกัของการจดักิจกรรมในคร้ัง

น้ี

 
 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๐   

  ภราดาวหิาร ศรีหาพล ผูอ้  านวยการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั(ACC) อาจารยสุ์

จารี สวสัด์ิกิจไพโรจน์คณะบดี ACC อาจารย  ์ศิริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการสถาบนั

ขงจ่ือฝ่ายไทย   Mr. Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัฝ่ายจีนเขา้ร่วม

พิธีลงนามในคร้ังน้ี   และมีคุณ Liu Yanli ผูรั้บผิดชอบห้องเรียนขงจ่ือ ACCฝ่ายจีน  คุณChen 

Zhengjie ผูรั้บผดิชอบหอ้งเรียนขงจ่ือACCฝ่ายไทยและตวัแทนคณะครูนกัเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการลงนามความร่วมมือคร้ังน้ี   

ภราดาวิหาร ศรีหาพลได้กล่าวว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมมือกับสถาบนัขงจ่ือมหา

วิทยาลยัอสัสัมชญั ในการจดัการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมจีน การอบรมครูสอนภาษาจีน

สัญชาติไทย การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน   และการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น

ตน้   Mr. Zhao Peiqinได้กล่าวขณะลงนามว่า ทั้งมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัและACCลว้นอยู่ใน

เครือข่ายเซนต์คาเบียล อีกทั้งอาจารย ์ศิริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิเป็นท่ีปรึกษา ห้องเรียนขงจ่ือ

ACC คาดวา่การร่วมมือในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ให้สามารถร่วมมือกนัสร้างสรรค์

ผลงานท่ีดีมากยิ่งข้ึน   จากขอ้ตกลงความร่วมมือ คาดวา่ในเดือนตุลาคมจะมีการจดักิจกรรมค่าย

สัมผสัภาษาและวฒันธรรมจีน  “Chinese Dream” 

  

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๐   

 

Ms. Liu Mengdi ครูผูช้  านาญการ และนางสาวนิตยา เอ่ียมพุ่ม ครูสอนภาษาจีนสัญชาติไทย 

จากสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั เดินทางไปยงัสวนสยามทะเลกรุงเทพ เพื่อติดต่อเก่ียวกบั

การจดัอบรมภาษาจีนแก่เจา้หนา้ท่ี ในวนัพุธท่ี ๔ ตุลาคมท่ีจะถึงน้ี 

บริษทัสวนสยามทะเลกรุงเทพ เป็นสวนสนุกท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศลว้นรู้จกั

เป็นอยา่งดี ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาจ านวนมากโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน  ดงันั้น

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  บริษทัสวนสยามทะเลกรุงเทพจึงไดข้อความร่วมมือจาก

สถาบนัขงจ่ือ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั จดัแบ่งครูจีนเดินทางไปยงัสวนสยามเพื่อสอนภาษาจีนแก่

เจา้หนา้ท่ี 

 

 



รายงานสรุปการท างาน ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖๐   

วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ 
สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญัไดรั้บเชิญเขา้ร่วมงานเฉลิมฉลองวนัชาติ ซ่ึงเป็นวาระ

ครบรอบ 68 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีโรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยมีนาย   

ลวีเ่จ้ียน เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยเป็นประธาน และใหก้าร

ตอ้นรับอยา่งอบอุ่น ท่ามกลางแขกผูมี้เกียรติท่ีมาร่วมแสดงความยนิดีอยา่งคบัคัง่ พร้อมกนัน้ีได้

กล่าวอวยพรใหส้าธารณรัฐประชาชนจีนมีความเจริญยิง่ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

เขียนโดย   Ms.Chen Zhige 

ตรวจสอบโดย Mr.Zhao Peiqin 

แปลโดย   นางสาวนิตยา  เอ่ียมพุ่ม 


