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ประจํา  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



รายงานประจาํเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

  วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัจดัการประชุมประจาํเดือน

โดย ภราดา ดร.บญัชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญเป็นประธานการประชุม และ

อาจารย์ศิริลักษณ์  ชัยพรหมประสิทธ์ิผู ้อ ํานวยการสถาบันขงจ่ือฯฝ่ายไทย  Mr.Zhao Peiqin 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือฯฝ่ายจีนและอาจารยป์ระจาํสถาบนัเขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ี  เน้ือหา

การประชุมหลกัคือรายงานการทาํงานประจาํเดือนตุลาคม และช้ีแจงโครงการท่ีจะดาํเนินในเดือน

พฤศจิกายน รวมทั้งแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานเป็นตน้ 

 

 

วนัท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 Mr.Qu Jianwen ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาไทย มหาวิทยาลยัยนูนานและคณะ ไดเ้ขา้เยีย่ม

ชมสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  โดยมีMr.Zhao Peiqinผูอ้าํนวยการฯฝ่ายจีนเป็นผูใ้ห้การ

ตอ้นรับ และไดแ้นะนําสถาบนัฯอย่างคร่าวๆ รวมทั้งปรึกษาหารือเก่ียวกบัความร่วมมือท่ีน่าจะ

เป็นไปไดร้ะหวา่ง ๒ สถาบนั 



รายงานประจาํเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

 

วนัท่ี ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

ในวันท่ี  ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒ ๕๖๐ สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ร่วมกับ

มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ จดักิจกรรม open house เพื่อจดัแสดงประชาสัมพนัธ์สถาบนัขงจ่ือและ

วฒันธรรมจีนแก่ผูท่ี้มีความสนใจ ให้นักเรียนเขา้ใจถึงวฒันธรรมต่างๆเพิ่มมากข้ึน โดยคร้ังน้ีมี

โรงเรียนเขา้ร่วมกวา่ ๒๐ โรง คณะครูนกัเรียนเขา้ร่วมกวา่ ๔๐๐ คน 
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จากกิจกรรมในคร้ังน้ี ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอกจากไดรั้บความสนุกสนานแลว้ยงัไดเ้รียนรู้

วฒันธรรมจีนท่ีหลากหลาย โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัประเทศจีน และมีนกัเรียนสนใจทุนการศึกษา

ต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนจาํนวนมาก แสดงถึงนกัเรียนส่วนใหญ่ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ภาษาจีน ซ่ึงเป็นภาษาหลกั ณ ปัจจุบนั กิจกรรม open house ในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดีพร้อม

รอยยิม้และความสนุกสนานท่ีผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บจากกิจกรรมท่ีทางสถาบนัขงจ่ือจดัข้ึน 

วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

  สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ จดัการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน มาตรฐานสากล  

คร้ังท่ี ๘  ประจาํปี ๒๕๖๐ 

 

วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ  จัดกิจกรรมChinese movie & Chinese salon  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม



รายงานประจาํเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

อุดมศึกษาพฒันาการ   โดยมี นางสุภาพร  รัตน์นอ้ย ผูอ้าํนวยการเป็นประธานในการเปิดงาน  กล่าว

ว่าจากการร่วมมือสร้างศูนยก์ารเรียนรู้กบัทางสถาบนัขงจ่ือฯ  ช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสในการ

เรียนภาษาจีนของนกัเรียนเพิ่มมากข้ึน Mr.Zhao Peiqin ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือฯฝ่ายจีน ไดก้ล่าว

ขณะเปิดงานว่ารู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากทาง

โรงเรียนเป็นอยา่งดี สถาบนัขงจ่ือฯยนิดีเป็นอยา่งยิง่ในการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอน

ภาษาจีนแก่นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนมีพื้นฐานภาษาจีนดียิง่ข้ึน 

 

กิจกรรมในคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมทั้ งส้ิน ๑๒๐ คน โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมคือ Chinese 

movieและ Chinese salon   หัวขอ้ของทั้งสองกิจกรรมคือ “ไซอ๋ิว” ซ่ึงเป็นวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียง

ของจีน  หลงัจบกิจกรรม Chinese movieต่อดว้ยกิจกรรม Chinese salon ซ่ึงกิจกรรมน้ีก็สร้างความ

สนุกสนานไม่แพกิ้จกรรมแรก  เช่น เกมส์ใบค้าํ ทายคาํศพัท์  เรียงประโยคเป็นตน้  ซ่ึงนอกจาก

นกัเรียนจะไดรั้บความสนุกสนานแลว้ยงัไดเ้รียนรู้และทบทวนภาษาจีนอีกดว้ย ทั้งน้ีกิจกรรมต่างๆ

สามารถสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ลว้นเกิดจากความสามคัคีในและความร่วมมือจากทุกฝ่าย   สถาบนั

ขงจ่ือหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จากการร่วมมือทั้งสองสถาบนั จะสามารถพฒันาดา้นต่างๆใหดี้เพิ่มมากข้ึน 
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วนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

วนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียน

อสัสมัชญัสมุทรปราการ จดัพิธีลงนามความร่วมมือสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ โดยมี ภราดาทกัษบุตร 

ไก รป ระ สิ ท ธ์ิ   ผู ้อ ําน ว ยก ารโรงเรียน อัส สั ม ชัญ ส มุ ท รป ราก าร   มิ ส รุ่ง รัต น์  ก ม ล ศิ ริ -

ประเสิรฐ  ประธานกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศิริลักษณ์  ไชยพรหมประสิทธ์ิ

ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือฝ่ายไทยและ  ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือฝ่ายจีนเป็นผูล้งนาม โดยโรงเรียน

อสัสมัชญัสมุทรปราการเป็นศูนยก์ารเรียนรู้แห่งท่ี ๕ ของสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   

 

ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธ์ิ  ได้กล่าวแนะนําโรงเรียน รวมทั้ งการให้ความสําคัญท่ี

โรงเรียนมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน  จากนั้นอาจารยศิ์ริลกัษณ์  ไชยพรหมประสิทธ์ิไดแ้นะนาํ

สถาบนัขงจ่ืออีกทั้งหลกัการดาํเนินงานของสถาบนัขงจ่ือ เป็นตน้  โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.  ๑๙๗๙  ปัจจุบนัมีจาํนวนห้องเรียนทั้งส้ิน ๘๑ห้อง  รวมนกัเรียนทั้งส้ิน ๔๕๓๖ 

คน  จากการร่วมมือในคร้ังน้ี หวงัว่าจะสามารถช่วยส่งเสริม สนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาและ

วฒันธรรมจีนแก่นักเรียน  เปิดโอกาสด้านการศึกษาเพิ่มมากข้ึน  รวมทั้ งกิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น          
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การอบรมครูสอนภาษาจีน  การสอบวดัความรู้ภาษาจีน  ทศันะศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นตน้  

 

วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

Mr.Zhao Peiqinผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัฝ่ายจีน พร้อมดว้ยอาจารย์

ประจาํสถาบัน ได้เข้าร่วมยินดีโอกาสบวชครบรอบ ๕๒ ปี ของภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ            

ณ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตหวัหมาก  

 

วนัท่ี ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ไดจ้ดัการเปิดโหวด “อาหารจีน” โดยคดัเลือกอาหารจีน

ข้ึนช่ือเลิศรสจากอาจารยช์าวจีน จากนั้นนํารูปภาพและขอ้มูลบรรยายจดัทาํนิทรรศการ  เพื่อให้

อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดล้งคะแนนโหวตอาหารท่ีตนชอบ เพื่อคดัเลือกสาํหรับการแข่งขนัทาํอาหาร

ในวนัท่ี ๒๐พฤศจิกายน 

http://www.ryt9.com/s/nnd/2205170
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วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

          มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั จดังานกีฬาสมัพนัธ์ประจาํปี ๒๕๖๐  สมาชิกสถาบนัขงจ่ือฯ  ไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น การแข่งขนัแบตมินตนั วิ่งกระสอบ รวมทั้งร่วมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ประจาํสี

เขียวนวน ๓ ท่านดว้ย 
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วนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัจดัสอบวดัความรู้ภาษาจีนสําหรับเด็ก(YCT ) โดยมีผู ้

เขา้สอบ ทั้งส้ิน ๘๕๔ คน  ซ่ึงทาํลายสถิติจาํนวนผูเ้ขา้สอบมากสุดประจาํปี ๒๕๖๐ 

สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั นบัวา่เป็นสถาบนัขงจ่ือนอ้งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดดาํเนินการได้

ไม่นาน  แต่ด้านการเผยแพร่และการตอบรับจากภายนอกถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่าง

ยิง่  โดยเฉพาะการสอบวดัความรู้ภาษาจีน  สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ปัจจุบนัมีศูนยก์าร

สอบวดัความรู้ ๕ แห่ง จดัสอบวดัความรู้ทั้ งส้ิน ๒๑ คร้ัง  และมีจาํนวนนักเรียนเขา้สอบทั้ งส้ิน 

๑๖๕๐ คน 
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 วนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 วนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบนัของจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ไดจ้ดักิจกรรมแข่งขนั

ประกอบอาหารจีน  มีผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งส้ิน ๑๘ คน  และมีผูไ้ดรั้บรางวลั “เชฟเทวดา” ทั้งส้ิน ๖ คน    

 

 

 

 กิจกรรมในคร้ังน้ี จดัข้ึนเพื่อเผยแพร่วฒันธรรมอาหารจีน และเป็นการเปิดโอกาสแก่ผูท่ี้

สนใจดา้นอาหารจีน ไดมี้โอกาสสัมผสัดว้ยตนเอง ทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพนัธ์อนัดีงามระหว่าง

ประเทศจีนกบัประเทศอ่ืนๆอีกดว้ย   ในระหว่างวนัท่ี ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบนัขงจ่ือฯ 

ไดเ้ปิดโหวดอาหารจีนท่ีฉนัชอบ  โดยอาจารยส์ัญชาติจีนไดค้ดัเลือกอาหารจีนข้ึนช่ือมาจาํนวน ๒๐ 

อย่าง หลงัปิดโหวดคดัเลือกอาหารท่ีไดค้ะแนนโหวดมากสุด ๓ อย่าง เพื่อใชใ้นการแข่งขนั   โดย

อาหารท่ีไดรั้บคะแนนโหวดมากสุดคือ เก๊ียว  หมาล่าเซียงกวั  โหยวเมินตา้เซีย 
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ในกิจกรรมนอกจากมีการแข่งขนัประกอบอาหารแลว้  ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัยงัสามารถ

ชิมอาหารจีนท่ีทางสถาบนัขงจ่ือฯจดัเตรียมไว ้ เช่น เก๊ียว  ขนมจีบ   เส่ียวหลงเปา  ชงโหยวป่ิง  เป็น

ต้น  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีความสนใจอาหารจีน ยงัมีโอกาสรับชมการสาธิตทาํอาหารจีนจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การห่อเก๊ียว ในกิจกรรมน้ีผูค้นให้ความสนใจเป็นจาํนวนมาก  จากกิจกรรมในคร้ัง

น้ีนอกจากเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมจีนแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจอีกดว้ย 
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วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  จดัการประชุมการทาํงาน โดยมีMr.Zhao Peiqinเป็น

ประธานการประชุม  เน้ือหาหลกัในการประชุมคือ วางแผนงานในระยะสั้ น เช่น กิจกรรมopen 

house Chinese movie&Chinese salon กิจกรรมการแข่งขนัประกอบอาหารจีน  การจดัสอบวดัระดบั

ความรู้ภาษาจีนเป็นตน้ 

 

วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ร่วมกบัศูนยก์ารเรียนรู้

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี จดักิจกรรมภาษาและวฒันธรรมจีน   ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์

ผูบ้ริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย รองผูอ้าํนวยการ นายกสมาคม

ผูป้กครองและแขกผูมี้เกียรติ ร่วมกบัอาจารยศิ์ริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือ

ฝ่ายไทยและMr.Zhao Peiqin ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือฝ่ายจีน เป็นประธานเปิดงานและพิธีมอบ
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ป้ายในคร้ังน้ีในคร้ังน้ี 

 

        นกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดจ้ดัเตรียมชุดการแสดงท่ีสนุกสนานตอ้นรับสถาบนัขงจ่ือฯ 

กิจกรรมในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยวาดหนา้กากจีนเขียนพู่กนัจีนวาดรูปจีนตดักระดาษจีน ศิลปะการ 

ชงชาจีนและรํามวยไทเก๊กเป็นตน้นอกจากนักเรียนจะไดรั้บความสนุกสนานแลว้ยงัไดรั้บความ 

รู้ด้านภาษาและวฒันธรรมเพิ่มเติมอีกด้วยและเป็นโอกาสท่ีดีต่อนักเรียนท่ีสนใจศึกษาต่อณ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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วนัที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

         คณะผูบ้ริหารและอาจารยป์ระจาํสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั เขา้ร่วมพิธีมิซซาบูชา 

ขอบพระคุณเน่ืองในงานวนัคลา้ยวนัเกิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัทั้ง ๒ ท่าน 

 
 

วนัที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

Mr.Zhao Peiqin ผู ้อ ํานวยการสถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีนและอาจารย์

อาสาสมคัรจีน ไดรั้บเชิญจากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เดินทางไปเป็นกรรมตดัสิน “แข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการชิงถว้ยสว่างบริบูรณ์วิทยา” คร้ังท่ี ๖   โดยแบ่งออกเป็นการแข่งขนัร้องเพลง การ

ตดักระดาษ ถกัเชือก ดนตรีจีนและการรําจีน นอกจากนั้นผูบ้ริหารทั้ง ๒ สถาบนัไดพู้ดคุยหารือ

เก่ียวกบัการร่วมมือกนั และแบ่งปันประสบการณ์ในดา้นต่างๆ  
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วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

Mr.Zhao Peiqin ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัฝ่ายจีน ไดรั้บเชิญจาก

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี เดินทางไปยงัโรงเรียน เพื่อเป็นกรรมการตดัสินการแข่งขนัสุนทรพจน์

ภาษาจีน 
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วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

Mr.Zhao Jiali ผูอ้าํนวยการฝ่ายทะเบียนนานาชาติ มหาวิทยาลยั Dongbei University of 

Finance and Economics และ Mr.Wang Gangผู ้ อาํนวยการโรงเรียนภาษาสร้างสรรค ์ เขา้เยีย่ม

สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ผูบ้ริหารทั้ง ๓ สถาบนัไดป้รึกษาหารือ เก่ียวกบัการร่วมมือใน

ดา้นต่างๆท่ีสามารถเป็นไปได ้

 

 

 

เขียนโดย  Ms.Chen Zhige 

อนุมติัโดย  Mr.Zhao Peiqin 

แปลโดย   นางสาวนิตยา  เอ่ียมพุม่ 
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