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แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

รวบรวมข้อมูล

1
ข้อมูลทั่วไป

เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที่อยากเรียน
ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

2
คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารับการศึกษา ระยะเวลาเรียน
ระดับภาษาที่จำเป็ น การเรียนภาษา

3

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร
วิธีสมัครเรียน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที่จำเป็ น
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ส่งเอกสาร

เตรียมตัวเดินทาง
วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ต
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เดินทาง
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แ ผ น ที่
ป ร ะ เ ท ศ จี น

source: https://www.researchgate.net/figure/The-map-of-the-location-of-Chinese-mainland-geographical-regions-and-provinces-Notethat_fig4_325096801
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ที่ ตั้ ง ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น

ประเทศจีนตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ยุโรป เอเชีย อยู่บนฝั่ งตะวันตกของมหาสมุทร แปซิฟิ กมี
พรมแดนบนบกยาว 2 หมื่นกว่ากิโลเมตร มีประเทศข้างเคียง 14 ประเทศ ดังนี้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศตะวันออก
ประเทศรัสเซีย, มองโกเลีย, คาซัคสถาน
เกาหลีเหนือ
คีร์กีซสถาน, ทาจิกิสถาน

ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้

ทิศใต้

อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน, อินเดีย,

เวียดนาม, ลาว, พม่า

เนปาล,ภูฐาน

แนวฝั่ งทะเลของผืนแผ่นดินใหญ่จากทางเหนือตั้งแต่ปากแม่น้ำยาลู่เจียง ซึ่งเป็ นพรมแดนระหว่าง จีนกับเกาหลี ถึงทางใต้
คือปากแม่น้ำเป่ ยหลุนเหอ เส้นพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 1.8 หมื่นกว่ากิโลเมตร เป็ นพรมแดนที่
ติดต่อกับผืนทะเลใหญ่ทั้ง 4 ทะเล ได้แก่ ทะเลป๋ อไห่ ทะเลหวงไห่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้และยังติดกับมหาสมุทร
แปซิฟิ ก ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันตามชายทะเลเกาะทั้งหมด 5,000 กว่าเกาะกระจายกันอยู่
ในบรรดาเกาะเหล่านี้ เกาะไต้หวันเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีน แนวฝั่ งทะเลของเกาะต่าง ๆ มีความยาว 16,000 กิโลเมตร
ถ้ามองจากเบื้องบนลงมา ลักษณะเส้นขอบของภูมิประเทศจีนจะมีลักษณะเหมือนขั้นบันไดสูง จากตะวันตกแล้วลดเป็ นชั้น ๆ
มาทางตะวันออกตามลำดับ คือจากที่ราบสูงชิงไอ-ทิเบตมายังตะวันออก และฝั่ งทะเล ชั้นสูงที่สุดของภูมิประเทศ ได้แก่
ที่ราบสูงชิงไฮ-ทิเบต มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 2.2 ล้านตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร นับว่า
เป็ นที่ราบสูงที่สูงที่สุดของโลก จนรู้จักกันทั่วไปว่าเป็ น “หลังคาของโลก"
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อาณาเขตของ
ประเทศจีน
ประเทศจีนมีเนื้อที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป็ นประเทศที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซียและแคนาดา นอกจากนี้ประเทศจีนยังมีเนื้อที่น่านน้ำ 3 ล้าน
ตารางกิโลเมตรอีกด้วย ปั จจุบันนี้ ประเทศจีนมีมณฑล 23 มณฑล เขตปกครองพิเศษ 5 เขต
นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 4 นคร และเขตบริหารพิเศษ 2 เขต โดยมีนครปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวง
ประเทศจีนมีอาณาเขตบริเวณอันกว้างใหญ่ มีทรัพยากร อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์อันสวยงาม
ประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ 1 ใน 4 ของโลก
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ตารางแสดงการแบ่งเขตปกครองของประเทศจีน

ชื่อเต็ม

ภาษาอังกฤษ

เมืองเอก

北京 นครเป่ ยจิง (นครปั กกิ่ง)

Běi jīng

北京市 เป่ ยจิง

天津 นครเทียนจีน

Tiān jīn

天津市 เทียนจิน

上海 นครซ่างไห่ (เซี่ยงไฺฮ้)
重庆 นครฉงชิ่ง
海南省 มณฑลไห่หนัน
四川省 มณฑลซื่อชวน

Shàng hǎi

Chóng qìng

Hǎi nán

Sì chuān

上海 ซ่างไห่
重庆市 ฉงชิ่ง
海口市 ไหโข่ว
成都市 เฉิงตู

贵州省 มณฑลกุ้ยโจว

Guì zhōu

贵阳市 กุ้ยหยาง

云南省 มณฑลหยุนหนัน

Yún nān

昆明市 คุนหมิง

陕西省 มณฑลส่านซี

Shǎn xī

西安市ซีอัน

甘肃省 มณฑลกานซู

Gān sù

兰州市 หลานโจ

青海省 มณฑลชิงไห่

Qīng hǎi

西宁市 ชีหนิง

台湾省 มณฑลไถวัน(ไต้หวัน)

Tái wān

台北市 ไถเป่ ย
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ตารางแสดงการแบ่งเขตปกครองของประเทศจีน

ชื่อเต็ม

ภาษาอังกฤษ

เมืองเอก

河北省 มณฑลเหอเป่ ย

Hé běi

石家庄市สือเจียจวง

山西省 มณฑลซันซี

Shān xī

太原市 ไท่หยวน

辽宁省 มณฑลเหลียวหนิง
吉林省 มณฑลจี๋หลิน
黑龙江省 มณฑลเฮยหลงเจียง

Liáo níng

Jílín

Hēi Lóng Jiāng

沈阳市 เสิ่นหยาง
长春市 ฉางชุน
哈尔滨市 ฮาเอ่อร์ปิ น

江苏省 มณฑลเจียงซู

Jiāng sū

南京市 หนันจิง

浙江省 มณฑลเจ้อเจียง

Zhè jiāng

杭州市 หางโจว

安徽省 มณฑลอันฮวย

ān huī

合肥市 เหอเฝย

福建省 มณฑลฝูเจี้ยน

Fú jiàn

福州市 ฝูโจว

江西省 มณฑลเจียงซี

Jiāng xī

山东省 มณฑลซันตง

Shān dōng

济南市 จี่หนัน

Hé nán

郑州市 เจิ้งโจว

湖北省 มณฑลหูเป่ย

Hú běi

武汉市 อู่ฮั่น

湖南省 มณฑลหูหนัน

Hú nán

长沙市 ฉางซา

广东省 มณฑลกว่างตง

Guǎng dōng

河南省 มณฑลเหอหนัน

南昌市 หนันชัง

广州市 กว่างโจว
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ตารางแสดงการแบ่งเขตปกครองของประเทศจีน

ชื่อเต็ม

内蒙古自治区

เขตปกครองตนเองเน่ยเหมิงกู่

西藏自治区

เขตปกครองตนเองซีจ้าง

广西壮族自治区

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจู๋

宁夏回族自治区

เขตปกครองตนเองหนิงชี่ยหุยจู๋

新疆维吾尔自治区

เขตปกครองตนเองซินเจียงเหวยอู๋เอ่อ

香港特别行政区

เมืองปกครองพิเศษเซียงกั่ง(ฮ่องกง)

澳门特别行政区

เมืองปกครองพิเศษอ้าวเหมิน(มาเก๊า)

ภาษาอังกฤษ
Nèi méng gǔ zìzhì qū
Xī zàng zì zhì qū
Guǎng xī
Zhuàng zú zì zhì qū
Níng xià huí zú zì zhì qū
Xīn xiāng wéi wú ěr zì zhì
qū
Xiāng gǎng tè bié xíng
zhèng qū
ào mén tè bié xíng zhèng qū

เมืองเอก

呼和浩特市 ฮูเหอเฮ่าเท่อ
拉萨市 ลาซ่า
南宁市 หนานหนิง
银川市 อิ๋นชวน
乌鲁木齐市 อูรูมู่ฉี
香港 เซียงกั่ง
澳门 อ้าวเหมิน
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ลักษณะ
ภูมิประเทศจีน
จีนมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย กล่าวคือ มีที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่ มีเนินเขาที่ขึ้นๆ ลงๆ ติดต่อกัน
เป็ นพืด และมีเทือกเขาสูง มีที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลค่อนข้างสูง และยังมีแอ่ง
แผ่นดินซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่โดยทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศของจีน มีภูเขามาก ที่ราบน้อย เนื้อที่ภูเขาคิดเป็ นประมาณ 2 ใน 3 ขึ้นไปของเนื้อที่
ทั้งหมดของจีน เขตที่ราบมีไม่ถึง 1 ใน 3 เขตที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไป มีประมาณ 3 ใน 4
ของเนื้อที่ผืนแผ่นดินทั้งหมดของจีน (ในจำนวนนั้น เขตที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร ขึ้นไป
มีประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์) เขตที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 500 เมตร คิดเป็ นประมาณ 1 ใน 4
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元) เรียกเป็ นทางการว่าเงิน RENMINBI
เหรินหมินปี้ (人民币) โดย 1 หยวน แบ่งได้เป็ น 10
เจียว (角) หรือเหมา หรือแบ่งได้เป็ น 100 เฟิ น (分 )
เงินหยวน (

สกุลเงิน

(ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ซึ่งมีเงินสกุลของตัว
เอง) เงินหยวนจะมีการใช้ทั้งเหรียญ และธนบัตร
เหรียญจะมีตั้งแต่ 1,2,5 เป็ น 1,5 เจียว (เหมา) และ 1
หยวน ส่วนธนบัตรจะมีตั้งแต่ 1,5,10,20,50,100 หยวน
และ 1,2,5 เจียว (เหมา)

เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมง และเป็ นเวลาเดียวกัน

เวลา

ทั้งประเทศ ดังนั้น ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ทิเบต ปั กกิ่ง
คุณหมิง หรือฮาร์บิน ก็จะเป็ นเวลาเดียวกันหมด
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ฤดูกาลในจีน

ฤดูหนาว

ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กลางมีนาคม
อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
ต้องเตรียมเสื้อโค้ท เสืื้อแจ็คเก็ตชนิดหนาเป็ นพิเศษ นิยมใส่
เสื้อผ้าสีหม่นหรือสีดำ

ฤดูร้อน

ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม อุณหภูมิ
อุณหภูมิประมาณ 22°C ขึ้นไป
ต้องเตรียมเสื้อแขนสั้นและบาง แต่งตัวเช่นเดียวกับในประเทศไทย

ฤดูใบไม้ผลิ

(ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
อุณหภูมิประมาณ 10-22 °C
ต้องเตรียมเสื้อแขนยาว แจ็คเก็ต และสเวตเตอร์ นิยมใช้สีสดใส

ฤดูใบไม้ร่วง

ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม
อุณหภูมิประมาณ 10-22°C
ต้องเตรียมเสื้อแขนยาว แจ็คเก็ต และสเวตเตอร์ นิยมใส่เสื้อ
ที่สีไม่ฉูดฉาด
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที่ประเทศจีน

การใช้ชีวิตประจําวันของนักศึกษา
การไปศึกษาที่ประเทศจีน นักศึกษาต่างชาติไม่เพียงแต่จะได้ศึกษาวิชาการในสาขาที่ตนสนใจเท่านั้น มหาวิทยาลัย
ในจีนยังมีวิชาเลือกต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกที่จะศึกษาเป็ นวิชาเลือก การทํากิจกรรมในเทศกาล หรือ
วันสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ตลอดจนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และการดูงาน เป็ นต้น
บรรยากาศของการเรียนวิชาการ
โดยปกตินักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่ประเทศจีนขณะนี้ อาจแยกเป็ น 2 ลักษณะ กล่าวคือ
(1) การเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งอาจเรียนเพียง 1 เทอม หรือ 2 เทอม โดยมักเน้นเรียน ภาษาจีนเพื่อเป็ นรากฐาน
ของการศึกษาต่อที่จีนในหลักสูตรระยะยาว เช่น ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท เป็ นต้น
(2) การเรียนในหลักสูตรระยะยาว
เรื่องของระบบการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ของจีนได้กล่าวไว้ในเรื่องระบบการศึกษาแล้ว
ทั้งนี้ ในตารางการเรียนของนักเรียน มหาวิทยาลัยจะเปิ ดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาเสริม ต่าง ๆ อีกมากมาย
เพื่อได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจีน ตลอดจนความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง ของจีนอีกด้วย เช่น
การเขียนพู่กันจีน
การขับร้องเพลงจีน
ศิลปะมวยจีน
ศิลปะอื่น ๆ เช่น การติดกระดาษ การถักเชือกหรือไหมจีนเป็ นของที่ระลึก การวาดภาพสีน้ำต่าง ๆ
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจีน เป็ นต้น

ข้ อ ค ว ร รู้ เ ว ล า ม า ศึ ก ษ า
ต่ อ ที่ ป ร ะ เ ท ศ จี น

12

ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ
นอกจากการเรียนวิชาการต่าง ๆ ตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษา
ไทยยังโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในฐานะ
ตัวแทนคนไทยหรือนักศึกษาไทยในเทศกาล หรือประเพณีที่
สำคัญต่าง ๆ และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น

(1) กิจกรรมที่แสดงออกถึงประเพณีและวัฒนธรรมประจําชาติ
มหาวิทยาลัยที่จีนมักเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติร่วม
แสดงออกถึงสิ่งที่เป็ นศิลปะและวัฒนธรรมประจําชาติ เพื่อ
ความสมานฉันท์ของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาคิดถึงบ้าน
มากเกินไป สําหรับนักศึกษาไทยมักมีโอกาสแสดงถึงศิลปะ
และประเพณีการรำ และการฟ้ อนต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสําคัญ
ของไทย เช่น วันสงกรานต์ และวันลอยกระทง
(2) วันสําคัญประจําชาติ
นอกเหนือจากประเพณีสําคัญที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยยังเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรม ที่เป็ นวันสำคัญประจําชาติ
สำหรับประเทศไทยวันสำคัญประจำชาติที่สำคัญที่สุดคือ วันพ่อ
มหาวิทยาลัย ยังเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมทํา
กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย ที่ประจำ
อยู่ในเมืองนั้น ๆ โดยการพานักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม และ
แสดงกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ

ข้ อ ค ว ร รู้ เ ว ล า ม า ศึ ก ษ า
ต่ อ ที่ ป ร ะ เ ท ศ จี น
ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ
การกีฬาของมหาวิทยาลัย
นอกจากกิจกรรมที่แสดงออกถึงประเพณีวัฒนธรรม และ
วันสำคัญประจำชาติแล้ว มหาวิทยาลัย ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ
อีกเป็ นจำนวนมาก เช่น วันกีฬามหาวิทยาลัย หรือ การแข่งขัน
กีฬาเพื่อกระชับมิตรระหว่างนักศึกษาต่างชาติ

การไปทัศนาจร และทัศนศึกษา
นอกจากกิจกรรมสําคัญ ๆ ที่นักศึกษาจะได้ทำร่วมกัน
ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยของจีนยังมีการพา
นักศึกษาต่างชาติไปทัศนาจรยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวในจีนหลายแหล่งที่หากมีบัตรนักเรียนหรือ
นักศึกษาจะสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น
สวนสัตว์ หรือสวนสาธารณะ บางแห่งได้ลดราคาพิเศษ เช่น
สวนสนุก เป็ นต้น

นอกจากการไปทัศนาจรก็ยังอาจมีการพาไปทัศนศึกษา
หรือการดูงาน ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมี วัตถุประสงค์ให้
นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนและเรียนรู้ถึงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวจีนนอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นการไปเรียนที่จีนจึงมีอะไรที่
มากไปกว่าการเรียนวิชาการเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็ขึ้นกับความ
สมัครใจ และความถนัดของนักศึกษาเป็ นหลัก ทั้งนี้
นักศึกษาที่เป็ นนักเรียนทุนของรัฐบาลจีนมักต้องทำ
กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าผู้ที่เรียนด้วยทุนส่วนตัว แต่หาก
นักเรียนทุนส่วนตัวผู้ใดสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้เช่น
เดียวกัน โดยกิจกรรมพิเศษบางอย่าง มหาวิทยาลัยอาจจัด
ให้มีผู้ฝึ กสอนพิเศษมาทำงานสอนให้ เช่น การเขียน
พู่กันจีน การถักเชือกจีน การเรียนศิลปะมวยจีน เป็ นต้น
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที่ประเทศจีน

ห้ามใช้สื่อโซเซียล
ในประเทศจีนมีการห้ามใช้สื่อโซเซียลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Facebook Google Gmail Youtube Twitter Line (อาจ
ใช้ได้บน Android) Instagram และบริการออนไลน์ยอดฮิตอื่นๆ ถูกบล็อกในเมืองจีน โดยจะถูกแทนที่ด้วยบริการ
ของคนจีน อย่าง Renren Baidu 126.com Youku Weibo WeChat QQ ถ้าหากเราต้องการใช้บริการที่ถูกบล็อก
เราต้องใช้ตัวช่วยที่เรียกว่า VPN

การสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง เป็ นภาษาทางราชการของจีน แต่โดยปกติในแต่ละท้องถิ่นจะมีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป เช่น
กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ แต้จิ๋ว เซี่ยงไฮ้ หรือแม้กระทั่งภาษาธิเบต ซินเจียง อย่างไรก็ตามแม้ว่า ภาษาจีนกลางจะเป็ น
ภาษาราชการของจีนก็ตาม แต่สำเนียงจีนกลางจะมีความแตกต่างกันบ้าง
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เทคนิคการเรียน
ภาษาจีน

1

ควรเลือกสถานที่เรียน ระดับชั้นเรียน
หรือ ห้องเรียนตามที่เหมาะสมกับตัว
เองมากที่สุด
เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ไม่ท้อแท้ และ
มีกำลังใจในการเรียนอยู่ตลอดเวลา

3

พยายามใช้สิ่งที่เรียนมาในแต่ละวันให้
มากที่สุด ทุกครั้งที่มีโอกาส
พร้อมทั้งพยายามสร้างบรรยากาศการเรียน
ภาษาให้กับตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่ออยู่
นอกห้องเรียน เช่น ฟั งรายการวิทยุ ดูรายการ
ทีวีที่ชอบ คบหาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนชาว
ต่างชาติ หรือ เพื่อนชาวจีน โดยใช้ภาษาจีนกลาง
เป็ นสื่อ ในการแลกเปลี่ยนพูดคุย

2

หมั่นซักถามข้อสงสัย

จากอาจารย์หรือผู้รู้อยู่เสมอ ทั้งเนื้อหาในบทเรียน
และนอกบทเรียน นักเรียนภาษาที่ดีต้องไม่รู้สึก
เกรงอกเกรงใจกับเรื่องเช่นนี้เป็ นอันขาด

4

ฝึ กการเขียน

สามารถฝึ กการเขียนได้โดยการหมั่นคัด
ตัวอักษรจีนหรือเขียนบันทึกประจำวันทุกๆวัน

5

การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

รวมทั้งการฝึ กออกเสียงภาษาจีนและสำเนียงให้ชัดเจนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเป็ นสิ่ง
จำเป็ น โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มเรียน แต่ก็ไม่ควรพะวงมากเกินไป จนถึงกับพูดไม่ออก
ภาษาจีนนั้นมีสำเนียงนับร้อยๆ คนจีนเองส่วนใหญ่ก็พูดภาษาจีนกลางมาตรฐานไม่ชัด
หรือแม้แต่ภาษาของคนปั กกิ่งเองภาษาที่เขาใช้ก็ไม่ใช่ภาษาจีนกลางมาตรฐานแท้ๆ
และพบเห็นได้ทั่วไป ที่คนแต่ละท้องถิ่นพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่บาง
ครั้งเมื่อเราพูดไปแล้วคนจีนฟั งไม่รู้เรื่อง หากเจอเหตุการณ์เช่นนี้ให้พยายามพูดพูดช้าๆ
และชัดกว่าเดิม และถ้าเป็ นไปได้ถามถึงข้อผิดพลาด เมื่อสักครู่เพื่อจดจำและนำไปแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป การเรียนภาษาให้ได้ดี ต้องไม่อาย และกล้าที่จะพูดผิด

6

การเพิ่ม SPEED หรือความเร็วในการอ่าน

ความเร็วในการอ่านสามารถฝึ กได้โดยการกวาดสายตาไปตามตัวหนังสืออย่างรวดเร็ว
และพยายามแปลความหมายโดยการนึกออกมาเป็ นภาพ การอ่านออกเสียงในใจจนเคยชิน
อาจทำให้ความเร็วในการอ่านช้าลงเนื่องจากต้องพะวงอยู่กับการออกเสียง นอกจากนั้น
การมักนึกคำแปลเป็ นภาษาไทยอยู่เสมอจนเคยชิน ก็ยิ่งจะมีผลต่อความเร็ว การอ่าน
การฟั ง รวมถึงการพูดด้วยเช่นกัน
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เทคนิคการเรียน
ภาษาจีน

7

ฝึ กสังเกต
พยายามฝึ กสังเกตตัวอักษร ป้ ายชื่อถนน ร้านค้าต่างๆ เป็ นประจํา ซึ่งถึงแม้ยังอ่านไม่
ออกก็ให้คุ้นเคยไว้ก่อน ซึ่งต่อไปก็จะจดจำตัวอักษรจีนได้ง่ายขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติเอง
และให้ระลึกอยู่เสมอว่าการเรียนภาษานั้นสามารถศึกษาได้จากทุกๆ สิ่งรอบๆ ตัว

8

การเรียนภาษาให้สนุก
เป็ นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามวิธีหนึ่งที่ได้ผล คือ ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ และ เข้าหาภาษาจาก
ทางนั้น เช่น การสนทนาพูดคุย การร้องเพลง karaoke ดูรายการทีวี เช่น ละคร การ์ตูน
หรือข่าว ฟั งรายการวิทยุ เขียนบันทึก หรือจดหมาย เป็ นต้น

9

การได้ฝึ กภาษากับเจ้าของภาษา

การได้ฝึ กภาษากับเจ้าของภาษาเป็ นสิ่งที่ควรหาโอกาสให้มากที่สุด การได้มีโอกาส
คบหาเพื่อนชาวจีนเป็ นวิธีที่ดีที่จะได้เรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา
หากการเข้าหาเพื่อนชาวจีน เป็ นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับคุณ หรือหากยังไม่ทราบว่า
จะเข้าหาพวกเขาอย่างไร วิธีหนึ่งที่ได้ผล และยัง ป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
คือ การว่าจ้างนักศึกษาจีนมาช่วยเป็ นติวเตอร์ให้ ซึ่งโดยทั่วไป ค่าจ้าง ตกอยู่ราว 10 - 20
หยวน ต่อชั่วโมง ส่วนเนื้อหาและรูปแบบขึ้นกับเราเป็ นผู้กำหนด รวมทั้งเวลาและสถานที่
เรียนไม่ว่าจะเป็ นการเรียนเพื่อเสริมเนื้อหาในห้องเรียน หรือ นอกห้องเรียน เพื่อติวสอบ
HSK หรือ แม้แต่สอนแกะเนื้อร้องเพลงใน karaoke
ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากเป็ นการได้เสริมความรู้ในสิ่งที่เราต้องการ แล้ว ยังเป็ นการได้เพื่อน
ชาวจีนเพิ่มมากขึ้น และหากได้มีโอกาสแนะนำต่อๆ กันไปก็จะยิ่งได้เพื่อนเพิ่มมาก ขึ้นอีก
และยังสามารถหากิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ในช่วงวันหยุด เช่น การไปเที่ยวตามสวน
สาธารณะ ตลาดสด หรือ ทําอาหารร่วมกันทาน เป็ นต้น
เด็กนักเรียนจีนทั่วไปพูดภาษาจีนกลางได้ค่อนข้างชัด แต่หากต้องการ Tutor ที่มีทักษะ
การสอน และความรู้ภาษาจีนดีก็ควรหาจา คณะภาควิชาภาษาจีนภายใน หาวิทยาลัย
โดยตรง โดยอาจติดต่อกับอาจารย์ที่คณะภาควิชานั้นๆ เพื่อช่วยคัดเลือกและแนะนำ
นักเรียนที่มีความสามารถทางการสอนพูดภาษาจีนกลางได้ชัดเจนและมีความประพฤติดี
เป็ นต้น หรือหากในกรณี สถานที่ที่เรียนอยู่มีคณะภาควิชาภาษาไทยหรื มีผู้สนใจเรียน
ภาษาไทย ก็สามารถทําการติดต่อเพื่อทำการติวแลกเปลี่ยนกันได้
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งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)
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3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา : ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตี
พิมพ์ วิทยานิพนธ์/ค่า official transcript
4. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ
เรียกเก็บ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในต่าง
ประเทศ มิใช่รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนที่จะได้รับ ทั้งนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ของนักเรียนทุนรัฐบาลค้นหาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf
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วีซ่า
รายละเอียดและคุณสมบัติของวีซ่าแต่ละประเภท
วีซ่า L (Travel)
เป็ นวีซ่าท่องเที่ยว มีระยะเวลาแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ สามารถทำ ได้แบบเข้าออก
หนึ่งหรือสองครั้ง
วีซ่า X2 (Student)
เป็ นวีซ่านักศึกษา มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่เข้าประเทศจีน สามารถใช้กับ การเรียนหลักสูตรระยะสั้น
ถึง 1 เทอม สามารถเข้าออกประเทศจีนได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
วีซ่า X1 (Student)
เป็ นวีซ่าสําหรับนักศึกษาที่ ลงเรียนนานกว่า 1 เทอม โดยจะต้องมีการตรวจร่างกายและเปลี่ยนเป็ น Resident
Permit หรือผู้พำนักภายใน 30 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน สามารถเข้าออกจีน ได้ไม่จํากัด
วีซ่า Z(Working)
เป็ นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไปทำงานในเมืองจีน
วีซ่า D (Resident)
เป็ นวีซ่าสําหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าว
วีซ่า G (Transit)
เป็ นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศจีนเพื่อต่อไปยังประเทศอื่น
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การพักอาศัยของนักศึกษา
เหมือนกับประเทศไทยเราโดยปกติจะมีทั้งหอ
ภายในมหาวิทยาลัย และหอภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่บุคคลภายนอกทำเป็ นธุรกิจ ทั้งนี้

หอพักในมหาวิทยาลัย
หอพักของนักเรียนต่างชาติในจีนนับว่าดีกว่าของนักเรียนจีนเองมาก
เนื่องจากจีนมีประชากรเป็ นจํานวนมาก ดังนั้น หอพักของนักศึกษาจีนจึงค่อน

หอภายในหรือภายนอกแบบไหนจะดีกว่ากันนั้น

ข้างแออัด เท่าที่พบเห็นจะพักห้องละประมาณ 6 คน เป็ นเตียงสองชั้น ห้องน้ำ

อาจต้องขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละ

รวม

มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ไม่สามารถระบุได้อย่าง

หอพักมีตั้งแต่การพัก รายวัน รายเดือน / รายเทอม หรือ รายปี และแบบ

แน่นอนว่าหอภายในหรือภายนอก จะดีกว่ากัน

ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ ห้อง 3 คน หรือ ห้อง 4 คน เป็ นต้น บางมหาวิทยาลัย

แต่ที่แน่นอนคื หอภายนอกอาจมีอิสระมากกว่า

อาจมีพิเศษกว่านั้น คือ อาจมีเป็ นลักษณะห้องชุด ที่ประกอบด้วย ห้องนอน 3-

เช่น เวลาในการเปิ ด-ปิ ด จะไม่กําหนด หรือมี

4 ห้องคู่ นักศึกษา 2 คน พักห้องคู่ 1 ห้อง ภายในห้องชุดมีห้องรับแขก 1 ห้อง

ความยืดหยุ่นมากกว่า แต่หากพิจารณาในแง่ของ

ห้องน้ำ 1 ห้อง มีโทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง

ความปลอดภัย หอในมหาวิทยาลัยย่อมมีความ

โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยจึงเป็ นองค์

ปลอดภัยมากกว่า แต่หากจะกล่าวถึงค่าใช้จ่าย
นั้น ย่อมเป็ นไปตามค่าครองชีพของเมืองนั้นๆ ซึ่ง

ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการตัดสินใจของนักเรียนในการไปศึกษาที่จีน
นอกจากเรื่องอากาศที่หนาวเย็นที่ต้องพิจารณา เพราะทางตอนเหนือของจีน

หากเป็ น เมืองเศรษฐกิจสำคัญ หรือเมืองใหญ่
อย่างกรุงปั กกิ่งจะหนาวมากหรือที่ฮาร์บินที่หนาวที่สุด
ปั กกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าเมือง
เล็ก หรือยังเป็ นชนบท เช่น บางเมืองทางตอนใต้

หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย

ของจีนอย่าง กวางตุ้ง หรือ กวางสี หากเทียบกับ
หอพักภายนอกมหาวิทยาลัยจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกคล้าย ๆ กัน
ไทยก็เหมือนเรียนที่ในกรุงเทพ กับไปเรียนที่ต่าง
จังหวัดที่มีค่าครองชีพถูกกว่า อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในชนบท หรือเมืองที่มีความ

แต่จะมีความเป็ น ระเบียบน้อยกว่า เนื่องจากนักศึกษาจะพักอาศัยกันอย่าง
ค่อนข้างอิสระ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรามากนัก การเดินทางไปไหนมาไหน

สงบกว่าก็จะมีบรรยากาศ และอากาศที่ดีกว่า

มักสะดวกรวดเร็วกว่าเพราะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย และใกล้แหล่งชุมชน แต่

ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่

เวลาไปเรียนต้องใช้เวลามากกว่า จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่ผู้

มหาวิทยาลัยในเมือง ใหญ่อาจมีสถานที่สําคัญ

ที่พักอาศัยหอพักภายนอกจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า ทั้งค่าที่พัก และอาหาร

ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนความมีชื่อเสียงทาง
วิชาการที่แตกต่างกันออกไป
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การพักกับครอบครับชุมชน (Host Family)
การไปอยู่กับครอบครับชุมชนนักเรียนคงต้องพบกับปั ญหาต่างๆ มากมาย
แตกต่างกันไป จากนี้ไป เป็ นบทสัมภาษณ์นักเรียนไทยรายหนึ่งที่ไปเรียนแลก
เปลี่ยนที่จีน 1 ปี สรุปได้ดังนี้ “ โดยปกติการที่นักเรียน ได้ไปอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวชุมชนที่เป็ นชาวต่างชาติ แน่นอนในช่วงแรกๆจะต้องไม่คุ้นเคยและ
ปรับตัวไม่ค่อยได้ เนื่องด้วยความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม สองสิ่งที่
สร้างความลําบากให้นักเรียนส่วนใหญ่ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากทางครอบครัว
ชุมชนเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสาร ดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่า เรา
ต้องการอะไร ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างต่ำ 1 - 2 เดือน เราถึงจะคุ้นเคย
กับพวกเขา ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราเองด้วย ถ้าเราเอาแต่
เก็บตัว ไม่ออกไปคบหาหรือพูดคุยกับพวกเขาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี เราก็
จะไม่สามารถคุ้นเคยและเข้าใจกันได้ดีพอ ถ้าถามว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ครอบครัว ชุมชนมีความจําเป็ นหรือไม่และมีข้อดีอย่างไร ตอบได้เลยว่ามีความ
จําเป็ นและมีข้อดีมากมาย ลองนึกถึงการที่ตัวเราต้องไปอยู่ต่างประเทศโดยที่
ไม่มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวไปอยู่ด้วยเหมือนที่บ้าน แน่นอนว่า เราจะต้อง
รู้สึกเหงา หรือคิดถึงบ้าน (ที่เรียกกันว่า homesick) ดังนั้นจึงมีความจำเป็ นที่
เราต้องเข้าหาครอบครัวชุมชน สร้างความสนิทสนม ทำให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเรา
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวลำพัง แต่เรามีพ่อแม่ พี่น้องและญาติๆ อยู่ด้วย ถึงแม้จะ
ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆ ก็ตาม แต่การที่เราอยู่กับพวกเขาไปเรื่อยๆ เราจะรู้สึกผูกพัน
ไปเอง ดังนั้นจึงอยากแนะนำน้องๆ ที่ต้องการจะไปเป็ นเรียนที่ต่างประเทศ ไม่
ว่าจะเป็ นประเทศจีน หรือประเทศใดๆ ก็ตาม ควรจะพยายามปรับตัวเข้าหา
ครอบครัวชุมชนให้มากๆ อย่ารอแต่จะให้เขาปรับตัวเข้าหาเรา เพราะเราใน
ฐานะที่เป็ นผู้ไปอยู่อาศัยในประเทศเขา ควรจะทำตัวให้กลมกลืนเหมือนสำนวน
"เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ใครทำได้อย่างนี้แล้ว รับรองว่าเราจะ
สามารถอยู่ในประเทศนั้นๆ ได้อย่างมี ความสุขแน่นอน แล้วยังสามารถให้เขา
ช่วยสอนเราพูดภาษาของประเทศนั้นๆ ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตามครอบครัวชุมชนในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป หากเป็ น
ประเทศแถบยุโรป ครอบครัวชุมชนจะให้อิสระกับนักเรียนค่อนข้างมากกว่า
ประเทศในเอเชีย แต่หากมีปั ญหาหรือมีอะไรไม่พอใจ เราต้องบอกเขาไปตาม
ตรง เพราะคนในประเทศแถบยุโรปจะไม่ชอบให้เรามาเก็บงำอะไรไว้ แต่ก็ไม่ใช่
ทุกครอบครัว ในแถบยุโรปจะเป็ นลักษณะดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
วิถีชีวิตของครอบครัวเขาด้วย
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แต่สำหรับครอบครัวในประเทศจีนที่ได้สัมผัสมากับตัวเอง โฮสพ่อ โฮสแม่
รวมทั้งญาติๆ ทุกคนให้การต้อนรับเราเป็ นอย่างดีมาก ตั้งแต่เราไปอยู่บ้านเขา
วันแรก เขาพยายามจะถามเราว่าปกติเราชอบกินอะไร พยายามจะอำนวย
ความสะดวกให้เราทุกอย่าง ตอนนั้นภาษาจีนเราก็ไม่ค่อยดี จะพูดอะไรให้เขา
เข้าใจเป็ น เรื่องที่ยากมาก เพราะครอบครัวชุมชนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
โฮสพี่สาวพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย แต่ด้วยความที่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็ น
สำเนียงจีน จึงทำให้ฟั งรู้เรื่องลำบากมากๆ ช่วงแรกอะไรที่ปล่อยได้ จึงต้อง
ปล่อยไปก่อน เพราะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง แต่เราก็พยายามจะออกมาหาทางพูด
คุยกับพวกเขาอยู่ตลอด เพราะต้องการจะพูดภาษาจีนเก่งๆ เวลาที่เหลือที่ไม่ได้
ไปโรงเรียนก็มีบ้างที่จะอ่านหนังสืออยู่ในห้อง คนจีนส่วนใหญ่จะรักเด็กที่ขยัน
เรียน ขยันอ่านหนังสือ เขาเลยชอบเราเป็ นพิเศษพร้อมกับชื่นชมอยู่บ่อยๆ ว่า
เราเป็ นเด็กขยัน จากการที่ได้ไปอยู่ที่ประเทศจีนมาหนึ่งที่ทำให้สัมผัสได้ว่าคน
จีนเป็ นคนมีน้ำใจกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานและญาติพี่น้อง สังเกตได้ชัดที่สุด
จากเวลารับประทานอาหารร่วมกัน ถ้าทำอาหารรับประทานกันเอง เจ้าของ
บ้านก็จะทําอาหารเลี้ยงแขกเยอะมากๆ จำได้ว่าครั้งแรกที่เห็นอาหารเยอะ
ขนาดนั้นเราตกใจ มาก เพราะตอนอยู่ประเทศไทยก็ไม่เคยเห็นบ้านไหนทํา
อาหารมากขนาดนั้น เมืองที่เราอยู่นิยมรับประทานเกี๊ยวนึ่งมากที่สุด เวลามี
แขกมารับประทานอาหารที่บ้าน โฮสพ่อแม่จะทำเกี้ยวเลี้ยงแขกเป็ นร้อยๆชิ้น
และจะบอกแขกให้ทานเยอะๆ แต่แขกก็ทานเหลือทุกครั้ง แต่พวกเขาก็ไม่เคย
บ่นว่าทำแล้วเสียของ เพราะตาม วัฒนธรรมจีน ถ้าหากแขกรับประทาน
อาหารที่ทางเจ้าบ้านทําจนเกลี้ยง เจ้าบ้านจะรู้สึกอายมาก คิดว่า อาหารที่ตน
ทำน้อยเกินไป ดังนั้นจึงต้องรับประทานให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง ไม่ให้ดูน่า
เกลียด เวลาเชิญแขกไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารก็เช่นเดียวกัน ฝ่ ายคน
ที่เชิญจะสั่งอาหารมาเยอะมากๆ และอาหารตามภัตตาคารจีนล้วนแต่จาน
ใหญ่ๆ ทั้งนั้น ตอนช่วงแรกๆ เรารู้สึกไม่ชินเอามากๆ แต่พอเวลาผ่านไปเราก็
เริ่มเข้าใจและเคยชินกับมัน ปกติเวลาเราอยากจะออกไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อน
เราก็จะบอกกับครอบครัวชุมชนของเราไว้ ซึ่งเขาก็ไม่เคยว่าอะไร ถ้าเราจะไป
ทางเดียวกับที่ทำงานของเขาอยู่แล้ว เขาก็จะขับรถพาเราไปส่งถึงที่ แต่ส่วน
ใหญ่เราจะนั่งรถเมล์ไปมากกว่า ช่วงแรกๆ โฮสกลัวว่าเราจะหลงทางหรือขึ้น
รถผิดสาย เลยมักจะให้ โฮสพี่สาวเป็ นคนพาเราไป แต่ช่วงหลังๆ เราก็เกรงใจพี่
สาว บวกกับตอนนั้นพูดจีนได้คล่องแล้ว เลยบอกเขา ว่าเราไปเองได้แล้ว ตอน
กลับบ้านก็เช่นเดียวกัน ถ้าตรงกับเวลาเลิกงานของโฮสพ่อแม่ เขาก็จะขับรถ
มารับ โดยโทรนัดกันว่าจะให้ไปรับตรงจุดไหน
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โดยรวมครอบครัวชุมชนดูแลเราดีทุกอย่าง ไม่เคยขาดตก
บกพร่อง ซื้อของ ซื้อขนมมาให้เสมอ ภาพเราเป็ นประจําว่าพรุ่งนี้
อยากจะกินอะไร อยากจะให้พาไปที่ไหนไหม มีหลายครั้งที่พาเราไป
เที่ยว เช่น ปี นเขา ชมสวนดอกไม้ เดินซื้อของตามตลาด เป็ นช่วง
เวลาที่ดีมากๆ ยิ่งช่วงที่ใกล้จะต้องกลับประเทศ เป็ นช่วงที่น่าใจหาย
มากที่สุด โฮสจะพูดอยู่เสมอว่ากลับไปแล้วต้องกลับมาเยี่ยมบ้างนะ
อย่าหายไป ติดต่อมาบ้าง พวกเราจะคิดถึงเธอเสมอ นับว่าเป็ นความ
โชคดีของเรามากๆ ที่ได้ครอบครัวชุมชนดีๆ แบบนี้ เพราะเพื่อนบาง
คนก็ต้องเปลี่ยนหลายโฮสเหมือนกัน เพราะเข้ากับโฮสไม่ได้จึงไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ ท้ายที่สุด การจะอยู่กับครอบครัวชุมชนให้มี
ความสุขและเข้าใจกันนั้น เราต้องปรับตัวเข้าหากัน ใช้เวลาที่มีอยู่ใน
ประเทศนั้นให้คุ้มค่าที่สุด ตักตวงความรู้และประสบการณ์ อย่าเสีย
เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ หรือคอมพิวเตอร์ นอกจากสองสิ่งนั้นแล้ว
สิ่งที่เราจะได้รับจากการไปเรียนที่ต่างประเทศก็คือความรัก จาก
ครอบครัวชุมชนซึ่งเป็ น "ครอบครัวที่สอง" ของเรานั่นเอง” น่าจะเป็ น
ประโยชน์มากสำหรับ นักเรียนไทยที่จะไปอยู่กับครอบครัวชุมชนใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน
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10อันดับ
มหาวิทยาลัย
ชื่อดัง
ของจีน

1.
2.
3.
4.
5.

TSINGHUA UNIVERSITY

PEKING UNIVERSITY

SHANGHAI JIAO TONG
UNIVERSITY

FUDAN UNIVERSITY

ZHEJIANG UNIVERSITY

source:https://www.4icu.org/cn/
01

6.

7.
8.
9.
10.

WUHAN UNIVERSITY

NANJING UNIVERSITY

TONGJI UNIVERSITY

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
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ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา แบ่งเป็ น 2 เทอม เทอมแรก ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม เทอมสอง ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ อาจมีสถานศึกษาบางแห่ง แบ่งเป็ น 3 เทอมการศึกษา แต่ก็มีเพียงเล็กน้อย
ในจีน ไม่ว่าโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม ตลอดจนมหาวิทยาลัย ต่างปิ ดภาคเรียน 2 ครั้งต่อปี คือปิ ดภาคเรียน
ฤดูหนาวกับฤดูร้อน โดยการปิ ดเทอมฤดูหนาวจะมีประมาณ 1 เดือน อยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ข้ามช่วง
ตรุษจีน ส่วนการปิ ดเทอมฤดูร้อน จะนานถึง 40-50 วัน ตั้งแต่ต้นหรือกลางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม
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ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร
ศึ ก ษ า ใ น จี น
ห้ามการสอบข้อเขียนสำหรับเด็กที่มีอายุ 6-7 ปี เพราะการสอบที่มากเกินไปส่งผลให้
นักเรียนต้องรับภาระหนักและอยู่ภายใต้ความกดดัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ
และร่างกายอย่างมาก

จำกัดการสอบในชั้นปี อื่น ๆ ของการศึกษาภาคบังคับ ไม่ให้เกินภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
และห้ามท้องถิ่นจัดสอบระดับภูมิภาค หรือระหว่างโรงเรียน สำหรับชั้นประถมศึกษา
ทั้งหมด

ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยังไม่จบการศึกษา ห้ามโรงเรียนจัดสอบย่อยราย
สัปดาห์ สอบย่อยรายวิชา รวมถึงสอบรายเดือน และห้ามเลี่ยงไปเปิ ดการสอบในชื่ออื่น ๆ
ด้วย

นโยบายเรื่องครูในสถานศึกษาโดยต้องให้สลับปรับเปลี่ยนกันไปรับตำแหน่งในโรงเรียน
ต่าง ๆ ทุก 6 ปี เพื่อป้ องกันไม่ให้ครูที่มีความรู้ความสามารถกระจุกอยู่ในโรงเรียนระดับ
หัวกะทิบางแห่งเท่านั้น

ยังได้ออกคำเตือนไม่ให้โรงเรียนต่าง ๆ สร้างห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์
ประเภทห้องกิ๊ฟเต็ด หรือห้องอัจฉริยะใด ๆ

สั่งห้ามครูให้การบ้านแบบข้อเขียนสำหรับนักเรียนเกรด 1-2 รวมทั้งจำกัดการให้การ
บ้านนักเรียนมัธยมต้น ไม่ให้เกินวันละ 1.5 ชั่วโมง

ประกาศยกเลิกการสอบปลายภาควิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อลดภาระ
ของนักเรียนและผู้ปกครอง ตามเสียงเรียกร้องเพื่อลดการให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนรัฐบาล หลังจากนี้นักเรียนประถมจะสอบปลายภาคเฉพาะวิชาภาษาจีนและคณิตศาสตร์
ส่วนวิชาอื่นรวมทั้งภาษาอังกฤษจะวัดผลจากการประเมินของครูผู้สอน โดยไม่มีคะแนนสอบ

ออกกฎหมายบังคับให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แค่
ระหว่างเวลา 20.00-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ในช่วงเปิ ดภาคเรียนเท่านั้น ส่วนช่วงปิ ด
เทอม เด็กจะได้รับอนุญาตให้เล่นเกมออนไลน์ได้นานขึ้น แต่ยังจำกัดวันละ 60 นาที

ปรับระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นคิดวิเคราะห์มากขึ้น ตอนนี้จีนกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย หรือ เกาเข่า (Gaokao) จากเดิมเน้นการท่องจำจากสิ่งที่ครูสอนในโรงเรียน มาเป็ นการสอบที่
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากขึ้น และเน้นการคิดวิเคราะห์ โดยนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถคิด
วิเคราะห์ประเด็นซับซ้อน มีความรู้หลากหลายสาขา และตอนนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียน
วิชาเลือกของเด็กและการทำกิจกรรมอาสาสมัครด้วย ส่วนการบ้านของเด็กจีนในปั จจุบัน จะเน้นเป็ นคำถามปลาย
เปิ ด เช่น สมมติสถานการณ์ปั ญหา และให้เด็กหาวิธีแก้ปั ญหา
จีนจะแปลตำราต่างประเทศเป็ นภาษาจีนทั้งหมด ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยไม่มีกำแพงทางภาษา และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดได้ นอกจากนี้ก็ยังใช้เทคโนโลยีให้เป็ น
ประโยชน์ โดยมีแอปพลิเคชันหลักสูตรออนไลน์ MOOC ที่สามารถค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในจีน
ได้ หากสนใจก็สามารถเรียนฟรีได้ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาของนักเรียนที่อาจไม่มีโอกาสเข้าเรียนในมหา
วิทยาลัยนั้นๆ
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ระบบการศึกษาของจีนแบ่งออกเป็ นชั้นอนุบาล 3 ปี โรงเรียนประถมศึกษา 5-6 ปี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3-6 ปี ตาม
ด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกหลายปี การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็ นเวลาสามปี เป็ นการศึกษาภาคบังคับ
และส่วนใหญ่ได้รับทุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม โรงเรียนยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (ประมาณ 300 หยวนจีน) สำหรับ
แต่ละภาคการศึกษา และอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับอาหารหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วยเช่นกัน
ช่วงอายุของนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา 2 ถึง 6-7 ปี
ประถมศึกษา* 6-7 ถึง 12
มัธยมต้น* 12 ถึง 15
มัธยมปลาย 15 ถึง 18
(*การศึกษาภาคบังคับ)
ชั่วโมงเรียน
เด็กเข้าโรงเรียนห้าวันต่อสัปดาห์ ชั่วโมงเรียนขึ้นอยู่กับเกรดและพื้นที่ แต่โดยปกติเด็กๆ จะเริ่มวันเวลา 7:30 น. หรือ 8:00 น.
และสิ้นสุดเวลาประมาณ 17:00 น
โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศจีน
เมื่ออายุ 6-7 ปี เด็กๆจะเริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยรวมแล้ว 60% ของเวลาเรียจะสอนวิชาภาษาจีนและคณิตศาสตร์
หรือที่เรียกว่า "The Big Two" นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้รับการสอนด้านดนตรี ศิลปะ ศีลธรรม สังคม และธรรมชาติ ตลอดจนชั้น
เรียนภาคปฏิบัติด้วย บางโรงเรียนเริ่มสอนภาษาต่างประเทศตั้งแต่ชั้นประถมปลายและเพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเข้าไปด้วย การ
แข่งขันในการศึกษาในประเทศจีนเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนั้นผู้ปกครองจึงมักจะให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
หลากหลาย เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต
การศึกษาระดับประถมศึกษามีระยะเวลา 5 ปี ในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้นเมืองใหญ่ๆ เช่น ปั กกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งระบบโรงเรียน
ประถมที่มีระยะเวลา 6 ปี เป็ นเรื่องปกติ ที่นั่น เด็ก ๆ เริ่มเข้าโรงเรียนเมื่ออายุได้ 6 ขวบ ในขณะที่ในประเทศอื่น ๆ พวกเขาจะไม่ได้
เข้าเรียนจนกว่าจะอายุ 7 ขวบ
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องทำข้อสอบภาคบังคับเพื่อทดสอบความรู้ภาษาจีนและคณิตศาสตร์
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โรงเรียนมัธยมในประเทศจีน
เด็กในประเทศจีนอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี จะเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนของรัฐมักแบ่งออกเป็ นโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละโรงเรียนมีระยะเวลาสามปี
หลังจากเรียนจบมัธยมต้นแล้ว นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบปกติ
โรงเรียนอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนวิชาชีพ และในขณะที่ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมักจะต่ำ แต่ค่า
ธรรมเนียมสำหรับการศึกษาในภายหลังก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก
สำหรับนักเรียนหลายคน ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ใช่ความท้าทายเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาเผชิญ ไม่ว่า
พวกเขาจะเลือกเรียนต่อที่ใด นักเรียนจะต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลาย หรือ Zhongkao –– จากนั้นตามคะแนน พวกเขาจะ
สามารถเลือกสถาบันการศึกษาแห่งต่อไปที่ต้องการสมัครได้ โดยปกติการสอบนี้ไม่มีการแข่งขันมากนัก เว้นแต่นักเรียนจะตัดสินใจ
สมัครเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นของประเทศ
ตารางเรียนในโรงเรียนที่กล่าวถึงข้างต้นจะคล้ายกับโรงเรียนประถมศึกษา (8.00 น. ถึง 17.00 น.) อย่างไรก็ตามวันมักจะนาน
กว่านั้น
Gaokao เกาเกา : ข้อสอบจบการศึกษาระดับมัธยมที่ยากที่สุด
เป้ าหมายหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหรือโรงเรียนมัธยมปลายส่วนใหญ่คือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา อันที่จริงคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมักวัดจากจำนวนนักเรียนที่พวกเขาส่งไปเรียนที่
วิทยาลัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของจีนที่มีจำนวนจำกัดและผู้สมัครจำนวนมาก
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมาก นอกเหนือจากการเรียนประจำวันแล้ว พวก
เขายังต้องเตรียมตัวสำหรับ Gaokao ซึ่งเป็ นการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการสรรหานักศึกษาสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษา
การสอบเก้าชั่วโมงที่ทำในสามวันนี้เป็ นสิ่งที่ท้าทายมากและมีนักเรียนเพียง 40% ที่สอบผ่านในครั้งแรก ข้อสอบจะทดสอบทักษะ
และความรู้ของนักเรียนในภาษาจีน คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และวิชาเลือกอื่นๆ อีกสองสามวิชา จากผลการศึกษาดังกล่าว
พวกเขาจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยทั่วไป หรือสถาบันที่ดำเนินการในระดับจังหวัด

28

การศึกษาระดับต้น

โรงเรียนนานาชาติ
ประเทศจีนมีโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดมากมายและมีชื่อเสียงดีเยี่ยม ส่วนใหญ่โรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง เช่น เซี่ยงไฮ้
ปั กกิ่ง และสถานที่เป็ นอื่่นๆที่เป็ นที่นิยมในประเทศจีน ชาวต่างชาติสามารถเลือกจากหลักสูตรต่างๆ เช่น ระบบการศึกษาของ
อังกฤษหรืออเมริกัน หรือหลักสูตรภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรือหลักสูตรระดับชาติอื่นๆเป็ นส่วนน้อย นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติ
หลายแห่งในประเทศจีนยังเปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) นี่เป็ นทางเลือกที่ดีสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการ
ย้ายที่อยู่บ่อยหรือผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็ นสากล
หากย้ายไปยังเมืองที่เล็กกว่า อาจจะไม่มีตัวเลือกเหล่านี้ แต่ไม่ว่าชจะเลือกหลักสูตรประเภทใด คุณต้องคำนึงถึงงบประมาณอยู่
เสมอ ค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติในประเทศจีนค่อนข้างแพง โดยมีค่าเล่าเรียนสูงถึง 18,000 หยวน ต่อเดือนหรือมากกว่านั้น
ชาวต่างชาติบางคนสามารถเจรจาเรื่องค่าเล่าเรียนของบุตรหลานของตนโดยเป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติได้ แต่ไม่ใช่
จะสำเร็จทุกคน
แม้ว่าค่าเล่าเรียนสำหรับโรงเรียนนานาชาติในจีนจะสูง แต่ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวจีนต่างก็พากันหลั่งไหลมาที่
โรงเรียนเหล่านี้ และแม้ว่าจำนวนโรงเรียนนานาชาติในจีนแผ่นดินใหญ่จะเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการก็สูงมากจนเต็มอย่างรวดเร็ว และ
โรงเรียนหลายแห่งก็มีข้อตกลงที่ต่างกัน ดังนั้น พยายามสมัครสถานที่ศึกษาโดยเร็วที่สุดและจัดเตรียมใบรับรองผลการเรียน
ใบรับรองสุขภาพ และจดหมายแนะนำหากจำเป็ น และขการรับเข้าเรียนการอาจมีการสอบเข้าและการสัมภาษณ์

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

นักศึกษาในประเทศจีนสามารถเลือกระหว่างมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน ซึ่งมีจำนวนมากที่เปิ ดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาต่างๆ เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้า
เรียนได้ทุกสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีน
ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 การศึกษาระดับอุดมศึกษาในจีนไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐอีกต่อไป จึงเป็ นเหตุให้มีการแข่งขันชิง
ทุนการศึกษา นักศึกษาต่างชาติจึงต้องพิสูจน์ความสามารถของตนเองในสการแข่งขัน เพราะมีชาวต่างชาติจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของจีน
นักเรียนใช้เวลาสองหรือสามปี ในโปรแกรมระดับปริญญาตรีหากพวกเขาเข้าเรียนในวิทยาลัย (หรือที่เรียกว่าวิทยาลัยระยะสั้น)
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยทั่วไปอื่นๆ มักเปิ ดสอนหลักสูตรสามปี และสี่ปี ในระดับปริญญาตรี หลายแห่งยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาสำหรับการศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก
นอกเหนือจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตทั่วไปแล้ว การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังเป็ นส่วนสำคัญของการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของจีนอีกด้วย มหาวิทยาลัยในจีนจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการที่สำคัญหลายแห่ง ห้องปฏิบัติการวิจัยแบบเปิ ด และศูนย์วิจัย
ด้านวิศวกร และทำหน้าที่เป็ นแรงผลักดันเบื้องหลังนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆของประเทศจีน
วิธีเข้ามหาวิทยาลัยจีน
ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่วางแผนจะสมัคร มหาวิทยาลัยบางแห่ง
สามารถเข้าศึกษาได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนมาตรฐาน HSK ( Hanyu shuiping kaoshi )
หรือเทียบเท่า เอกสารบางอย่างที่ต้องส่ง ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สำเนาใบรับรองจบการศึกษาเป็ นภาษา
อังกฤษหรือจีนที่ สำเนาใบรับรองผลการเรียน และสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ มักจะมีการสอบเข้าและสัมภาษณ์ด้วยเช่น
กัน โปรดสอบถามกับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือกเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับเข้าเรียน กำหนดเวลาการสมัคร และข้อกำหนดเกี่ยวกับ
Scheduled hours

วีซ่า
การเรียนที่ประเทศจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติมีค่าสมัครเท่าไร? (หยวนจีน)
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 600 ถึง 1,400 หยวนจีน ขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยที่คุณเลือก สำหรับสถานศึกษามีชื่อเสียงมากขึ้นมักจะหมายความว่าคุณจะต้องใช้จ่ายมากขึ้น การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยอาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาใดที่เหมาะกับคุณ
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โรงเรียนสอนภาษา
คุณอาจเคยได้ยินมาว่าภาษาจีนเป็ นหนึ่งในภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในโลก และเป็ นภาษาสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ
อย่างไรก็ตามความคิดนี้เป็ นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจาก "ภาษาจีน" ประกอบด้วยภาษาถิ่นเกือบ 300 ภาษา
ภาษาถิ่นเหล่านี้แตกต่างกันมาก ความแตกต่างระหว่างทั้งภาษาถิ่นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับความแตกต่างระหว่างภาษาสเปนและ
อิตาลี ซึ่งไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคส่วนใหญ่ระหว่าง
ภาษาถิ่นมีความต่างกันมาก และเป็ นเรื่องปกติที่คนในท้องถิ่นจากส่วนต่างๆ ของประเทศจีนจะมีลำบากในการทำความเข้าใจภาษาถิ่น
ของกันและกัน นั่นคือเหตุผลที่กันเรียกว่า "กลุ่มภาษาจีน"
ภาษาจีนกลางหรือแมนดาริน: ภาษาทางการของจีน
ภาษาจีนกลางหรือแมนดารินเป็ นภาษาทางการของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งใช้ในสื่ การศึกษา และการสื่อสารอย่างเป็ นทางการ
ยังเป็ นที่รู้จักกันในนาม Standard Chinese, Guoyu, Huayu, Hanyu หรือ Putonghua ผู่ทงฮว่า (

普通话)

เป็ นภาษาจีนที่พูดกันในปั กกิ่ง

นอกจากนี้ยังถือว่าเป็ นหนึ่งในภาษาราชการของสหประชาชาติ
ประชากรจีนมากกว่า 50% พูดภาษาจีนกลางเป็ นภาษาแม่และสามารถเข้าใจภาษาจีนกลางสมัยใหม่ได้ ชาวจีนหลายคนเรียนเป็ น
ภาษาที่สอง นอกจากจีนแผ่นดินใหญ่ ภาษาแมนดารินยังใช้้ในไต้หวันและสิงคโปร์ด้วย นี่เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ตัดสินใจ
เรียนภาษาจีนกลางแบบมาตรฐาน
การเรียนภาษาจีนในคนต่างชาติ
หากวางแผนที่จะใช้ชีวิต ทำงาน หรือเรียนที่ประเทศจีน การเรียนภาษาจีนเป็ นสิ่งจำเป็ น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจีนพูด
ภาษาจีนกลาง ( Putonghua ) จึงควรให้ความสำคัญกับภาษาถิ่นนี้ จะเพิ่มโอกาสในการทำความเข้าใจคนในท้องถิ่นในส่วนต่างๆ ของ
ประเทศ หากต้องการเรียนภาษาจีนตัวใดตัวหนึ่ง สามารถทำได้โดยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่มีอยู่มากมายในมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมโรงเรียนสอนภาษาสำหรับหลักสูตรระยะยาวหนึ่งปี อยู่ที่ประมาณ 10,000 หยวนจีน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก
บางหลักสูตรมีหลักสูตรที่สั้นและเข้มข้นกว่าด้วย อีกทางเลือกหนึ่งคือการเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาจีนเฉพาะทาง คุณจะสามารถ
เลือกความเข้มข้นของหลักสูตรและจำนวนสัปดาห์ที่ต้องการเข้าชั้นเรียนได้ ราคาขึ้นอยู่กับเกณฑ์ต่างและค่าเรียนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 500
ถึง 2,500 หยวน หรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ หากเลือกจ้างครูสอนพิเศษ ควรหาาคนที่พูดภาษาจีนกลางได้จริง และไม่ใช้สำเนียงกระด้าง
โดยเฉพาะเมื่ออาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนที่ซึ่งภาษาจีนกลางเป็ นเพียงภาษาที่สอง จะได้พบกับคนท้องถิ่นจำนวนมากที่รู้ภาษาจีน
กลางแต่พูดได้ไม่คล่อง การจ้างครูสอนพิเศษเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 150 ถึง 450 หยวน ต่อบทเรียน
พยายามตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าคุณต้องการเรียนภาษาจีนเท่านั้นหรือต้องการเข้าใจรูปแบบการเขียนด้วย ไม่ควรใช้เวลานานเกิน
ไปในการเรียนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาเขียนนั้นท้าทายกว่ามาก
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การสอบ HSK
การสอบ HSK (The Chinese Proficientcy Test) หรือ Hanyushuipingkaoshi
เป็ นการสอบ ความสามารถทั่วไปของภาษาจีนเป็ นหลักสำหรับคนต่างชาติและไม่ได้ใช้
เนื้อหาของตำราพิเศษอื่นๆ หรือหลักสูตรพิเศษอื่นเป็ นมาตรฐาน ดังนั้นผู้เข้าสอบไม่จำเป็ น
ต้องใช้ตำราพิเศษอื่นมาเตรียมตัวสอบ โดยแบ่งการสอบออกเป็ นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน
และ การพูด การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็ น 6 ระดับดังนี้ ความรู้ภาษาจีน จํานวนคําศัพท์ที่
ควรรู้ ค่าใช้จ่าย ในการสอบ

1

2

ระดับ 1 เข้าใจประโยคและคำศัพท์จีนง่ายๆ

ระดับ 2 เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆ เพื่อ

จํานวนคําศัพท์ที่ควรรู้ 150 คำ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน
จํานวนคําศัพท์ที่ควรรู้ 300 คำ

3

4

ระดับ 3 ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ด้าน

ระดับ 4 ใช้ภาษาจีนที่มากกว่าในชีวิตประจำ

การเรียน การทํางาน

วันและ สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้

จํานวนคําศัพท์ที่ควรรู้ 600 คำ

จํานวนคําศัพท์ที่ควรรู้ 1,200 คำ

5

6

ระดับ 5 สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ระดับ 6 สามารถรับฟั งและอ่านข่าวสาร

ฟั งวิทยุ ชมโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และกล่าวคำ

ภาษาจีนได้ อย่างเข้าใจและสามารถใช้ภาษา

สุนทรพจน์ได้

จีนในการ แสดงออกทางความคิดของตนเอง

จํานวนคําศัพท์ที่ควรรู้ 2,500 คำ

ได้อย่าง จํานวนคําศัพท์ที่ควรรู้ 5,000 คำ
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ประโยชน์และความสำคัญของการสอบ HSK
1. เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางของผู้สอบ
และเป็ นข้อมูลให้ตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็ นข้อมูลในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และวัด
มาตรฐานการสอน ภาษาจีนของสถานศึกษา
3. ประกาศนียบัตรผลสอบ สามารถใช้เป็ นเอกสารประกอบการ
ศึกษาต่อในประเทศจีน หรือเป็ นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ
4. ใช้เป็ นหลักฐานแสดงความเทียบเท่าด้านความรู้ภาษาจีน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเข้าเรียน วิชาภาษาจีนในระดับที่ต่ำกว่าตาม
โครงสร้างทางการศึกษาได้

สามาถศึกษาข้อมูลการสอบเพิ่มเติมได้ที่ http://www.blcubangkok.com/detailblcubangkok.php?qno=65
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การขอวีซ่า

1. การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือเดินทาง - ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมสำเนาหน้า
ข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ
(2) กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า -( Form V.2011A) 1 ใบ
สำหรับผู้ที่ยื่นขอเพื่อจะมาทำงานในจีน (วีซ่าชนิด “ Z ”)
ศึกษาเล่าเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) ประชาชนในประเทศที่ 3 และบุคคลที่มีผู้ติดตามที่ใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกัน ต้อง
กรอก( Form V.2011B ) 1 ใบ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ
(3) รูปถ่าย - ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เป็ นรูปถ่ายปั จจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ใน
หนังสือเดินทาง 1 รูป ประชาชนอเมริกาต้องใช้รูปถ่าย 2 รูป และติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า
(4) หนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม - ผู้ที่เกิดในประเทศจีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) แล้วมีการโอนสัญชาติเป็ นต่างชาติ
ในภายหลัง เมื่อขอวีซ่าครั้งแรก ให้ยื่นหนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าต่ออายุ ของ
หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
(5) เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล -หากชื่อ-นามสกุลที่ระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับหนังสือเดินทาง
เล่มเดิมไม่ตรงกัน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ทางราชการออกให้
(6) วีซ่าจีนเดิม ชาวจีนที่เกิดในประเทศจีนแต่ได้สัญชาติอื่นและเคยได้วีซ่าจีน เมื่อขอวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติ
เล่มที่ออกใหม่ ให้ยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้รับด้วย
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การขอวีซ่า

เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมและคำชี้แจงพิเศษ
การยื่นขอวีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) -หนังสือตอบรับเข้าเรียนหรือ แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน
(JW201 หรือ JW202) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ฉบับจริงและสำเนา (การยื่นขอเพื่อศึกษาในระยะสั้นและ
ฝึ กงานในระยะไม่เกิน 6 เดือน ก็ต้องยื่นเอกสารทั้งสองนี้เช่นกัน)
* นักเรียนที่ยื่นขอศึกษาชั้นมัธยมและประถม (เกิน 6 เดือน) บิดา มารดาต้องพำนักถาวรในจีนหรือมอบหมายให้ผู้ที่
พำนักถาวรในจีนเป็ นผู้อุปการะ และหนังสือมอบหมายดังกล่าวต้องรับรองนิติกรโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทย และสถานทูตจีนประจำประเทศไทย
* นักเรียนที่ยื่นขอศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (เกิน 6 เดือน) ยังต้องยื่นเอกสารรับรองการตรวจร่างกายที่ออกโดย
หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐทั้งฉบับจริงและสำเนา
* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วย
งานสันติบาลในพื้นที่
3. วิธีการยื่นขอวีซ่า
(1) ผู้ยื่นขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น บริษัททัวร์ ตัวแทนขอวีซ่าดำเนินการขอวีซ่า ณ
สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย (เชียงใหม่, สงขลา, ขอนแก่น)
(2) กรณีจำเป็ น ผู้ยื่นขออาจต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่ สถานทูตจีนหรือสถาน
กงสุลจีนแจ้งให้ทราบ
(3) ไม่รับดำเนินการทางไปรษณีย์
(4) ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
4. ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แบบทั่วไป : รับวีซ่า 4 วันทำการ
(2) แบบเร่งด่วน : รับวีซ่า 2 หรือ 3 วันทำการ ( ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ )
(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ : รับวีซ่า 1 วันทำการ (ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ)
(ต้องยื่นขอก่อนเวลา 11:30 น ตอนบ่ายรับวีซ่าเวลา 15.00-16.00 น.)
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วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็ นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
โดยสั่งจ่าย “Embassy of the People’s Republic of China in Thailand”
ข้อควรทราบ
(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความเป็ นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย การกรอกข้อมูลเท็จ
ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่า
(2) เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติระยะการใช้งาน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็ นเกณฑ์
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ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบาย
สำหรับการขอวีซ่าประเทศจีน

ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯจะรับคำร้องผู้สมัครขอวีซ่าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยังมีใบอนุญาตพำนัก (ดูตัวอย่างท้ายประกาศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ได้แก่ ทำงาน เยี่ยมครอบครัว หรือกิจธุระ
ส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าใหม่ สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักประเภททำงานที่หมดอายุหลังวันที่ 28 มีนาคม 2563
สามารถนำหลักฐานใบอนุญาตพำนักที่หมดอายุแล้ว พร้อมกับเอกสารเกี่ยวข้อง โดยจุดประสงค์การเข้าประเทศจีนยังคงสอดคล้องกับใบอนุญาต
พำนักเดิม มาทำการขอวีซ่าใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการป้ องกันและควบคุมการแพร่โรคระบาดตามนโยบายที่
ประเทศจีนกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประทศจีนด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่ การค้าและธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมด้านวัฒนธรรม การ
ศึกษา การกีฬา โดยได้รับหนังสือเชิญ(หนังสือเชิญ PU/TE หรือ หนังสือยืนยันคำเชิญ)ที่ออกโดยสำนักงาน การต่างประเทศ กรมพาณิชย์ หรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องประจำมณฑลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน
3. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ดังนี้
3.1 ต้องการเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่ วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ พ่อแม่ คู่
สมรส บุตร ปู่ ย่าตายาย หลานชายหลานสาว และจะต้องมีเอกสารที่ออกโดยโรงพยาบาล หรือ ใบมรณบัตร สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ได้แก่
สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงความสัมพันธ์จากสถานีตำรวจ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่ผ่านการรับรอง เป็ นต้น หนังสือเชิญ
จากสมาชิกในครอบครัว สำเนาบัตรประชาชนจีนของผู้เชิญ และหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ต้องการขอวีซ่าจากผู้สมัคร
4. สำหรับผู้สมัครที่ต้องสมัครวีซ่าลูกเรือ (C) หรือวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง(R)
หมายเหตุ: สถานทูตและสถานกงสุลจะใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีนในการตัดสินการอนุมัติวีซ่า ประเภทวีซ่า อายุวีซ่า ระยะ
เวลาการพำนักและจำนวนครั้งการเข้า-ออก การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่นอกเหนือจากประกาศจะไม่สามารถยื่นขอได้ชั่วคราว
นอกจากนี้ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯยังไม่เปิ ดให้บริการเป็ นการชั่วคราวต่อไป ผู้สมัครที่เข้าข่ายเงื่อนไขตามที่กล่าวข้างต้น
จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และพิมพ์แบบฟอร์มออกมา กรอกประวัติการเดินทาง(Travel History) สแกน
เอกสารประกอบคำร้องทั้งหมด แล้วส่งมาที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org ถ้าหลังจากตรวจเอกสารแล้วเข้าข่ายเงื่อนไข ผู้สมัครจะต้อง
ทำการนัดหมายออนไลน์ ในวันที่ยื่นเอกสารกรุณาพิมพ์ใบยืนยันนัดหมาย หรือใบตอบรับคำร้องที่ออกโดยศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการยื่นเอกสาร
ที่ศูนย์ฯวีซ่าจีนเป็ นลำดับถัดไป

เพื่อความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ขอให้ผู้สมัครทุกท่านให้ความร่วมมือกับมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาด ด้วยการสวม
ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ

การปรับเปลี่ยนข้างต้นเป็ นมาตรการชั่วคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประกาศใหม่ออกมาให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้าใจและให้ความร่วมมือ

1
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ
ประเทศไทย
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2245 7043-4

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, NANNING
1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,Nanning
Guangxi 530022 P.R. China
Tel. (86-771) 5526945-47
Fax. (86-771) 5594997
E-mail : thainng@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/nanning
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
ROYAL THAI CONSULAR-GENERAL, XIAN
11 East, Diamond Peninsula, Qujiang New District,
Yannan 3rd Rd, Xi’an, Shaanxi ,710061, PRC
Tel. (86-29) 89312831,89312863
Fax. (86-29) 89312935
E-mail : thaixian@outlook.com
Website : http://www.thaiembassy.org/xian/zh/home
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
ROYAL THAI CONSULAR-GENERAL, XIAMEN
Building No.3, City Hotel Xiamen No. 16 Hu Yuan Road
Xiamen Fujian, PRC. 361003
Tel. (86-592) 202-7980,7982 ext.101,102
Fax. (86-592) 205-8816
E-mail : thaiconsulate.XMN@mfa.mail.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/xiamen
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
ROYAL THAI CONSULAR OFFICE, HONG KONG
Fairmont House, 8th Floor, 8 cotton Tree Drive,
Central
Tel. (852) 2521-6481 to 5
Fax. (852) 2521-8629
E-mail : thaicghk@thai-consulate.org.hk
Website : http://www.thai-consulate.org.hk
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว
Royal Thai Consulate-General, Qingdao
Units 1504-1505, Office Tower, Shangri-La Centre, 9
Xiang Gang Zhong Lu, Shi Nan Qu, Qingdao, Shandong
266071
Tel. (+86-532) 6887 – 7038 , 6887 – 7039
Fax. (+86-532) 6887 – 7036
E-mail : thaiqingdao@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/qingdao

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปั กกิ่ง
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปั กกิ่ง รหัส
ไปรษณีย์: 100600
หมายเลขโทรศัพท์: (86-10) 8531-8700
หมายเลขโทรสาร: (86-10) 8531-8714
หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน: (86) 157 2731 2531
Royal Thai Embassy, Beijing
21 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing
100600 P.R.C.
Tel. (86-10) 8531-8700
Fax. (86-10) 8531-8714

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL,
GUANGZHOU
No. 36, Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou
510310
Tel. (86-20) 8385-8988
Fax. (86-20) 8388-9567
E-mail : gzthaicg@163.com , thaigug@mfa.go.th
Website :http://www.thaiembassy.org/guangzh
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, KUNMING
18th Floor, Shuncheng Twin Tower, East Building,
Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province ,
650000
Office Hour : Monday-Friday 08.30-12.00 hrs. and
13.00-17.30 hrs.
Tel. 86-871 6316 8916 6314 9296
Fax. 86-871 6316 6891
E-mail : rtcgkunming@sina.com
Website :http://www.thaiembassy.org/kunming

（
（

）
）

，

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, SHANGHAI
No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai
200336
Tel.
86-21 5260-9899
Fax. 86-21 5260-9898
E-mail : thaiconsul.sgh@gmail.com
Website : http://www.thaishanghai.com
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

：（ ）
（ ）

Royal Thai Consulate-General, Chengdu
12th Floor, Building C, No.6, Fund International
Plaza, Hangkong Rd., Chengdu, Sichuan, 610041
P.R.C.
Tel. (86-28) 6689-7861
Visa Section Tel. (86-28) 6689-7861 กด 1 หรือ กด
2
Fax. (86-28) 6689-7863
E-mail : thaiconsulate.ctu@mfa.go.th
Website: https://chengdu.thaiembassy.org/th/index
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สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (สนร.จีน)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปั กกิ่ง รหัสไปรษณีย์ 100600
โทรศัพท์ : 010 8531 8786 , 784 แฟกซ์ : 010-85318785
อีเมล์ : ocsc_beijing@hotmail.com

泰王国驻华大使馆教育处
北京市朝阳区光华路21号 邮编：100600 电话：010 85318786 ，784
传真：010 8531 8785 邮箱：ocsc_beijing@hotmail.com
The Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy, Beijing
21 Guang Hua Rd. Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.
Tel: 010-85318786 Fax: 010 8531 8785
E-Mail: ocsc_beijing@hotmail.com
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แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

ข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศจีน
https://www.mhesi.go.th/index.php/student/3079-2021-01-22-17-14-05.html

Chinese Reference Work Online รวบรวมหนังสืออ้างอิง พจนานุกรม สารานุกรม
http://gongjushu20.oversea.cnki.net/oversea/

Baiduxueshu สามารถค้นหาคำสำคัญ แยกตามปี สาขาวิชา ประเภทวารสาร บทความ
วิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการ
http://xueshu.baidu.com/

Platform ที่แชร์เอกสารที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน เป็ นแหล่งข้อมูลเอกสารหลายประเภทที่
เป็ นภาษาจีนมากกว่า 1000 ล้านรายการ ประกอบด้วยข้อมูลวิจัย เอกสารประกอบการสอน
วิทยานิพนธ์ หนังสือ ข้อสอบ รูปแบบเอกสารต่างๆ
https://www.doc88.com/
ค้นหาทุน
www.fastweb.com
แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาของจีน
https://www.chinesescholarshipcouncil.com/

บริษัท Peterson ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
การเรียนต่อ การค้นหามหาวิทยาลัย รวมถึง
กระทรวงการศึกษาประเทศจีน
สาขาอาชีพในอนาคตhttp://en.moe.gov.cn/
และยังมีทุนการศึกษากว่า 5,000 ทุนในเว็บไซต์
www.petersons.com

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศจีน
https://www.edu.cn/english/

หาข้อมูลมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
https://www.cucas.cn/studyinchina/programs/professional/Educational_Studies
_87.html

https://www.campuschina.org/

สมาคมนักเรียนไทย-จีน
https://www.facebook.com/TCSATH

