
เฉลิมฉลอง
วันสถาปนาสถาบันขงจื่อ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ANNIVERSARY

จดหมายข่าว ขงจื่อบูรพาและศูนย์จีนศึกษา/เมษายน 2563

 Â แนะน�ำบุคลำกร สถำบันขงจื่อมหำวิทยำลัยบูรพำ

 Â  เส้นทำงกำรพัฒนำกิจกรรมสู่เครือข่ำย

 Â  กำรขอทุนกำรศึกษำ สถำบันขงจื่อ 

 Â  เฉลิมฉลองเทศกำรตรุษจีน

 Â  ศิลปะเครื่องเคลือบ “ศิลำดล” จำกจีนสู่ ไทย

 Â  แพทย์แผนจีนสัญจรในภำคตะวันออก



 กองบรรณาธิการ
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันขงจื่อฝ่�ยไทย	 ที่ปรึกษ�
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันขงจื่อฝ่�ยจีน	 ที่ปรึกษ�
น�งส�วภูมรินทร์	ภิรมย์เลิศอมร	 บรรณ�ธิก�ร
น�งด�รณี	มณีล�ภ	 ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร
น�งอำ�พิก�	สวัสดิวงศ์	 ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร
น�งส�วอธิฐ�น	ตึงตระกูล	 กองบรรณ�ธิก�ร
น�งส�วณัฐก�นต์	ลำ�มะศักดิ์	 กองบรรณ�ธิก�ร
น�งส�ววันวิส�	อุบลฤทธิ์	 กองบรรณ�ธิก�ร
ว่�ที่ร้อยตรีหญิงธิด�รัตน์	สวนเศรษฐ์	 กองบรรณ�ธกิ�รและเลข�นกุ�ร

 ประกาศคุณูปการ
 สถ�บันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษ�	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ขอขอบคุณท่�นผู้มีอุปก�ระคุณที่ได้บริจ�คเงินเพื่อสนับสนุน	 ก�รจัดกิจกรรมของ 

สถ�บนัขงจือ่และศนูยจี์นศกึษ�	มห�วทิย�ลัยบูรพ�ด้วยดีตลอดม�ในป	ีพ.ศ.2555-2562	ไดแ้ก	่สม�คมนกัธุรกิจเมอืงเวนิโจวแหง่ประเทศไทยโรงเจเป�ฮกตัว๊ 

ไตรสรณะพุทธสม�คมชลบุรี(เม่งหุย)	พุทธสม�คมสว่�งผล	หนองมนบริษัท	ซันซิน	พริ้นติ้ง	แมชชีน	แมททีเรียล	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	บริษัทพีเพิล	 

อีแอลอีแอพไพลแอนซ์	 (ป.ท.)จำ�กัด	และ	บริษัท	 เว่ย	ฮ�ว	 โมลด์	จำ�กัด	คุณจิตติ-อ�ลัย	พงศ์ไพโรจน์	มอบเงินบริจ�คเพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ 

สถ�บันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	และขอขอบคุณ	บริษัท	OPPO	ที่สนับสนุนของร�งวัลในโครงก�รแข่งขันขับร้องเพลงจีน

แนะนำ�บุคล�กร 
สถ�บันขงจื่อ

มห�วิทย�ลัยบูรพ�
Mrs. Xia Lu

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันขงจื่อฝ่�ยจีน

Mrs.Zheng Jingjing
อ�จ�รย์

Ms.Wang Lu
อ�จ�รย์

มุ่งมั่นพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในสำกล

รำยงำนโดย นำงสำวณัฐกำนต์ ล�ำมะศักดิ์

 บรรณาธิการ
พบกันอีกคร้ังกับจดหมายข่าวขงจื่อบูรพาและศูนย์จีนศึกษา 

จดหมายข่าวฉบับน้ีมีความพิเศษ เพราะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 
วันสถาปนาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 10 ปี ในฉบับ 
มีการประมวลเส้นทางกิจกรรมของสถาบนัในช่วงเวลาทีผ่่านมา มีผูอุ้ปการ
คุณบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ และยังมีบุคลากรใหม่อีก  
3 ท่าน ในฉบับน้ีเรายังมีสิ่งดีๆ มาฝากท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น อาทิ การรับสมัครทุนการศกึษา  
การจัดกิจกรรมตรุษจีน การจัดโครงการนิทรรศการเล่าเร่ือง “ศิลาดล”  
จากจีนสู่ ไทย โครงการแพทย์แผนจีนสัญจร นอกจากน้ียังมีความรู้ดีๆ 
เก่ียวกับ AI และเรียนรู้ภาษาจีนเร่ือง “โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ ใหม่ 
2019” อีกด้วย

ส�าหรับผูท้ีส่นใจเก่ียวกับการสอบวดัระดับความสามารถภาษาจนี และ
การย่ืนขอทนุการศกึษา ณ ประเทศจนี สามารถตดิตามข่าวสารและตดิต่อ
สอบถามได้จากหลายช่องทางที่เรามี ได้เช่นเคย เราพร้อมที่จะให้ข้อมูล  
ค�าแนะน�าส�าหรับทุกท่านเสมอค่ะ
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	พิธีเปิดสถ�บันขงจื่อ	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 วันที่	15	กันย�ยน
พ.ศ. 
2552

	เริ่มต้นกิจกรรมก�รแข่งขันขับร้องเพลงจีน

	 ในภูมิภ�คตะวันออกและค่�ยภ�ษ�และวัฒนธรรมจีน
พ.ศ. 
2553

	เริม่ตน้กจิกรรมอัตลกัษณ์สถ�บนัขงจือ่	มห�วิทย�ลยับูรพ�
	โครงก�รค่�ยดูง�นก�รแพทย์แผนจีน	ณ	มห�วิทย�ลัย
	 ก�รแพทย์แผนจีนประเทศจีน

พ.ศ. 
2554

	โครงก�รสัมน�ก�รจัดก�รก�รสอนภ�ษ�จีน

	 ในภูมิภ�คตะวันออก
พ.ศ. 
2555

	จัดมุมห้องสมุดภ�ษ�จีน	ณ	สำ�นักหอสมุด

	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	ร�งวัลสถ�บันขงจื่อประเภทบุคคลดีเด่น

พ.ศ. 
2556

	ก�รเผยแพร่แพทย์แผนจีนสู่เวทีโลก	โดยผู้บริห�ร
	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�	
	เฉลิมฉลองก�รก่อตั้งสถ�บันขงจื่อโลกครบรอบ	10	ปี

พ.ศ. 
2557

	สถิติจำ�นวนผู้สอบวัดระดับคว�มส�ม�รถภ�ษ�จีน	
	 HSK	ม�กกว่�	1000	คน
	สม�ชิกสถ�บันขงจื่อมห�วิทย�ลัยบู9รพ�ได้รับคัดเลือก
	 เข้�ร่วมประกวดสะพ�นภ�ษ�จีนของสถ�บันขงจื่อโลก

พ.ศ. 
2558

	จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนวุฒิวิทย�
	 และโรงเรียนด�ร�สมุทร
	สร�้งคว�มรว่มมือกบัสม�คมก�รแพทย์แผนจนีประเทศไทย
	 จัดตั้งหน่วยฝึกอบรมก�รแพทย์แผนจีน

พ.ศ. 
2559

	จัดตั้งชมรมศิษย์เก่�สัมพันธ์สถ�บันขงจื่อ	
	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�
	สถ�นีวิทยุโทรทัศน์หล�ยแห่งของประเทศจีนทำ�ร�ยก�ร
	 เผยแพร่กิจกรรมสถ�บันขงจื่อมห�วิทย�ลัยบูรพ�

พ.ศ. 
2560

	สร้�งสัมพันธไมตรีและคว�มร่วมมือกับสม�คมพ่อค้�

	 เมืองเวินโจวในก�รสร้�งสรรค์กิจกรรมวัฒนธรรม

	จดัตัง้ชมรมครภู�ษ�จนีสมัพนัธ์	สถ�บันขงจือ่	มห�วทิย�ลยั

	 บูรพ�	ภ�คตะวันออก

พ.ศ. 
2561

เส้นทางกิจกรรมของสถาบันขงจือ่
มหาวิทยาลัยบูรพา

	ครบรอบ	10	ปี	วันสถ�ปน�สถ�บันขงจื่อ	

	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�
พ.ศ. 
2562

สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีด้ำนภำษำและวัฒนธรรม
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ผลก�รพิจ�รณ�ทุนก�รศึกษ�

สถ�บันขงจื่อ ประจำ�ปี 2019

ทุนฯ ระยะสัน้ 1 ภาคการศึกษา จ
�านวน 8 คน

 Wenzhou Medical University 2 คน

 Wenzhou University 1 คน

 Yunnan Normal University 1 คน

 Shandong Normal University 1 คน

 Harbin Normal University 1 คน

 Qingdao University 1 คน

 Dalian University of Foreign 

 Lanquaqes 1 คน

ทุนฯ ระยะสัน้ 1 ปีการศึกษา จ�าน
วน 8 คน

 Wenzhou University 2 คน

 Shanghai University 2 คน

 Wenzhou Medical University 1 คน

 Qingdoo University 1 คน

 Nanjing Normal University 1 คน

 Wuhan University 1 คน

ทุนฯ ระดับปริญญาตรี จ�านวน 15 คน

 Fujian Normal University 3 คน

 Qingdao University 2 คน

 Zhejiang Normal University 2 คน

 Dalian University of Foreign 

 Languages 2 คน

 Lanzhou University 1 คน

 Shanghai International Studi
es 

 University 1 คน

ทุนฯ ระดับปริญญาโท จ�านวน 1 คน

 Chongging University 1 คน

กำ�หนดก�รรับสมัครทุนก�รศึกษ�
รอบที่	1	ช่วงเดือนมีน�คม

รอบที่	2	ช่วงเดือนเมษ�ยน

*กำ�หนดก�รอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง	 

โปรดติดต�มประก�ศจ�กสถ�บันขงจื่อ เตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนการศึกษา
สำ�หรับผู้สนใจขอทุนก�รศึกษ� ส�ม�รถเตรียมตัวดังนี้

	สอบวดัระดบัคว�มส�ม�รถภ�ษ�จนี	(HSK)	และสอบวดัระดบัคว�มส�ม�รถก�รพดูภ�ษ�จนี	(HSKK)	

โดยส�ม�รถเตรียมสอบได้ก่อนช่วงเวล�ที่จะเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนฯ	เพร�ะผลสอบมีอ�ยุ	2	ปี

	 ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็น	孔子学院学员	 คือ	 ผู้ที่ผ่�นก�รอบรมภ�ษ�และวัฒนธรรมจีนของ 

สถ�บันขงจื่อ	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 เช่นก�รอบรมภ�ษ�จีนสำ�หรับบุคคลทั่วไป	 ก�รอบรมศิลปวัฒนธรรมจีน	

ค่�ยภ�ษ�และวัฒนธรรมจีน	และได้รับใบประก�ศนียบัตรที่ออกโดย	สถ�บันขงจื่อ	มห�วิทย�ลัยบูรพ�เท่�นั้น

ผู้ร�ยง�น	:	น�งส�ววันวิส�	อุบลฤทธิ์	(นักวิช�ก�รศึกษ�)

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสาร
การสมัครจากเว็ปไซต์

www.confucius.buu.ac.th
หรือ แสกน QR Code ด้านล่าง

ทุนก�รศึกษ�สถ�บันขงจื่อ
เป็นทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาด้านภาษาและ

วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน มี ประเภททุนการศึกษา

 ทุนระยะสั้น 4 สัปดาห์
 ทุนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา
 ทุนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา
 ทุนระดับปริญญาตรี
 ทุนระดับปริญญาโท
 ทุนระดับปริญญาเอก

ผู้สมัครขอรับทุนก�รศึกษ�
 ตอ้งเปน็บคุคลผูไ้ม่ถอืสัญชาตจินี อาย ุ16-35 ปี 

และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถ 
การพูดภษาจีน (HSK) และผลการสอบวัดระดับ
ความสามารถการพูดภาษาจีน (HSKK) (ที่มี 
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)

ก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ�
 ตลอดระยะเวลา 9 ปีทีผ่า่นมาได้รบัความสนใจ

จากและนักเรียน นิสตินกัศกึษา และบคุคลภายนอก
เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2562 มีผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ 
และได้รับทุนฯ ผ่านสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย
บูรพาดังนี้

ทุนสถาบันขงจื่อ ประจำาปี พ.ศ.2563
ทุนระยะสัน้ 1 เทอม-1 ปี ปริญญาตรีและปริญญาโท 

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด www.confucius.buu.ac.th หรือ www.facebook.com/confuciusbuu
E-mail : confuciusbuu@hotmail.com สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 038-102602, 038-102605

เปิดรับสมัคร
ขอทุนการศึกษา 
สถาบันขงจื่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา

เสริมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
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ก�รศึกษ�ด้�น AI ในประเทศจีน
AI	(Artificial	Intelligence)	หรอืปัญญ�ประดิษฐ์	ในภ�ษ�จนีคอื	人工智能	(réngōngzhìnéng)	

เป็นนโยบ�ยที่รัฐบ�ลจีนประก�ศตัวจะเป็นผู้นำ�โลกด้�น	AI	 ในด้�นก�รศึกษ�จีนมีก�รเตรียมตัวอย่�งไร	

ในปี	 ค.ศ.2017	รัฐบ�ลจีนได้กำ�หนดแผนพัฒน�ด้�น	AI	ที่ชื่อว่�	 “แผนง�นก�รพัฒน�ปัญญ�ประดิษฐ์

สำ�หรับยุคสมัยใหม่”	 ในปีค.ศ.	 2018	กระทรวงศึกษ�ธิก�รจีนได้สอดรับนโยบ�ยประก�ศแผนปฏิบัต ิ

ก�รผลักดันจีนสู ่ประเทศช้ันนำ�ด้�นเทคโนโลยีปัญญ�ประดิษย์	 แผนดังกล่�ว	 มุ่งเป้�ให้ก�รศึกษ� 

ระดับอุดมศึกษ�จีนเป็นสถ�บันชั้นนำ�ด้�นเทคโนโลยี	AI	ภ�ยในปี	2030	โดยยกระดับหลักสูตรที่มุ่งเน้น

ก�รพฒัน�	AI	ตัง้แต่ระดบัประถมและมธัยมไปจนถงึระดบัมห�วทิย�ลยั	หลกัสตูรด้�นAI	ได้เริม่ทดลองใช้

ในโรงเรียนในเขตเมืองเซี่ยงไฮ้	ในปี	2018	สถ�บันอุดมศึกษ�ในจีนต่�งขยับแนวท�งก�รพัฒน�หลักสูตร	

เช่น	มห�วิทย�ลัยน�นจิงได้เปิดตัว	2	ส�ข�วิช�ใหม่	ได้แก่	Machine	Learning	and	Data	Mining	และ	

Intelligence	System	and	Application	และจับมือกับภ�คธุรกิจ	 เจ้�ของ	E-Commerce	Platform 

ร�ยใหญ่อย่�ง	 JD.com	 เพื่อให้ผู ้เรียนได้ทดลองพัฒน�	 AI	 ต�มโจทย์คว�มต้องก�รที่เกิดขึ้นจริง 

ในภ�คธุรกิจ	 มห�วิทย�ลัยเจ้อเจียงมีก�รบูรณ�ก�รหลักสูตร	 โดยนำ�เสนอแนวคิดหลักสูตร	 AI+X	 

โดยก�รผนวก	AI	รวมกบัวชิ�เอกทีค่�ดว่�จะช่วยต่อยอดก�รเรยีนรูด้้�น	AI	ได้ซึง่ค�ดว่�จะช่วยให้มวีชิ�เอก 

เกี่ยวกับ	AI	เพิ่มขึ้นเป็น	100	ร�ยวิช�ภ�ยในปี	2020	

ข้อมูลจ�ก	thepaper.cn,	imd.org	และ	xinhuanet.com

สถ�บันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษ�	

มห�วิทย�ลัยบูรพ�	จัดง�นเฉลิมฉลอง

เทศก�ลตรุษจีน	ในวันที่	17	มกร�คม	

พ.ศ.2563และได้จัดกิจกรรมด้�น

วัฒนธรรมจีนให้แก่นิสิตนักศึกษ�	

นกัเรยีนและบคุคลทัว่ไป	ไดร้ว่มกจิกรรม	เช่น	ก�รถกัเชอืกจนี	ก�ร

เขียนคำ�อวยพรด้วยพู่กันจีน	ก�รแต่งชุดจีน	ก�รตัดกระด�ษจีน 

ก�รระบ�ยสีว�ดหน้�ก�กจีน	 ก�รว�ดภ�พจีน	 ตอบปัญห� 

ชิงร�งวัลและอังเป�	 วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมจีน 

ที่ดีง�ม	 ส่งเสริมก�รเรียนรู้คว�มเข้�ใจถึงวิถีชีวิตของช�วจีน

และคว�มสำ�คัญของเทศก�ลตรุษจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน 

และไทย	

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

รักษำสัมพันธภำพของชำวไทยและจีน

Artificial Intelligence (AI) คืออะไร?
ปญัญ�ประดษิฐ	์หรอืทีเ่รยีกกนัว�่	AI	คอื	โปรแกรมทีถ่กูเขียนและพฒัน�

ให้มีคว�มฉล�ด	มีคว�มส�ม�รถคิด	วิเคร�ะห์	 ว�งแผน	และตัดสินใจได้ 

โดยก�รประมวลผลจ�กฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่	ม�กไปกว่�น้ันยังส�ม�รถ

ดัดแปลงก�รประมวลผล	ประยุกต์	ให้เป็นไปต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ

AI ทำ�อะไรได้บ้�ง?
AI	เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้�ม�มีบทบ�ทกับหล�กหล�ย	เช่น	ก�รแพทย์,	

ก�รเกษตร,ก�รขนส่ง,	 ก�รก่อสร้�งและก�รผลิต	 ก็ล้วนนำ�	 AI	 เข้�ไป 

ช่วยทำ�ง�น	ทั้งเรื่องก�รประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ�ก�รเข้�ม�

ช่วยเรื่องก�รลงทุนคิดแทนมนุษย์ในบ�งเรื่อง	ช่วยตัดสินใจ	เป็นต้น
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	 สถ�บันขงจื่อและศูนยจ์ีนศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	ได้ประส�นง�นก�รจัดตั้งศูนยเ์รียนรู้วัฒนธรรมจีน	เครื่องเคลือบดินเผ�ศิล�ดล	

ณ	โรงเรียนวฒุวิทิย�	และได้รว่มเปน็เจ้�ภ�พกบัโรงเรยีนวฒุวิทิย�และมห�วทิย�ลัยลีชุ่ย่	ประเทศจนี	เปดิศนูย์ก�รเรยีนรู้วฒัธรรมเครือ่งเคลอืบ

ศิล�ดล	ณ	โรงเรียนวุฒิวิทย�	ในวันอ�ทิตย์ที่	31	กรกฎ�คม	พ.ศ.2561ในง�นมีก�รเปิดแสดงผลง�นเคลื่องเคลือบศิล�ดล	ของผู้เชี่ยวช�ญ

และศลิปินจ�กมห�วิทย�ลยัลีซุ่ย่จ�กประเทศส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี	โดยมคีณุช�ญชติ	กิตตวิทิย�นุกุล	พรอ้มคณะกรรมก�รบรหิ�รโรงเรียน 

วฒุวิทิย�	ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัขงจือ่ฝ�่ยไทย	ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย	์ดร.วไิล	ลิม่ถ�วร�นนัต	์ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัขงจือ่ฝ�่ยจีน	Mr.Zhang	Yulin	

ผู้แทนจ�กสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 ได้แก่	 คุณประยูร	หรั่งทรัพย์	 ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นส่งเสริมฐ�นก�รศึกษ�	และคุณสุขนิษฐ์ุ	

ปยิะวทิย�นนท	์อดตีผูอ้ำ�นวยก�รกองนโยบ�ยพเิศษ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รเรยีนก�รสอนเอกชน	และคณุอ�ลยั	พงศไ์พโรจน	์รว่มพธิี

เปิดและตอ้นรบัคณะผูบ้รหิ�ร	อ�จ�รยจ์�กมห�วทิย�ลยัลีซุ่ย่	ในก�รน้ีสถ�บนัขงจือ่และศูนยจ์นีศึกษ�	ไดช่้วยประส�นง�นก�รสร�้งคว�มรว่มมอื

ท�งวชิ�ก�รระหว่�งคณะศลิปกรรมศ�สตร	์มห�วทิย�ลยับรูพ�	กบัมห�วทิย�ลยัล่ีชุย่ประเทศจนี	และมกีจิกรรมจดัก�รบรรย�ยใหค้ว�มรู้เกีย่วกบั 

เคร่ืองเคลือบของประเทศจีน	 จัดประชุมแลกเปลี่ยนก�รสร้�งคว�มร่วมมือ	 และจัดทัศนศึกษ�เยี่ยมชมแหล่งผลิตเครื่องเคลือบในภูมิภ�ค 

ตะวันออก	

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พหน่วยง�นเครือข่�ยด้�นวัฒนธรรมจีน	 เพื่อเสริมสร้�งทัศนคติที่ดีและคว�มสุนทรีย์ในก�รเรียนรู้

วัฒนธรรมจีน	และเพื่อสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีระหว่�งหน่วยง�นและชนช�วไทยและช�วจีนในภูมิภ�คตะวันออก	

สถ�บันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษ�	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ร่วมกับ	 ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศจีน	คณะศิลปกรรมศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	มห�วิทย�ลัยลี่ซุย	ประเทศ

จีน	และโรงเรียนวุฒิวิทย�	จังหวัดชลบุรี	จัดโครงก�รนิทรรศก�รเล่�เรื่อง	“ศิล�ดล”จ�ก

จนีสูไ่ทย	โดยจดัแสดงง�นศิลปะเครือ่งเคลอืบศิล�ดลของศลิปินช�วไทยและศลิปนิช�วจนี 

ณ	ห้องนิทรรศก�ร	 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	กรุงเทพมห�นคร	 ระหว่�งวันที่	 

๑๙-๒๒	สงิห�คม	พ.ศ.	๒๕๖๒	วตัถปุระสงค์เพือ่ให้เย�วชนและผูส้นใจไดรั้บชมง�นศลิปะ

ศิล�ดล	ร่วมสืบส�นศิลปะเครื่องเคลือบโบร�ณของไทยและจีน	และแลกเปลี่ยนคว�มรู้

เกี่ยวกับง�นศิลปะเครื่องเคลือบระหว่�งศิลปินไทย-จีน

ในโอก�สนี้ได้รับเกียรติจ�ก	 รองศ�สตร�จ�รย์เสกสรรค์ตันย�ภิรมย์	 คณบดี 

คณะศลิปกรรมศ�สตร	์มห�วทิย�ลยับรูพ�	เปน็ตัวแทนมห�วทิย�ลยับรูพ�	กล�่วเปดิง�น	

พร้อมทั้ ง 	 ศ�สตร�จ�รย์ 

ภรด	ีพนัธภุ�กร	อ�จ�รยส์�ข�

วิช�เซร�มิกส์	 คณะศิลปกรรมศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 เป็นวิทย�กร

บรรย�ยพิเศษเรื่องหม้อไหกับวัฒนธรรมอ�ห�ร	 และ	Mr.Xiaofeng	Zhu	 

จ�กมห�วิทย�ลัยลี่ซุย	เป็นวิทย�กรฝ่�ยจีน

ศิลปะเครื่องเคลือบ“ศิลาดล”จากจีนสู่ไทย
สร้ำงสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม

รำยงำนโดย ว่ำที่ร้อยตรีหญิง ธิดำรัตน์ สวนเศรษฐ์
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แพทย์แผนจีนสัญจรในภาคตะวันออก
	 สถ�บันขงจื่อมุ่งมั่นเผยแพร่คว�มรู้ก�รดูแลสุขภ�พต�มวิถีแพทย์แผนจีนสู่ชุมชนภ�คตะวันออกเสริมสร้�งก�รเรียนรู้ภูมิปัญญ� 

ก�รแพทยแ์ผนจีนในสงัคมไทยดว้ยสถ�บนัขงจ่ือ	มห�วทิย�ลัยบูรพ�	เปน็หน่ึงในส่ีแหง่ของสถ�บนัขงจือ่ทัว่โลก	ทีเ่ผยแพรค่ว�มรูแ้ละจดักจิกรรมต่�งๆ 

ด้�นก�รแพทย์แผนจีนอย่�งต่อเนื่อง	และมีก�รจัดโครงก�รบริก�รตรวจและรักษ�สุขภ�พต�มวิถีแพทย์แผนจีน	(โครงก�รแพทย์แผนจีนสัญจร)	

5	ครั้ง	ได้แก่

แพทย์แผนจีนสัญจรครั้งที่ 1

ร่วมกับสม�คมก�รแพทย์แผนจีนประเทศไทยและไตร

สรณะพุทธสม�คมชลบุรี(เม่งหุย)	 โรงเจเป�ฮกตั้วและ 

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนวุฒิวิทย�

แพทย์แผนจีนสัญจรครั้งที่ 2

รว่มกบั	สม�คมก�รแพทย์

แผนจีนประเทศไทยมูลนิธิ

สว่�งพรกุศล	 และ	 โรงเรียน

ระยองวิทย�คม	

แพทย์แผนจีนสัญจรครั้งที่ 3

ร่ วมกับ โ รง เ รี ยนสว่ � ง

บริบูรณ์วิทย�	 พัทย�	 และ	

มลูนธิสิว�่งบรบิรูณธ์รรมสถ�น	

พัทย�

แพทย์แผนจีนสัญจรครั้งที่ 4

ร่วมกับ	องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด	จันทบุรี	สม�คม

ก�รแพทย์จีนประเทศไทยมูลนิธิสว่�งกตัญญูธรรมสถ�น	

จันทบุรี	(เหม่งหงี่ตั๋ว)	และโรงเรียนตังเอ็ง	จันทบุรี		

แพทย์แผนจีนสัญจรครั้งที่ 5

สถ�บันขง จ่ือและศูนย์จีนศึกษ�	 มห�วิทย�ลัยบูรพ� 
ร่วมกับสม�คมแพทย์แผนจีนประเทศไทย	ณ	อ�ค�รศูนย์จีนศึกษ�	
มห�วิทย�ลัยบูรพ�	ห�กท่�นสนใจร่วมโครงก�รบริก�รตรวจและ
รักษ�สุขภ�พต�มวิถีแพทย์แผนจีนติดต�มข่�วก�รจัดโครงก�ร 

ครั้งต่อไปได้ที่	www.confucius.buu.ac.th

ไวรัสโคโลน่� 新型冠状病毒感染 ซิน	สิง	ก้วน	จ้วง	ปิ้ง	ตู๋	ก๋�น	หร่�น

ผู้ป่วย 患者 ฮ่วนเจ่อ

ติดเชื้อ 感染 ก๋�นหร่�น

ตัวร้อน 身体发热 เซิน	ถี่	ฟ�	เยร่อ

ใส่หน้�ก�กป้องกัน

ก�รติดเชื้อ

戴面屏 ได้	เมี่ยน	ผิง

ล้�งมือ 洗手 สี่	โส่ว

ป้องกัน 预防 ยุ่ย	ฝัง

ใส่แมส 戴口罩 ได้	โขว่	เจ้�

แพร่เชื้อ 传染 ฉวน	หร่�น

“ โ ค โ ร น่ � ไ ว รั ส 

ส�ยพันธ์ุใหม่	 2019”	

มีก�รแพร่ระบ�ดของ

โรคอย่�งรวดเร็วเพื่อ

ป้ องกันก�รติด เชื้ อ	 

เร�ควรป้องกันและ

รับมือกับเจ้�ไวรัสโค

โรน่�นี้	 วันนี้ขอนำ�เสนอคำ�ศัพท์ภ�ษ�จีนที่

เกี่ยวขอ้งกบัข�่ว	ไวรสัโคโรน่�	บ�งคำ�อ�จจะ

เคยไดยิ้นกันบอ่ยๆ	จ�กสือ่ต�่งๆ	แลว้	ลองม�

ดูว่�มีคำ�ไหนกันบ้�ง

เรียนรู้ภาษาจีน

ร่วมจรรโลงไว้เพื่อควำมสำมัคคีของโลก

รำยงำนโดย นำงสำวอธิษฐำน ตึงตระกูล
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www.confucius.buu.ac.th www.facebook.com/Buuconfucius

confuciusbuu@hotmail.com www.facebook.com/confuciusbuu

038-102602,038-102605 038-394409

ID :Confuciusbuu Channel : confuciusbuu

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข

อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

กรุณาส่ง

สอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาจีน

วันที่สอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์

HSK,	HSK	ออนไลน์ 23	สิงห�ตม	63 1	มิถุน�ยน	63 30	มิถุน�ยน	63 23	กันย�ยน	63

HSK 19	กันย�ยน	63 1	กรกฎ�คม	63 31	กรกฎ�คม	63 26	ตุล�คม	63

HSK,	HSKK 6	ธันว�คม	63 21	กันย�ยน	63 16	ตุล�คม	63 6	มกร�คม	64

YCT 16	กุมภ�พันธ์	63 2	ธันว�คม	62 25	ธันว�คม	62 16	มีน�คม	63

YCT 15	พฤศจิก��ยน	63 1	กันย�ยน	63 30	กันย�ยน	63 15	ธันว�คม	63

ตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK
ประจ�าปี พ.ศ.2563 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา


