มก. ลงนามความรวมมือกับจีน
พรอมดําเนินการสงเสริมภาษาและการวิจัยวัฒนธรรมจีน

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได ลงนามความ
รวมมือในการสงเสริมดานภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใตการดําเนินงานของสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพฯ กับ
ศาสตราจารย อู เฉิงเย (Professor Wu Chengye) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (Huaqiao University)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให จั ดตั้ ง สถาบั น ขงจื๊ อ กรุง เทพฯ ขึ้น เพื่ อ ส ง เสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจี น ในประเทศไทย การวิ จั ย
วัฒนธรรมจีน เพื่อความเขาใจอันดีระหวางกัน โดยการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพฯ ไดรับความสนับสนุน
จากสํ านักงานการสอนภาษาจี นเปน ภาษาตางประเทศแหงชาติ (National Office for Teaching
Chinese as a Foreign Language หรือ NOCFL) ซึ่งเปนหนวยงานราชการจีนที่มีห นาที่สนับสนุนการ
เผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยตรง
ดร. กนกพร นุมทอง หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา ความรวมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร และ Huaqiao
University จะรวมกันดําเนินการเรียนการสอนภายใตสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพฯ ซึ่งมีฐานะเทียบเทาภาควิชา
หนึ่ง ในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง Huaqiao University จะสงอาจารย 2 คน

และผู บ ริ ห าร 1 คน มาประจํ า ที่ ส ถาบั น ขงจื๊ อ กรุ งเทพฯ เพื่ อ ดูแ ลหลั กสู ต รการเรี ยนการสอนร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งในดานของการอบรมทักษะภาษาจีนเฉพาะดาน อบรมครูผูสอนภาษาจีน
สอนภาษาจีนใหแกบุคคลทั่วไป ทดสอบความสามารถทางภาษาจีน จัดกิจกรรมการแขงขันสงเสริมความรู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ใหบริการขอ มูลและแนะแนวการศึกษาตอในประเทศจีน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
คณาจารยและนิสิตระหวางกัน ทั้งนี้ นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Huaqiao University
สามารถเทียบโอนหนวยกิตซึ่งกัน และกันได และทาง Huaqiao University จะใหทุนการศึกษาแกนิสิต
เกษตรศาสตรไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปละ 4 ทุนอีกดวย
ดร.กนกพร กลาวเพิ่ มเติม ว า ในโลกยุ คป จ จุบั น ภาษาจีน มีความสําคัญยิ่ งสํ าหรับ ตลาดการ
ทํางานเมืองไทยยังตองการคนที่มีความรูภาษาจีนอีกมาก โดยมีแนวโนมที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
สายงานตางๆ มากขึ้น ไมจํากัดอยูแตเรื่องการคาระหวางประเทศเทานั้น ผูรูภาษาจีนพอที่จะเปนลาม หรือ
นักแปล ในดานวิทยาศาสตร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย กฏหมาย ฯลฯ ก็เปนที่ข าดแคลนอยาง
มาก ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็อยูในภาวะที่ขาดแคลนครูภาษาจีนในทุกระดับ ทั้งมีผูสนใจคนควาเรื่อง
จีนอยางจริงจังเปนจํานวนนอย สถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ มีเปาหมายไกลที่จะตอบสนองความตองการของ
สังคมในทุกระดับ มิไดมุงหมายเพียงแตการสอนภาษาจีนในระดับสื่อสารอันเปนภารกิจพื้นฐานที่จักตอง
กระทําอยูแลว
สถาบั น ข งจื๊ อ กรุ ง เทพฯ ได รั บ การสนั บ สนุ น ทางด า นงบลงทุ น แ ล ะสื่ อ การสอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการจีน ขณะนีส้ ถานที่ตั้งของสถาบัน ฯ คือชั้น 1 และ 2 ของอาคารคณะมนุษยศาสตร 2
นั้น ยังอยูในระหวางปรับปรุง คาดวาจะแลวเสร็จ ในปหนา แตในระหวางนี้จ ะไดดําเนิน กิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ ยวข อ งโดยใชอ าคารสถานที่ ข องคณะมนุษ ยศาสตร ไปกอ น การอบรมรุ น แรกจะเป ดดํ าเนิ น การได
ประมาณปลายปนี้แ นน อน ผู สนใจจะศึ กษา อบรม ทดสอบระดับ ความรูท างภาษา ขอคํ าแนะนํ าใน
การศึกษาภาษาจีน หรือสอบถามขอมูลของสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ สามารถติดตอ ไดที่ สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 0-2579-5566-8 ตอ
201,202 สายตรง 0-2579-0726 โทรสาร 0-2942-8859
การรวมมือกันทางวิชาการในครั้งนี้จึงเปนอีกโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Huaqiao
University จะรวมกันพัฒนาศักยภาพเพื่อกาวสู World Class University อีกทั้งยังเปนการเชื่อม
ความสั ม พั น ธ ท างการศึ ก ษาให แ น น แฟ น อั น จะส ง ผลถึ ง ความใกล ชิด ทางด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
วัฒนธรรม ของประเทศตอไป

