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วนัท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

หลายปีมาน้ี  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนไดพ้ฒันาข้ึนอย่างรวดเร็ว  

ปัจจุบนัประเทศไทยจดัเป็นตวัเลือกอนัดบัหน่ึงของนกัท่องเท่ียวชาวจีน เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียว

สวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย “ ๑ แถบ ๑ เส้นทาง” ในการ

ท่ องเท่ี ยว   และเพื่ อต อบ ส น องความ ต้องก ารของนัก ท่ องเท่ี ยว จีน  ส ถาบัน ขงจ่ือม ห า

วิทยาลยัอสัสัมชญัร่วมกบับริษทั สยามพาร์ค บางกอก จาํกดั  ไดส้ร้างศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาจีนแก่

พนกังานสวนสยาม เพื่อใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวจีน 

 

วนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

อาจารยศิ์ริลกัษณ์  ชัยพรหมประสิทธ์ิ  ผูอ้าํนวยการสถาบันขงจ่ือฝ่ายไทย และตวัแทน

อาจารยจ์ากสถาบนัฯ เขา้เยี่ยมโรงเรียนกวงฮั้วระยอง พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองการร่วมมือทางการศึกษา 

และไดเ้กียรติรับเชิญเขา้ร่วมตอ้นรับคณะกองเรือรบแห่งกองทพัเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีนอีก

ดว้ย   
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วนัท่ี ๙ ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ในวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จดักิจกรรมสัมผสั

ภาษาจีนแก่เด็กและเยาวชน คร้ังท่ี ๒ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและ

วฒันธรรมจีนเพิ่มมากข้ึน 

 

     จากเสียงตอบรับในการจดักิจกรรมในคร้ังท่ีผ่านมา สถาบนัขงจ่ือฯ ไดน้าํขอ้ติชมจากผูเ้รียน

และผูป้กครองมาปรับปรุงพฒันา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี โดยกิจกรรมใน
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คร้ังน้ี นกัเรียนไดเ้รียนวิชาภาษาจีน การเขียนพูก่นัจีน การวาดรูปจีน รํามวยไทเก๊ก หมากรุกจีน ร้อง

เพลงจีน เป็นตน้ 

ในวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ ไดจ้ดัพิธีปิดกิจกรรมแก่

นกัเรียน รวมทั้งเชิญผูป้กครองเขา้รับชมการแสดงจากนกัเรียนท่ีฝึกซอ้มระหว่างเรียน  เช่น ผลงาน

การวาดรูป ผลงานการตดักระดาษ การแสดงรํามวยไทเก๊ก การร้องเพลงภาษาจีน การแต่งกายดว้ย

ชุดจีน และกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งมีพิธีรับมอบเกียรติบติัและรางวลันกัเรียนดีเด่น 

 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั จดัอบรมเตรียมความพร้อมนกัเรียนค่ายฤดูใบไมร่้วง 

 

เพื่อเป็นการเพิ่มความพร้อมแก่นักเรียน ในวนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  สถาบันขงจ่ือมหา

วิทยาลยัอสัสมัชญัไดจ้ดัอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน    

หลงัจากลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ Mr.Zhao Peiqin ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือฯ ฝ่ายจีน ได้

แนะนาํสถาบนัขงจ่ือและมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีทียนจิน รวมทั้งแนะนาํโครงการ

ทุนการศึกษาต่างๆ  จากนั้นไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทาง อากาศ ความปลอดภยัและ
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วฒันธรรมต่างๆเป็นตน้  นอกจากนั้นสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญไดจ้ดักิจกรรมหัวขอ้   

“วนัไหวพ้ระจนัทร์” ให้แก่นกัเรียน ในกิจกรรมมีการทาํขนมไหวพ้ระจนัทร์ เขียนพู่กนัจีน วาดรูป

ดว้ยพูก่นัจีน ตดักระดาษ อ่านกวีจีน ศิลปะการชงชาเป็นตน้  

 

วนัท่ี ๑๒ ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมค่ายฤดูใบไม้ร่วง ณ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาขนจีน  โดยมีคณะครูนักเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมทั้ งส้ินจาํนวน ๒๑ คน    มหาวิทยาลยัได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆไวต้้อนรับคณะจาก

ประเทศไทยมากมาย อาทิเช่น การเรียนวิชาภาษาจีน วฒันธรรมจีน พบปะนกัศึกษาจีน เป็นตน้ 

 

 

วนัท่ี ๑๓ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  

สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ใหก้ารสนบัสนุนหอ้งเรียนขงจ่ือโรงเรียนอสัสมัชญั

พาณิชยการจดักิจกรรม “Chinese Dream Camp2017” โดยนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

ในคร้ังน้ีมาจากโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ โรงเรียนวงัไกลกงัวล โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

และโรงเรียนเซนตห์ลุยส์จาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน๓๕คน 
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กิจกรรมในคร้ังน้ีจดัข้ึนภายใตห้วัขอ้“Chinese Dream” มีอาจารยจี์นจากสถาบนัขงจ่ื

อมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัเป็นวิทยากรจดักิจกรรมในฐานต่างๆ  เช่นวาดหนา้กากจีน วาดรูป  ฝึกสอบ

วดัความรู้ เป็นตน้  ซ่ึงลว้นแต่อยู่ในหลกัการ “๑ แถบ ๑ เส้นทาง” ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ

มากยิง่ข้ึน 

 

วนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ในวนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบนัขงจ่ือ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ไดจ้ดัประชุมสัมมนาคณะ

ผูบ้ริหาร ประจาํปี ๒๕๖๐ โดยมีภราดา ดร.บญัชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

ศาสตราจารย์ Han Jinyu อธิการบดีมห าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี เที ยน จิน 

ศาสตราจารย ์Lu Fuping รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินเขา้ร่วม

สัมมนาในคร้ังน้ี  นอกจากน้ีเพื่อเป็นการแสดงความสนบัสนุนสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

ฝ่ายประสานงาน สาขาวิชาชีววิทยา แผนกกีฬา คณะเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีทียนจินและคณะเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย   
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ศาสตราจารย ์Han Jinyuไดก้ล่าวขณะเปิดการประชุมว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีภราดา ดร.

บญัชา แสงหิรัญและคณะผูบ้ริหาร ไดส้ละเวลาอนัมีค่า เดินทางมาร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  และหวงั

เป็นอยา่งยิง่ว่าจากการร่วมมือทางดา้นการศึกษาของทั้งสองสถาบนั จะสามารถสร้างประโยชน์และ

ร่วมพฒันาในดา้นต่างๆมากยิง่ข้ึน 
ภราดา ดร.บญัชา แสงหิรัญไดแ้สดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทียนจิน ท่ีไดจ้ดัการตอ้นรับเป็นอย่างดี อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถาบนัขงจ่ือ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั มาเป็นเวลาหลายปี และหวงัวา่จะสามารถร่วมมือกนัพฒันาสืบต่อไป 
Mr.Zhao Peiqin ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญฝ่ายจีน ได้รายงานการ

ทาํงานประจาํปี๒๕๕๙ และแผนงานในปี ๒๕๖๐รวมทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีจะจดัข้ึนในเร็วๆน้ี เช่น 

งานสมัมนาในหวัขอ้ “๑แถบ ๑เสน้ทาง” เป็นตน้     จากนั้นศาสตราจารยL์u Fuping ไดท้าํการสรุป

การทาํงานประจาํปี ๒๕๕๙ และไดช้มเชยการจดัการทาํงานของสถาบนัขงจ่ือฯ และให้คาํแนะนาํ

ต่างๆ เพื่อใชใ้นการพฒันาศกัยภาพใหเ้พิ่มมากข้ึน 
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วนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 ในวนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๑๕๖๐  คุณไชยวฒัน ์เหลืองอมรเลิศ ผูบ้ริหารบริษทัสยามพาร์คบาง

กอกจาํกดั และคุณนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ  รองผูบ้ริหารฯ  อาจารยศิ์ริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิ 

ผูบ้ริหารสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัฝ่ายไทยและ Mr.Zhao Peiqin ผูบ้ริหารสถาบนัขงจ่ื

อมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัฝ่ายจีน ไดเ้ขา้พิธีลงนามความร่วมมือจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาจีน ณ สวน

สยามทะเลกรุงเทพ  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

คณะครูสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ไดเ้ขา้ร่วมถวายดอกไมจ้นัทน์ ณ วดัสิริเสาธง。 
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วนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

Mr.Zhao Peiqin ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัฝ่ายจีน     เขา้พบกลุ่ม

การศึกษาสถานทูตจีนประจาํประเทศไทย พร้อมทั้งเลขาZhou Gaoyu และ Ma Chao ใหก้าร

ช้ีแจงแนะนาํดา้นการพฒันาศกัยภาพการทาํงาน   

 

วนัท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐  

สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ จดัประชุมการทาํงานโดยมี Mr.Zhao Peiqinเป็น

ประธานและมีอาจารยผ์ูช้าํนาญการ  อาจารยอ์าสาสมคัรและอาจารยส์อนภาษาจีนสัญชาติไทยเขา้

ร่วมประชุม  เน้ือหาการประชุมหลกัเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะจดัในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคมท่ีจะ

ถึงน้ี 

 

 

เขียนโดย  Ms.Chen Zhige 

ตรวจสอบโดย  Mr.Zhao Peiqin 

แปลโดย  นางสาวนิตยา เอ่ียมพุม่ 


