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แ ผ น ที�

ป ร ะ เ ท ศ จี น
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ที� ตั� ง ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น  

 

ประเทศจนีตั�งอยู่ในภาคตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ยุโรป เอเชีย อยู่บนฝ�� งตะวันตกของมหาสมุทร แปซิฟ� กมี

พรมแดนบนบกยาว 2 หมื�นกว่ากิโลเมตร มีประเทศข้างเคียง 14 ประเทศ ดังนี�

ทิศตะวันออก

เกาหลีเหนือ  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศรัสเซีย, มองโกเลีย, คาซัคสถาน

คีร์กีซสถาน, ทาจกิิสถาน

  
ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้

อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน, อินเดีย,

เนปาล,ภูฐาน

ทิศใต้

เวียดนาม, ลาว, พม่า 

     แนวฝ�� งทะเลของผืนแผ่นดินใหญ่จากทางเหนือตั�งแต่ปากแม่น�ายาลู่เจยีง ซึ�งเป� นพรมแดนระหว่าง จนีกับเกาหลี ถึงทางใต้
คือปากแม่น�าเป� ยหลุนเหอ เส้นพรมแดนระหว่างจนีกับเวียดนาม มีความยาวทั�งหมด 1.8 หมื�นกว่ากิโลเมตร เป�นพรมแดนที�

ติดต่อกับผืนทะเลใหญ่ทั�ง 4 ทะเล ได้แก่ ทะเลป� อไห่ ทะเลหวงไห่ทะเลจนีตะวันออกและทะเลจนีใต้และยังติดกับมหาสมุทร

แปซิฟ�ก ซึ�งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันตามชายทะเลเกาะทั�งหมด 5,000 กว่าเกาะกระจายกันอยู่ 

    ในบรรดาเกาะเหล่านี� เกาะไต้หวันเป�นเกาะที�ใหญ่ที�สุดของจนี แนวฝ�� งทะเลของเกาะต่าง ๆ มีความยาว 16,000 กิโลเมตร

ถ้ามองจากเบื�องบนลงมา ลักษณะเส้นขอบของภูมิประเทศจนีจะมีลักษณะเหมือนขั�นบันไดสูง จากตะวันตกแล้วลดเป�นชั�น ๆ

มาทางตะวันออกตามลาํดับ คือจากที�ราบสูงชิงไอ-ทิเบตมายังตะวันออก และฝ�� งทะเล ชั�นสูงที�สุดของภูมิประเทศ ได้แก่
ที�ราบสูงชิงไฮ-ทิเบต มีเนื�อที�กว้างขวางประมาณ 2.2 ล้านตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน�าทะเลประมาณ 4,000 เมตร นับว่า

เป�นที�ราบสูงที�สูงที�สุดของโลก จนรูจ้กักันทั�วไปว่าเป�น “หลังคาของโลก"
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อาณาเขตของ
ประเทศจนี

     ประเทศจนีมีเนื�อที�ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป�นประเทศที�ใหญ่เป�น

อันดับ 3 ของโลก รองจากรสัเซียและแคนาดา นอกจากนี�ประเทศจนียังมีเนื�อที�น่านน�า 3 ล้าน

ตารางกิโลเมตรอีกด้วย ป� จจุบันนี� ประเทศจนีมีมณฑล 23 มณฑล เขตปกครองพิเศษ 5 เขต

นครที�ขึ�นตรงต่อส่วนกลาง 4 นคร และเขตบรหิารพิเศษ 2 เขต โดยมีนครป�กกิ�งเป�นเมืองหลวง

ประเทศจนีมีอาณาเขตบรเิวณอันกว้างใหญ่ มีทรพัยากร อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์อันสวยงาม

ประเทศจนีเป�นประเทศที�มีอารยธรรมอันเก่าแก่ 1 ใน 4 ของโลก
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ตารางแสดงการแบ่งเขตปกครองของประเทศจีน

ชื�อเตม็ ภาษาองักฤษ เมืองเอก

北京 นครเป�ยจงิ (นครป�กกิ�ง)

天津 นครเทยีนจนี

上海 นครซา่งไห่ (เซี�ยงไฺฮ)้

重庆 นครฉงชิ�ง

海南省 มณฑลไหห่นัน

四川省 มณฑลซื�อชวน

贵州省 มณฑลกุ้ยโจว

云南省 มณฑลหยนุหนัน

陕西省 มณฑลสา่นซี

⽢肃省 มณฑลกานซู

⻘海省 มณฑลชิงไห่

台湾省  มณฑลไถวนั(ไตห้วนั)

Běi jīng

Tiān jīn

Shàng hǎi

Chóng qìng

Hǎi nán

Sì chuān

Guì zhōu

Yún nān

Shǎn xī

Gān sù

Qīng hǎi

Tái wān

北京市 เป� ยจงิ

天津市 เทยีนจนิ

重庆市 ฉงชิ�ง

上海 ซา่งไห่

海⼝市 ไหโข่ว

成都市 เฉิงตู

贵阳市 กุย้หยาง

昆明市 คนุหมงิ

西安市ซอีนั

兰州市 หลานโจ

西宁市 ชีหนิง

台北市 ไถเป�ย
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ตารางแสดงการแบ่งเขตปกครองของประเทศจีน

ชื�อเตม็ ภาษาองักฤษ เมืองเอก

河北省 มณฑลเหอเป�ย

⼭西省 มณฑลซนัซี

辽宁省 มณฑลเหลยีวหนิง

吉林省 มณฑลจี�หลนิ

⿊⻰江省  มณฑลเฮยหลงเจยีง

江苏省  มณฑลเจยีงซู

浙江省  มณฑลเจอ้เจยีง

安徽省 มณฑลอนัฮวย

福建省 มณฑลฝเูจี�ยน

江西省  มณฑลเจยีงซี

⼭东省  มณฑลซนัตง

河南省  มณฑลเหอหนัน

湖北省  มณฑลหเูป่ย

湖南省  มณฑลหหูนัน

⼴东省 มณฑลกว่างตง

Hé běi

Shān xī

Liáo níng

Jílín

Hēi Lóng Jiāng

Jiāng sū

Zhè jiāng

ān huī

Fú jiàn

Jiāng xī

Shān dōng

Hé nán

Hú běi

Hú nán

Guǎng dōng

⽯家庄市สอืเจยีจวง

太原市 ไทห่ยวน

⻓春市 ฉางชนุ

沈阳市 เสิ�นหยาง

哈尔滨市 ฮาเอ่อรป์� น

南京市 หนันจงิ

杭州市 หางโจว

合肥市 เหอเฝย

福州市 ฝโูจว

南昌市 หนันชัง

济南市 จี่หนัน

郑州市 เจิ�งโจว

武汉市 อูฮ่ั่น

⻓沙市 ฉางซา

⼴州市 กว่างโจว
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ตารางแสดงการแบ่งเขตปกครองของประเทศจีน

ชื�อเตม็ ภาษาองักฤษ เมืองเอก

内蒙古⾃治区 
เขตปกครองตนเองเน่ยเหมิงกู่

西藏⾃治区 
เขตปกครองตนเองซีจา้ง

⼴西壮族⾃治区

เขตปกครองตนเองกวา่งซจีว้งจู๋

宁夏回族⾃治区

เขตปกครองตนเองหนิงชี�ยหยุจู๋

新疆维吾尔⾃治区

เขตปกครองตนเองซนิเจยีงเหวยอูเ๋ออ่

⾹港特别⾏政区  
เมืองปกครองพิเศษเซยีงกั�ง(ฮอ่งกง)

澳⻔特别⾏政区

เมืองปกครองพิเศษอ้าวเหมิน(มาเก๊า)

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

呼和浩特市 ฮูเหอเฮา่เทอ่

拉萨市 ลาซา่

银川市 อิ�นชวน

南宁市 หนานหนิง

乌鲁⽊⻬市 อูรูมูฉี่

⾹港 เซยีงกั�ง

澳⻔ อ้าวเหมนิ
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ลกัษณะ
ภมูปิระเทศจนี

     จนีมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย กล่าวคือ มีที�ราบลุ่มอันกว้างใหญ่ มีเนินเขาที�ขึ�นๆ ลงๆ ติดต่อกัน

เป�นพืด และมีเทือกเขาสูง มีที�ราบสูงอันกว้างใหญ่ไพศาลที�อยู่เหนือระดับน�าทะเลค่อนข้างสูง และยังมีแอ่ง

แผ่นดินซึ�งถูกล้อมรอบไปด้วยพื�นที�โดยทั�วไป

     ลักษณะภูมิประเทศของจนี มีภูเขามาก ที�ราบน้อย เนื�อที�ภูเขาคิดเป�นประมาณ 2 ใน 3 ขึ�นไปของเนื�อที�

ทั�งหมดของจนี เขตที�ราบมีไม่ถึง 1 ใน 3 เขตที�อยู่เหนือระดับน�าทะเล 500 เมตรขึ�นไป มีประมาณ 3 ใน 4

ของเนื�อที�ผืนแผ่นดินทั�งหมดของจนี (ในจาํนวนนั�น เขตที�สูงกว่าระดับน�าทะเล 3,000 เมตร ขึ�นไป

มีประมาณ 26 เปอรเ์ซ็นต์) เขตที�อยู่เหนือระดับน�าทะเลน้อยกว่า 500 เมตร คิดเป�นประมาณ 1 ใน 4 
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สกลุเงนิ
เงินหยวน (元) เรยีกเป�นทางการว่าเงิน RENMINBI 

 เหรนิหมินป��  (⼈⺠币) โดย 1 หยวน แบ่งได้เป� น 10

เจยีว (⻆) หรอืเหมา หรอืแบ่งได้เป� น 100 เฟ�น (分 )

(ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ซึ�งมีเงินสกุลของตัว

เอง) เงินหยวนจะมีการใช้ทั�งเหรยีญ และธนบัตร

เหรยีญจะมีตั�งแต่ 1,2,5 เป�น 1,5 เจยีว (เหมา) และ 1

หยวน ส่วนธนบัตรจะมีตั�งแต่ 1,5,10,20,50,100 หยวน

และ 1,2,5 เจยีว (เหมา)

เวลา
เวลาที�จนีเรว็กว่าไทยหนึ�งชั�วโมง และเป�นเวลาเดียวกัน

ทั�งประเทศ ดังนั�น ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที�ทิเบต ป�กกิ�ง 

คุณหมิง หรอืฮารบ์ิน ก็จะเป�นเวลาเดียวกันหมด

9
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ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

ประมาณเดือนพฤศจกิายน-กลางมีนาคม
 อุณหภูมิต�ากว่า 10 °C
ต้องเตรยีมเสื�อโค้ท เสืื�อแจค็เก็ตชนิดหนาเป�นพิเศษ นิยมใส่
เสื�อผ้าสีหม่นหรอืสีดํา 

(ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
อุณหภูมิประมาณ 10-22 °C
ต้องเตรยีมเสื�อแขนยาว แจค็เก็ต และสเวตเตอร ์นิยมใช้สีสดใส

ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม
อุณหภูมิประมาณ 10-22°C 
ต้องเตรยีมเสื�อแขนยาว แจค็เก็ต และสเวตเตอร ์นิยมใส่เสื�อ
ที�สีไม่ฉูดฉาด

ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม อุณหภูมิ
อุณหภูมิประมาณ 22°C ขึ�นไป
ต้องเตรยีมเสื�อแขนสั�นและบาง แต่งตัวเช่นเดียวกับในประเทศไทย

ฤดูกาลในจนี
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที�ประเทศจนี

 การเขียนพู่กันจนี 

การขับรอ้งเพลงจนี 

ศิลปะมวยจนี 

 ศิลปะอื�น ๆ เช่น การติดกระดาษ การถักเชือกหรอืไหมจนีเป�นของที�ระลึก การวาดภาพสีน�าต่าง ๆ 

 ได้เรยีนรูป้ระวัติศาสตร ์และวัฒนธรรมของจนี เป�นต้น 

การใช้ชีวิตประจาํวันของนักศึกษา 

     การไปศึกษาที�ประเทศจนี นักศึกษาต่างชาติไม่เพียงแต่จะได้ศึกษาวิชาการในสาขาที�ตนสนใจเท่านั�น มหาวิทยาลัย

ในจนียังมีวิชาเลือกต่าง ๆ มากมายให้นักเรยีนต่างชาติได้เลือกที�จะศึกษาเป�นวิชาเลือก การทํากิจกรรมในเทศกาล หรอื

วันสําคัญ ๆ ต่าง ๆ ตลอดจนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และการดูงาน เป�นต้น 

บรรยากาศของการเรียนวิชาการ

    โดยปกตินักเรยีนไทยที�ไปศึกษาที�ประเทศจนีขณะนี� อาจแยกเป�น 2 ลักษณะ กล่าวคือ

 (1) การเรยีนในหลักสูตรระยะสั�น ซึ�งอาจเรยีนเพียง 1 เทอม หรอื 2 เทอม โดยมักเน้นเรยีน ภาษาจนีเพื�อเป�นรากฐาน

ของการศึกษาต่อที�จนีในหลักสูตรระยะยาว เช่น ปรญิญาตร ีหรอื ปรญิญาโท เป�นต้น 

(2) การเรยีนในหลักสูตรระยะยาว 

    เรื�องของระบบการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ของจนีได้กล่าวไว้ในเรื�องระบบการศึกษาแล้ว 

ทั�งนี� ในตารางการเรยีนของนักเรยีน มหาวิทยาลัยจะเป�ดโอกาสให้นักเรยีนเลือกเรยีนวิชาเสรมิ ต่าง ๆ อีกมากมาย

เพื�อได้เรยีนรูถึ้งวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจนี ตลอดจนความรูใ้นด้านอื�น ๆ ที�มีชื�อเสียง ของจนีอีกด้วย เช่น

11



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

(1) กิจกรรมที�แสดงออกถึงประเพณีและวัฒนธรรมประจาํชาติ 

     มหาวิทยาลัยที�จนีมักเป� ดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติรว่ม

แสดงออกถึงสิ�งที�เป� นศิลปะและวัฒนธรรมประจาํชาติ เพื�อ

ความสมานฉันท์ของนักศึกษา และเพื�อให้นักศึกษาคิดถึงบ้าน

มากเกินไป สําหรบันักศึกษาไทยมักมีโอกาสแสดงถึงศิลปะ

และประเพณีการราํ และการฟ�อนต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสําคัญ

ของไทย เช่น วันสงกรานต์ และวันลอยกระทง

(2) วันสําคัญประจาํชาติ

    นอกเหนือจากประเพณีสําคัญที�กล่าวมา มหาวิทยาลัยยังเป� ด

โอกาสให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรม ที�เป� นวันสาํคัญประจาํชาติ

สําหรบัประเทศไทยวันสําคัญประจาํชาติที�สาํคัญที�สุดคือ วันพ่อ

มหาวิทยาลัย ยังเป� ดโอกาสให้นักศึกษาไทยส่งตัวแทนเข้ารว่มทํา

กิจกรรมซึ�งจดัขึ�นโดยสถานทูตไทย หรอืสถานกงสุลไทย ที�ประจาํ

อยู่ในเมืองนั�น ๆ โดยการพานักศึกษาไปเข้ารว่มกิจกรรม และ

แสดงกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ 

ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ

 นอกจากการเรยีนวิชาการต่าง ๆ ตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษา

ไทยยังโอกาสทาํกิจกรรมต่าง ๆ รว่มกับมหาวิทยาลัยในฐานะ

ตัวแทนคนไทยหรอืนักศึกษาไทยในเทศกาล หรอืประเพณีที�

สาํคัญต่าง ๆ และ กิจกรรมต่าง ๆ ที�มหาวิทยาลัยจดัขึ�น เช่น 
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ข้ อ ค ว ร รู้ เ ว ล า ม า ศึ ก ษ า
ต่ อ ที� ป ร ะ เ ท ศ จี น

   นอกจากการไปทัศนาจรก็ยังอาจมีการพาไปทัศนศึกษา

หรอืการดูงาน ทั�งนี�กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมี วัตถุประสงค์ให้
นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสใช้ภาษาจนีและเรยีนรูถ้ึงวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวจนีนอกเหนือจากการ

เรยีนในห้องเรยีนเท่านั�น ดังนั�นการไปเรยีนที�จนีจงึมีอะไรที�

มากไปกว่าการเรยีนวิชาการเท่านั�น 

    อย่างไรก็ตาม การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ก็ขึ�นกับความ

สมัครใจ และความถนัดของนักศึกษาเป�นหลัก ทั�งนี�

นักศึกษาที�เป� นนักเรยีนทุนของรฐับาลจนีมักต้องทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าผู้ที�เรยีนด้วยทุนส่วนตัว แต่หาก

นักเรยีนทุนส่วนตัวผู้ใดสนใจก็สามารถเข้ารว่มได้เช่น

เดียวกัน โดยกิจกรรมพิเศษบางอย่าง มหาวิทยาลัยอาจจดั

ให้มีผู้ฝ� กสอนพิเศษมาทาํงานสอนให้ เช่น การเขียน

พู่กันจนี การถักเชือกจนี การเรยีนศิลปะมวยจนี เป�นต้น 

ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ

 การกีฬาของมหาวิทยาลัย 
    นอกจากกิจกรรมที�แสดงออกถึงประเพณีวัฒนธรรม และ

วันสาํคัญประจาํชาติแล้ว มหาวิทยาลัย ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ

อีกเป�นจาํนวนมาก เช่น วันกีฬามหาวิทยาลัย หรอื การแข่งขัน

กีฬาเพื�อกระชับมิตรระหว่างนักศึกษาต่างชาติ

การไปทัศนาจร และทัศนศึกษา 
   นอกจากกิจกรรมสําคัญ ๆ ที�นักศึกษาจะได้ทาํรว่มกัน

ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยของจนียังมีการพา

นักศึกษาต่างชาติไปทัศนาจรยังแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ อีกด้วย

สถานที�ท่องเที�ยวในจนีหลายแหล่งที�หากมีบัตรนักเรยีนหรอื

นักศึกษาจะสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย เช่น 

สวนสัตว์ หรอืสวนสาธารณะ บางแห่งได้ลดราคาพิเศษ เช่น

สวนสนุก เป�นต้น 
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ข้อควรรูเ้วลามาศึกษา
ต่อที�ประเทศจนี

ห้ามใช้สื�อโซเซียล

    ในประเทศจนีมีการห้ามใช้สื�อโซเซียลต่างๆ ไม่ว่าจะเป�น Facebook Google Gmail Youtube Twitter Line (อาจ

ใช้ได้บน Android) Instagram และบรกิารออนไลน์ยอดฮิตอื�นๆ ถูกบล็อกในเมืองจนี โดยจะถูกแทนที�ด้วยบรกิาร

ของคนจนี อย่าง Renren Baidu 126.com Youku Weibo WeChat QQ ถ้าหากเราต้องการใช้บรกิารที�ถูกบล็อก

 เราต้องใช้ตัวช่วยที�เรยีกว่า VPN
     

การสื�อสาร

    ภาษาจนีกลาง เป�นภาษาทางราชการของจนี แต่โดยปกติในแต่ละท้องถิ�นจะมีภาษาท้องถิ�นที�แตกต่างกันไป เช่น

กวางตุ้ง ฮกเกี�ยน ไหหลาํ แต้จิ�ว เซี�ยงไฮ้ หรอืแม้กระทั�งภาษาธเิบต ซินเจยีง อย่างไรก็ตามแม้ว่า ภาษาจนีกลางจะเป�น

ภาษาราชการของจนีก็ตาม แต่สาํเนียงจนีกลางจะมีความแตกต่างกันบ้าง 
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เทคนิคการเรยีน
ภาษาจนี

1
ควรเลอืกสถานที�เรยีน ระดบัชั�นเรยีน
หรอื ห้องเรยีนตามที�เหมาะสมกับตวั
เองมากที�สดุ
 เพื�อให้เกิดความสนุกสนาน ไม่ท้อแท้ และ 
มีกําลังใจในการเรยีนอยู่ตลอดเวลา 

2
หมั�นซกัถามข้อสงสยั 
  จากอาจารย์หรอืผู้รูอ้ยู่เสมอ ทั�งเนื�อหาในบทเรยีน
และนอกบทเรยีน นักเรยีนภาษาที�ดีต้องไม่รูส้ึก
เกรงอกเกรงใจกับเรื�องเช่นนี�เป�นอันขาด

3
 พยายามใช้สิ�งที�เรยีนมาในแตล่ะวนัให้
มากที�สดุ ทุกครั�งที�มโีอกาส 
  พรอ้มทั�งพยายามสรา้งบรรยากาศการเรยีน
ภาษาให้กับตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื�ออยู่
นอกห้องเรยีน เช่น ฟ� งรายการวิทย ุ ดูรายการ
ทีวีที�ชอบ  คบหาแลกเปลี�ยนกับเพื�อนชาว
ต่างชาติ หรอื เพื�อนชาวจนี โดยใช้ภาษาจนีกลาง
เป�นสื�อ ในการแลกเปลี�ยนพูดคุย 

4
 ฝ� กการเขยีน

 สามารถฝ�กการเขียนได้โดยการหมั�นคัด
ตัวอักษรจนีหรอืเขียนบันทึกประจาํวันทุกๆวัน 

5
 การใช้ภาษาให้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์

  รวมทั�งการฝ�กออกเสียงภาษาจนีและสําเนียงให้ชัดเจนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเป�นสิ�ง
จาํเป�น โดยเฉพาะสําหรบัผู้เริ�มเรยีน แต่ก็ไม่ควรพะวงมากเกินไป จนถึงกับพูดไม่ออก
ภาษาจนีนั�นมีสําเนียงนับรอ้ยๆ คนจนีเองส่วนใหญ่ก็พูดภาษาจนีกลางมาตรฐานไม่ชัด
หรอืแม้แต่ภาษาของคนป�กกิ�งเองภาษาที�เขาใช้ก็ไม่ใช่ภาษาจนีกลางมาตรฐานแท้ๆ 
และพบเห็นได้ทั�วไป ที�คนแต่ละท้องถิ�นพูดคุยกันไม่รูเ้รื�อง จงึไม่ใช่เรื�องแปลกอะไรที�บาง
ครั�งเมื�อเราพูดไปแล้วคนจนีฟ� งไม่รูเ้รื�อง หากเจอเหตุการณ์เช่นนี�ให้พยายามพูดพูดช้าๆ
และชัดกว่าเดิม และถ้าเป�นไปได้ถามถึงข้อผิดพลาด เมื�อสักครูเ่พื�อจดจาํและนําไปแก้ไข
ปรบัปรุงต่อไป การเรยีนภาษาให้ได้ดี ต้องไม่อาย และกล้าที�จะพูดผิด

6
การเพิ�ม SPEED หรอืความเรว็ในการอ่าน
   ความเรว็ในการอ่านสามารถฝ�กได้โดยการกวาดสายตาไปตามตัวหนังสืออย่างรวดเรว็
และพยายามแปลความหมายโดยการนึกออกมาเป�นภาพ การอ่านออกเสียงในใจจนเคยชิน
อาจทําให้ความเรว็ในการอ่านช้าลงเนื�องจากต้องพะวงอยู่กับการออกเสียง นอกจากนั�น
การมักนึกคําแปลเป�นภาษาไทยอยู่เสมอจนเคยชิน ก็ยิ�งจะมีผลต่อความเรว็ การอ่าน 
การฟ� ง รวมถึงการพูดด้วยเช่นกัน 
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เทคนิคการเรยีน
ภาษาจนี

9
 การได้ฝ� กภาษากบัเจา้ของภาษา
     การได้ฝ� กภาษากับเจา้ของภาษาเป�นสิ�งที�ควรหาโอกาสให้มากที�สุด การได้มีโอกาส
คบหาเพื�อนชาวจนีเป�นวิธทีี�ดีที�จะได้เรยีนรูถ้ึงภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา 
หากการเข้าหาเพื�อนชาวจนี เป�นสิ�งที�ยากลําบากสําหรบัคุณ หรอืหากยังไม่ทราบว่า
จะเข้าหาพวกเขาอย่างไร วิธหีนึ�งที�ได้ผล และยัง ป�นการใช้เวลาว่างให้เป�นประโยชน์ 
คือ การว่าจา้งนักศึกษาจนีมาช่วยเป�นติวเตอรใ์ห้ ซึ�งโดยทั�วไป ค่าจา้ง ตกอยู่ราว 10 - 20
หยวน ต่อชั�วโมง ส่วนเนื�อหาและรูปแบบขึ�นกับเราเป�นผู้กําหนด รวมทั�งเวลาและสถานที�
เรยีนไม่ว่าจะเป�นการเรยีนเพื�อเสรมิเนื�อหาในห้องเรยีน หรอื นอกห้องเรยีน เพื�อติวสอบ
HSK หรอื แม้แต่สอนแกะเนื�อรอ้งเพลงใน karaoke 
   ซึ�งทั�งหมดนี�นอกจากเป�นการได้เสรมิความรูใ้นสิ�งที�เราต้องการ แล้ว ยังเป�นการได้เพื�อน
ชาวจนีเพิ�มมากขึ�น และหากได้มีโอกาสแนะนําต่อๆ กันไปก็จะยิ�งได้เพื�อนเพิ�มมาก ขึ�นอีก 
 และยังสามารถหากิจกรรมที�ทํารว่มกันได้ในช่วงวันหยุด เช่น การไปเที�ยวตามสวน
สาธารณะ ตลาดสด หรอื ทําอาหารรว่มกันทาน เป�นต้น 
   เด็กนักเรยีนจนีทั�วไปพูดภาษาจนีกลางได้ค่อนข้างชัด แต่หากต้องการ Tutor ที�มีทักษะ
การสอน และความรูภ้าษาจนีดีก็ควรหาจา คณะภาควิชาภาษาจนีภายใน หาวิทยาลัย
โดยตรง โดยอาจติดต่อกับอาจารย์ที�คณะภาควิชานั�นๆ เพื�อช่วยคัดเลือกและแนะนํา
นักเรยีนที�มีความสามารถทางการสอนพูดภาษาจนีกลางได้ชัดเจนและมีความประพฤติดี
เป�นต้น หรอืหากในกรณี สถานที�ที�เรยีนอยู่มีคณะภาควิชาภาษาไทยหร ืมีผู้สนใจเรยีน
ภาษาไทย ก็สามารถทําการติดต่อเพื�อทําการติวแลกเปลี�ยนกันได้ 

7
ฝ� กสงัเกต
    พยายามฝ�กสังเกตตัวอักษร ป� ายชื�อถนน รา้นค้าต่างๆ เป�นประจาํ ซึ�งถึงแม้ยังอ่านไม่
ออกก็ให้คุ้นเคยไว้ก่อน ซึ�งต่อไปก็จะจดจาํตัวอักษรจนีได้ง่ายขึ�นอย่างเป�นธรรมชาติเอง
และให้ระลึกอยู่เสมอว่าการเรยีนภาษานั�นสามารถศึกษาได้จากทุกๆ สิ�งรอบๆ ตัว

8
การเรยีนภาษาให้สนุก
   เป�นสิ�งที�ไม่ควรมองข้ามวิธหีนึ�งที�ได้ผล คือ ค้นหาสิ�งที�ตัวเองชอบ และ เข้าหาภาษาจาก
ทางนั�น เช่น การสนทนาพูดคุย การรอ้งเพลง karaoke ดูรายการทีวี เช่น ละคร การต์ูน
หรอืข่าว ฟ� งรายการวิทยุ เขียนบันทึก หรอืจดหมาย เป�นต้น
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หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ย ของนักเรยีนทุนรฐับาลค้นหาเพิ�มเติมได้ที�

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf

งบประมาณคา่ใช้จา่ยของนักเรยีนทุนรฐับาล ที�ศกึษาในสาธารณรฐัประชาชนจนี 
มผีลเริ�มใช้ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2560 เป� นต้นไป

(หน่วย : ดอลลารส์หรฐั)

หมายเหตุ 

1. เหมาจา่ย : ไมต่อ้งมีใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงนิ ประกอบการเบกิจา่ย 

2. ตามที�จา่ยจรงิ : ตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงนิ ประกอบการเบกิจา่ย เทา่กบัจาํนวนเงินที�ขอเบกิ

3. ค่าหนังสอืและอุปกรณ์การศกึษา : ประกอบดว้ย คา่หนังสอื คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ/ตี

พิมพ ์วิทยานิพนธ/์คา่ official transcript

4. เงนิชดเชยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลนักเรยีน : เงนิที�สาํนักงาน ก.พ. หรอืสาํนักงานผูด้แูลนักเรยีนในตา่งประเทศ

เรยีกเก็บ เพื�อเป�นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานเกี�ยวกับการดแูลและจดัการศกึษาสาํหรบันักเรยีนที�ศกึษาในตา่ง

ประเทศ มิใช่รายการคา่ใชจ้า่ยของนักเรยีนทนุที�จะไดร้บั ทั�งนี�มีผลเริ�มใช้ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 เป�นตน้ไป
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วีซ่า
 

 วีซ่า L (Travel)

เป� นวีซ่าท่องเที�ยว มีระยะเวลาแต่ละครั�งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที�เดินทางเข้าประเทศ สามารถทาํ ได้แบบเข้าออก

หนึ�งหรือสองครั�ง

วีซ่า X2 (Student)

เป� นวีซ่านักศึกษา มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที�เข้าประเทศจีน สามารถใช้กับ การเรียนหลักสูตรระยะสั�น

ถึง 1 เทอม สามารถเข้าออกประเทศจีนได้เพียงหนึ�งครั�งเท่านั�น 

วีซ่า X1 (Student) 

เป� นวีซ่าสําหรับนักศึกษาที� ลงเรียนนานกว่า 1 เทอม โดยจะต้องมีการตรวจร่างกายและเปลี�ยนเป� น Resident

Permit หรือผู้พํานักภายใน 30 วัน นับจากวันที�เดินทางเข้าประเทศจีน สามารถเข้าออกจีน ได้ไม่จํากัด

วีซ่า Z(Working)

เป� นวีซ่าสาํหรับผู้ที�เดินทางเข้าไปทาํงานในเมืองจีน

วีซ่า D (Resident) 

เป� นวีซ่าสําหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าว 

วีซ่า G (Transit) 

เป� นวีซ่าสาํหรับผู้ที�ต้องการเดินทางผ่านประเทศจีนเพื�อต่อไปยังประเทศอื�น 

รายละเอียดและคุณสมบัติของวีซ่าแต่ละประเภท
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การพักอาศัยของนักศึกษา

    เหมือนกับประเทศไทยเราโดยปกตจิะมทีั�งหอ

ภายในมหาวิทยาลยั และหอภายนอก

มหาวิทยาลัย ที�บุคคลภายนอกทาํเป�นธุรกจิ ทั�งนี�

หอภายในหรอืภายนอกแบบไหนจะดกีวา่กันนั�น

อาจต้องขึ�นอยู่กับการจดัการของแต่ละ

มหาวิทยาลัยดว้ยเช่นกัน ไม่สามารถระบุไดอ้ย่าง

แน่นอนว่าหอภายในหรอืภายนอก จะดกีว่ากัน

แต่ที�แน่นอนคื หอภายนอกอาจมอีสิระมากกวา่

เช่น เวลาในการเป�ด-ป�ด จะไมกํ่าหนด หรอืมี

ความยืดหยุ่นมากกว่า แต่หากพจิารณาในแงข่อง

ความปลอดภัย หอในมหาวทิยาลยัย่อมมีความ

ปลอดภัยมากกว่า แต่หากจะกลา่วถึงคา่ใชจ้า่ย

นั�น ย่อมเป�นไปตามค่าครองชีพของเมืองนั�นๆ ซึ�ง

หากเป�น เมืองเศรษฐกิจสาํคญั หรอืเมืองใหญ่

ป�กกิ�ง เซี�ยงไฮ ้ก็ย่อมมีคา่ใช้จา่ยที�แพงกวา่เมอืง

เล็ก หรอืยังเป�นชนบท เช่น บางเมืองทางตอนใต้
ของจนีอย่าง กวางตุ้ง หรอื กวางส ีหากเทยีบกบั

ไทยก็เหมือนเรยีนที�ในกรุงเทพ กับไปเรยีนที�ต่าง

จงัหวัดที�มีค่าครองชีพถูกกว่า อย่างไรก็ตาม

มหาวิทยาลัยที�อยู่ในชนบท หรอืเมืองที�มีความ

สงบกว่าก็จะมบีรรยากาศ และอากาศที�ดกีว่า

ตลอดจนมีแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สวยงาม แต่

มหาวิทยาลัยในเมือง ใหญ่อาจมสีถานที�สาํคญั

ทางประวัตศิาสตร ์ตลอดจนความมชีื�อเสยีงทาง

วิชาการที�แตกต่างกันออกไป

หอพักในมหาวทิยาลยั

     หอพกัของนักเรยีนตา่งชาตใินจนีนับวา่ดกีว่าของนักเรยีนจนีเองมาก

เนื�องจากจนีมปีระชากรเป�นจาํนวนมาก ดงันั�น หอพกัของนักศกึษาจนีจงึคอ่น

ข้างแออดั เทา่ที�พบเหน็จะพกัหอ้งละประมาณ 6 คน เป�นเตียงสองชั�น หอ้งน�า

รวม 

     หอพกัมตีั�งแตก่ารพกั รายวนั รายเดอืน / รายเทอม หรอื รายป�  และแบบ

ห้องพกัเดี�ยว หอ้งพกัคู ่หอ้ง 3 คน หรอื หอ้ง 4 คน เป�นต้น บางมหาวทิยาลยั

อาจมีพเิศษกวา่นั�น คอื อาจมเีป�นลกัษณะหอ้งชุด ที�ประกอบดว้ย หอ้งนอน 3-

4 หอ้งคู ่นักศึกษา 2 คน พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง ภายในหอ้งชุดมหีอ้งรบัแขก 1 หอ้ง

ห้องน�า 1 หอ้ง มโีทรทศัน์ เตาไมโครเวฟ เครื�องลา้งจาน หอ้งอาบน�า 2 หอ้ง

โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต เป�นต้น  สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัจงึเป�นองค์

ประกอบหนึ�งที�สาํคัญของการตดัสนิใจของนักเรยีนในการไปศกึษาที�จนี

นอกจากเรื�องอากาศที�หนาวเยน็ที�ตอ้งพจิารณา เพราะทางตอนเหนือของจนี

อยา่งกรุงป�กกิ�งจะหนาวมากหรอืที�ฮารบ์นิที�หนาวที�สดุ 

หอพักภายนอกมหาวทิยาลยั 

     หอพักภายนอกมหาวทิยาลยัจะมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกคลา้ย ๆ กนั

แต่จะมคีวามเป�น ระเบยีบน้อยกวา่ เนื�องจากนักศึกษาจะพกัอาศยักันอย่าง

คอ่นขา้งอสิระ ไมม่เีจา้หน้าที�คอยตรวจตรามากนัก การเดนิทางไปไหนมาไหน

มักสะดวกรวดเรว็กวา่เพราะอยูภ่ายนอกมหาวทิยาลยั และใกลแ้หลง่ชมุชน แต่

เวลาไปเรยีนตอ้งใชเ้วลามากกวา่ จงึมทีั�งข้อดแีละข้อเสยีที�แตกต่างกนั แตผู่้

ที�พกัอาศยัหอพกัภายนอกจะมคีา่ใชจ้า่ยที�แพงกวา่ ทั�งคา่ที�พกั และอาหาร
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การพักกับครอบครบัชมุชน (Host Family) 

     การไปอยู่กับครอบครบัชุมชนนักเรยีนคงต้องพบกบัป�ญหาตา่งๆ มากมาย

แตกต่างกันไป จากนี�ไป เป�นบทสมัภาษณ์นักเรยีนไทยรายหนึ�งที�ไปเรยีนแลก

เปลี�ยนที�จนี 1 ป�  สรุปไดด้งันี� “ โดยปกติการที�นักเรยีน ไดไ้ปอาศยัอยูก่บั

ครอบครวัชุมชนที�เป�นชาวตา่งชาติ แน่นอนในช่วงแรกๆจะตอ้งไมคุ่น้เคยและ

ปรบัตวัไม่คอ่ยได ้เนื�องดว้ยความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรม สองสิ�งที�

สรา้งความลาํบากใหนั้กเรยีนสว่นใหญ่ เป�นอย่างมาก เนื�องจากทางครอบครวั

ชุมชนเขาไม่เข้าใจในสิ�งที�เราพยายามจะสื�อสาร ดังนั�นเขาจงึไม่รูว้า่ เรา

ตอ้งการอะไร ต้องใช้เวลาในการปรบัตัวอย่างต�า 1 - 2 เดอืน เราถงึจะคุน้เคย

กับพวกเขา ทั�งนี�ก็ตอ้งขึ�นอยู่กับการปฏบัิติตัวของเราเองดว้ย ถา้เราเอาแต่

เก็บตวั ไมอ่อกไปคบหาหรอืพดูคยุกับพวกเขาเพื�อสรา้งสมัพนัธภาพที�ด ีเราก็

จะไม่สามารถคุ้นเคยและเข้าใจกันไดด้พีอ ถา้ถามวา่การมีปฏิสมัพนัธท์ี�ดกีบั

ครอบครวั ชุมชนมคีวามจาํเป�นหรอืไม่และมีข้อดีอย่างไร ตอบไดเ้ลยวา่มีความ

จาํเป�นและมีข้อดมีากมาย ลองนึกถงึการที�ตัวเราตอ้งไปอยูต่า่งประเทศโดยที�

ไมมี่พอ่แม่หรอืคนในครอบครวัไปอยูด่ว้ยเหมอืนที�บา้น แน่นอนวา่ เราจะตอ้ง

รูสึ้กเหงา หรอืคิดถึงบ้าน (ที�เรยีกกันว่า homesick) ดงันั�นจงึมีความจาํเป�นที�

เราต้องเขา้หาครอบครวัชมุชน สรา้งความสนิทสนม ทาํใหต้วัเราเองรูส้กึวา่เรา

ไมไ่ดอ้ยู่ตัวคนเดยีวลาํพัง แต่เรามีพอ่แม ่พี�น้องและญาติๆ  อยู่ดว้ย ถงึแม้จะ

ไมใ่ช่พ่อแมแ่ท้ๆ  ก็ตาม แตก่ารที�เราอยูกั่บพวกเขาไปเรื�อยๆ เราจะรูส้กึผกูพนั

ไปเอง ดงันั�นจงึอยากแนะนําน้องๆ ที�ตอ้งการจะไปเป�นเรยีนที�ตา่งประเทศ ไม่

วา่จะเป�นประเทศจนี หรอืประเทศใดๆ กต็าม ควรจะพยายามปรบัตัวเขา้หา

ครอบครวัชุมชนใหม้ากๆ อย่ารอแต่จะใหเ้ขาปรบัตวัเข้าหาเรา เพราะเราใน

ฐานะที�เป�นผูไ้ปอยูอ่าศยัในประเทศเขา ควรจะทาํตัวใหก้ลมกลนืเหมอืนสาํนวน  

"เข้าเมอืงตาหลิ�ว ต้องหลิ�วตาตาม” ใครทาํไดอ้ย่างนี�แลว้ รบัรองวา่เราจะ

สามารถอยู่ในประเทศนั�นๆ ไดอ้ย่างมี ความสขุแน่นอน แลว้ยังสามารถใหเ้ขา

ช่วยสอนเราพูดภาษาของประเทศนั�นๆ ไดอ้กีดว้ย

     อย่างไรก็ตามครอบครวัชุมชนในแต่ละประเทศกจ็ะแตกตา่งกนัไป หากเป�น

ประเทศแถบยุโรป ครอบครวัชุมชนจะใหอ้สิระกับนักเรยีนคอ่นข้างมากกวา่

ประเทศในเอเชีย แต่หากมีป�ญหาหรอืมอีะไรไมพ่อใจ เราต้องบอกเขาไปตาม

ตรง เพราะคนในประเทศแถบยุโรปจะไม่ชอบใหเ้รามาเก็บงําอะไรไว ้แต่กไ็ม่ใช่

ทุกครอบครวั ในแถบยโุรปจะเป�นลกัษณะดงักลา่วทั�งหมด ทั�งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับ

วถีิชีวิตของครอบครวัเขาดว้ย 
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      แต่สําหรบัครอบครวัในประเทศจนีที�ไดส้มัผสัมากับตัวเอง โฮสพ่อ โฮสแม่

รวมทั�งญาติๆ ทกุคนใหก้ารต้อนรบัเราเป�นอยา่งดีมาก ตั�งแต่เราไปอยู่บา้นเขา

วนัแรก เขาพยายามจะถามเราว่าปกติเราชอบกินอะไร พยายามจะอาํนวย

ความสะดวกให้เราทกุอย่าง ตอนนั�นภาษาจนีเรากไ็ม่คอ่ยด ีจะพูดอะไรใหเ้ขา

เข้าใจเป�น เรื�องที�ยากมาก เพราะครอบครวัชุมชนพดูภาษาองักฤษไม่ได้เลย  

 โฮสพี�สาวพูดภาษาองักฤษไดเ้ลก็น้อย แตด่ว้ยความที�เขาพดูภาษาองักฤษเป�น

สาํเนียงจนี จงึทาํใหฟ้� งรูเ้รื�องลาํบากมากๆ ช่วงแรกอะไรที�ปลอ่ยได ้จงึตอ้ง

ปลอ่ยไปก่อน เพราะสื�อสารกันไมรู่เ้รื�อง แต่เราก็พยายามจะออกมาหาทางพดู

คุยกับพวกเขาอยูต่ลอด เพราะต้องการจะพดูภาษาจนีเกง่ๆ เวลาที�เหลอืที�ไม่ได้

ไปโรงเรยีนก็มีบ้างที�จะอา่นหนังสอือยู่ในหอ้ง คนจนีสว่นใหญจ่ะรกัเดก็ที�ขยนั

เรยีน ขยันอา่นหนังสอื เขาเลยชอบเราเป�นพเิศษพรอ้มกบัชื�นชมอยูบ่อ่ยๆ วา่

เราเป�นเดก็ขยัน จากการที�ไดไ้ปอยู่ที�ประเทศจนีมาหนึ�งที�ทาํใหส้มัผสัไดว้า่คน

จนีเป�นคนมีน�าใจกับเพื�อนฝงู เพื�อนรว่มงานและญาตพิี�น้อง สงัเกตไดช้ดัที�สดุ

จากเวลารบัประทานอาหารรว่มกัน ถ้าทาํอาหารรบัประทานกนัเอง เจา้ของ

บ้านก็จะทําอาหารเลี�ยงแขกเยอะมากๆ จาํไดว่้าครั�งแรกที�เหน็อาหารเยอะ

ขนาดนั�นเราตกใจ มาก เพราะตอนอยูป่ระเทศไทยก็ไม่เคยเหน็บา้นไหนทาํ

อาหารมากขนาดนั�น เมอืงที�เราอยูนิ่ยมรบัประทานเกี�ยวนึ�งมากที�สดุ เวลามี

แขกมารบัประทานอาหารที�บ้าน โฮสพอ่แม่จะทาํเกี�ยวเลี�ยงแขกเป�นรอ้ยๆชิ�น

และจะบอกแขกใหท้านเยอะๆ แต่แขกกท็านเหลอืทกุครั�ง แตพ่วกเขากไ็มเ่คย

บ่นวา่ทาํแลว้เสยีของ เพราะตาม วฒันธรรมจนี ถ้าหากแขกรบัประทาน

อาหารที�ทางเจา้บา้นทาํจนเกลี�ยง เจา้บ้านจะรูส้กึอายมาก คดิวา่ อาหารที�ตน

ทําน้อยเกินไป ดงันั�นจงึต้องรบัประทานใหเ้หลอืไวจ้าํนวนหนึ�ง ไม่ใหด้นู่า

เกลยีด เวลาเชิญแขกไปรบัประทานอาหารที�ภัตตาคารกเ็ช่นเดยีวกัน ฝ� ายคน

ที�เชิญจะสั�งอาหารมาเยอะมากๆ และอาหารตามภตัตาคารจนีลว้นแต่จาน

ใหญ่ๆ ทั�งนั�น ตอนชว่งแรกๆ เรารูส้กึไม่ชินเอามากๆ แต่พอเวลาผา่นไปเราก็

เริ�มเข้าใจและเคยชินกับมัน ปกติเวลาเราอยากจะออกไปเที�ยวที�ไหนกบัเพื�อน

เราก็จะบอกกับครอบครวัชมุชนของเราไว้ ซึ�งเขากไ็มเ่คยวา่อะไร ถา้เราจะไป

ทางเดียวกับที�ทาํงานของเขาอยู่แลว้ เขาก็จะขับรถพาเราไปสง่ถึงที� แต่สว่น

ใหญ่เราจะนั�งรถเมลไ์ปมากกวา่ ช่วงแรกๆ โฮสกลวัวา่เราจะหลงทางหรอืขึ�น

รถผดิสาย เลยมกัจะให ้โฮสพี�สาวเป�นคนพาเราไป แต่ช่วงหลงัๆ เรากเ็กรงใจพี�

สาว บวกกับตอนนั�นพดูจนีไดค้ลอ่งแลว้ เลยบอกเขา วา่เราไปเองไดแ้ลว้ ตอน

กลบับา้นก็เช่นเดยีวกัน ถ้าตรงกับเวลาเลกิงานของโฮสพ่อแม่ เขากจ็ะขบัรถ

มารบั โดยโทรนัดกันวา่จะใหไ้ปรบัตรงจุดไหน
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     โดยรวมครอบครวัชมุชนดแูลเราดทีกุอย่าง ไมเ่คยขาดตก

บกพรอ่ง ซื�อของ ซื�อขนมมาใหเ้สมอ ภาพเราเป�นประจาํวา่พรุง่นี�

อยากจะกินอะไร อยากจะใหพ้าไปที�ไหนไหม มหีลายครั�งที�พาเราไป

เที�ยว เช่น ป�นเขา ชมสวนดอกไม้ เดนิซื�อของตามตลาด เป�นช่วง

เวลาที�ดมีากๆ ยิ�งชว่งที�ใกลจ้ะต้องกลบัประเทศ เป�นชว่งที�น่าใจหาย

มากที�สดุ โฮสจะพูดอยูเ่สมอวา่กลบัไปแลว้ต้องกลบัมาเยี�ยมบา้งนะ

อย่าหายไป ตดิตอ่มาบา้ง พวกเราจะคดิถึงเธอเสมอ นับวา่เป�นความ

โชคดขีองเรามากๆ ที�ไดค้รอบครวัชมุชนดีๆ  แบบนี� เพราะเพื�อนบาง

คนก็ตอ้งเปลี�ยนหลายโฮสเหมอืนกนั เพราะเขา้กับโฮสไม่ได้จงึไม่
สามารถอยู่รว่มกันได ้ทา้ยที�สดุ การจะอยู่กับครอบครวัชมุชนใหม้ี

ความสขุและเข้าใจกนันั�น เราต้องปรบัตัวเข้าหากัน ใชเ้วลาที�มีอยูใ่น

ประเทศนั�นให้คุม้คา่ที�สดุ ตักตวงความรูแ้ละประสบการณ์ อยา่เสยี

เวลาไปกับเรื�องไรส้าระ หรอืคอมพวิเตอร ์นอกจากสองสิ�งนั�นแลว้

สิ�งที�เราจะไดร้บัจากการไปเรยีนที�ต่างประเทศกค็อืความรกั จาก

ครอบครวัชุมชนซึ�งเป�น "ครอบครวัที�สอง" ของเรานั�นเอง” น่าจะเป�น

ประโยชน์มากสาํหรบั นักเรยีนไทยที�จะไปอยูก่บัครอบครวัชมุชนใน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะที�ประเทศจนี 
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PEKING UNIVERSITY

1. TSINGHUA UNIVERSITY

2.

FUDAN UNIVERSITY

3.

ZHEJIANG UNIVERSITY

4.

01

EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

6.
NANJING UNIVERSITY7.

WUHAN UNIVERSITY

8.
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA9.

10อันดับ
มหาวิทยาลัย

ชื�อดัง
ของจนี

 

5. 10.

SHANGHAI JIAO TONG
UNIVERSITY

TONGJI UNIVERSITY

source:https://www.4icu.org/cn/
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12

     ภาคการศึกษา แบ่งเป�น 2 เทอม เทอมแรก ตั�งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม เทอมสอง ตั�งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ทั�งนี� อาจมีสถานศึกษาบางแห่ง แบ่งเป�น 3 เทอมการศึกษา แต่ก็มีเพียงเล็กน้อย 

     ในจนี ไม่ว่าโรงเรยีนอนุบาล ประถม มัธยม ตลอดจนมหาวิทยาลัย ต่างป�ดภาคเรยีน 2 ครั�งต่อป�  คือป�ดภาคเรยีน

ฤดูหนาวกับฤดูรอ้น โดยการป�ดเทอมฤดูหนาวจะมีประมาณ 1 เดือน อยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ข้ามช่วง

ตรุษจนี ส่วนการป�ดเทอมฤดูรอ้น จะนานถึง 40-50 วัน ตั�งแต่ต้นหรอืกลางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม

ภาคการศึกษา
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การปฏิ รูปการ
ศึกษาในจีน

ยังได้ออกคําเตือนไม่ให้โรงเรยีนต่าง ๆ สรา้งห้องเรยีนพิเศษสําหรบัเด็กที�มีพรสวรรค์
ประเภทห้องกิ�ฟเต็ด หรอืห้องอัจฉรยิะใด ๆ

ห้ามการสอบข้อเขียนสําหรบัเด็กที�มีอายุ 6-7 ป�  เพราะการสอบที�มากเกินไปส่งผลให้
นักเรยีนต้องรบัภาระหนักและอยู่ภายใต้ความกดดัน ซึ�งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจติใจ
และรา่งกายอย่างมาก

จาํกัดการสอบในชั�นป�อื�น ๆ ของการศึกษาภาคบังคับ ไม่ให้เกินภาคการศึกษาละ 1 ครั�ง
และห้ามท้องถิ�นจดัสอบระดับภูมิภาค หรอืระหว่างโรงเรยีน สําหรบัชั�นประถมศึกษา
ทั�งหมด

ส่วนนักเรยีนชั�นมัธยมศึกษาตอนต้นที�ยังไม่จบการศึกษา ห้ามโรงเรยีนจดัสอบย่อยราย
สัปดาห์ สอบย่อยรายวิชา รวมถึงสอบรายเดือน และห้ามเลี�ยงไปเป�ดการสอบในชื�ออื�น ๆ
ด้วย

นโยบายเรื�องครูในสถานศึกษาโดยต้องให้สลับปรบัเปลี�ยนกันไปรบัตําแหน่งในโรงเรยีน
ต่าง ๆ ทุก 6 ป�  เพื�อป�องกันไม่ให้ครูที�มีความรูค้วามสามารถกระจุกอยู่ในโรงเรยีนระดับ
หัวกะทิบางแห่งเท่านั�น

สั�งห้ามครูให้การบ้านแบบข้อเขียนสําหรบันักเรยีนเกรด 1-2 รวมทั�งจาํกัดการให้การ
บ้านนักเรยีนมัธยมต้น ไม่ให้เกินวันละ 1.5 ชั�วโมง

ประกาศยกเลิกการสอบปลายภาควิชาภาษาอังกฤษสําหรบันักเรยีนชั�นประถมศึกษา เพื�อลดภาระ
ของนักเรยีนและผู้ปกครอง ตามเสียงเรยีกรอ้งเพื�อลดการให้ความสําคัญกับการเรยีนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรยีนรฐับาล หลังจากนี�นักเรยีนประถมจะสอบปลายภาคเฉพาะวิชาภาษาจนีและคณิตศาสตร์
ส่วนวิชาอื�นรวมทั�งภาษาอังกฤษจะวัดผลจากการประเมินของครูผู้สอน โดยไม่มีคะแนนสอบ

ออกกฎหมายบังคับให้เด็กและเยาวชนที�อายุต�ากว่า 18 ป�  เล่นเกมได้ไม่เกิน 3 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ แค่
ระหว่างเวลา 20.00-21.00 น. เฉพาะวันศุกร ์เสาร ์อาทิตย์ในช่วงเป�ดภาคเรยีนเท่านั�น ส่วนช่วงป�ด
เทอม เด็กจะได้รบัอนุญาตให้เล่นเกมออนไลน์ได้นานขึ�น แต่ยังจาํกัดวันละ 60 นาที 

ปรบัระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นคิดวิเคราะห์มากขึ�น ตอนนี�จนีกําลังอยู่ในช่วงปรบัเปลี�ยนระบบการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย หรอื เกาเข่า (Gaokao) จากเดิมเน้นการท่องจาํจากสิ�งที�ครูสอนในโรงเรยีน มาเป�นการสอบที�
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากขึ�น และเน้นการคิดวิเคราะห์ โดยนักเรยีนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถคิด
วิเคราะห์ประเด็นซับซ้อน มีความรูห้ลากหลายสาขา และตอนนี�การสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรยีน
วิชาเลือกของเด็กและการทํากิจกรรมอาสาสมัครด้วย ส่วนการบ้านของเด็กจนีในป� จจุบัน จะเน้นเป�นคําถามปลาย
เป�ด เช่น สมมติสถานการณ์ป�ญหา และให้เด็กหาวิธแีก้ป�ญหา
 
จนีจะแปลตําราต่างประเทศเป�นภาษาจนีทั�งหมด ทําให้นักเรยีนนักศึกษาสามารถทําความเข้าใจเนื�อหาต่างๆ ได้ดี
ยิ�งขึ�น โดยไม่มีกําแพงทางภาษา และสามารถนําความรูเ้หล่านั�นไปต่อยอดได้ นอกจากนี�ก็ยังใช้เทคโนโลยีให้เป�น
ประโยชน์ โดยมีแอปพลิเคชันหลักสูตรออนไลน์ MOOC ที�สามารถค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในจนี
ได้ หากสนใจก็สามารถเรยีนฟรไีด้ ซึ�งช่วยเพิ�มโอกาสในการศึกษาของนักเรยีนที�อาจไม่มีโอกาสเข้าเรยีนในมหา
วิทยาลัยนั�นๆ
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    ระบบการศึกษาของจนีแบ่งออกเป�นชั�นอนุบาล 3 ป�  โรงเรยีนประถมศึกษา 5-6 ป�  และโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 3-6 ป�  ตาม

ด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกหลายป�  การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป�นเวลาสามป� เป�นการศึกษาภาคบังคับ

และส่วนใหญ่ได้รบัทุนจากรฐับาล อย่างไรก็ตาม โรงเรยีนยังคงเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมขั�นต�า (ประมาณ 300 หยวนจนี) สาํหรบั

แต่ละภาคการศึกษา และอาจคิดค่าธรรมเนียมสาํหรบัอาหารหรอืกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วยเช่นกัน

ช่วงอายุของนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา 2 ถึง 6-7 ป�

ประถมศึกษา* 6-7 ถึง 12

มัธยมต้น* 12 ถึง 15

มัธยมปลาย 15 ถึง 18

(*การศึกษาภาคบังคับ)

ชั�วโมงเรียน

    เด็กเข้าโรงเรยีนห้าวันต่อสัปดาห์ ชั�วโมงเรยีนขึ�นอยู่กับเกรดและพื�นที� แต่โดยปกติเด็กๆ จะเริ�มวันเวลา 7:30 น. หรอื 8:00 น.

และสิ�นสุดเวลาประมาณ 17:00 น

โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศจนี

     เมื�ออายุ 6-7 ป�   เด็กๆจะเริ�มการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยรวมแล้ว 60% ของเวลาเรยีจะสอนวิชาภาษาจนีและคณิตศาสตร์

หรอืที�เรยีกว่า "The Big Two" นอกจากนี� เด็ก ๆ ยังได้รบัการสอนด้านดนตร ีศิลปะ ศีลธรรม สังคม และธรรมชาติ ตลอดจนชั�น

เรยีนภาคปฏิบัติด้วย บางโรงเรยีนเริ�มสอนภาษาต่างประเทศตั�งแต่ชั�นประถมปลายและเพิ�มกิจกรรมนอกหลักสูตรเข้าไปด้วย การ

แข่งขันในการศึกษาในประเทศจนีเริ�มต้นตั�งแต่อายุยังน้อย ดังนั�นผู้ปกครองจงึมักจะให้บุตรหลานเข้ารว่มกิจกรรมนอกหลักสูตรที�

หลากหลาย เพื�อให้พวกเขามีโอกาสที�ดีขึ�นในอนาคต

     การศึกษาระดับประถมศึกษามีระยะเวลา 5 ป� ในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้นเมืองใหญ่ๆ เช่น ป�กกิ�งหรอืเซี�ยงไฮ้ ซึ�งระบบโรงเรยีน

ประถมที�มีระยะเวลา 6 ป� เป�นเรื�องปกติ ที�นั�น เด็ก ๆ เริ�มเข้าโรงเรยีนเมื�ออายุได้ 6 ขวบ ในขณะที�ในประเทศอื�น ๆ พวกเขาจะไม่ได้

เข้าเรยีนจนกว่าจะอายุ 7 ขวบ

หลังจากสาํเรจ็การศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว นักเรยีนจะต้องทาํข้อสอบภาคบังคับเพื�อทดสอบความรูภ้าษาจนีและคณิตศาสตร์

การศึกษาระดับต้น
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โรงเรยีนมัธยมในประเทศจนี

    เด็กในประเทศจนีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ป� จะเข้าเรยีนในโรงเรยีนมัธยมศึกษา โรงเรยีนของรฐัมักแบ่งออกเป�นโรงเรยีน

มัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละโรงเรยีนมีระยะเวลาสามป�

    หลังจากเรยีนจบมัธยมต้นแล้ว นักเรยีนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเข้าเรยีนในโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบปกติ

โรงเรยีนอาชีวศึกษา หรอืโรงเรยีนวิชาชีพ และในขณะที�ค่าใช้จา่ยของโรงเรยีนสาํหรบัโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้นมักจะต�า แต่ค่า

ธรรมเนียมสาํหรบัการศึกษาในภายหลังก็เพิ�มขึ�นอย่างมาก

    สาํหรบันักเรยีนหลายคน ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ�นไม่ใช่ความท้าทายเพียงอย่างเดียวที�พวกเขาเผชิญ ไม่ว่า

พวกเขาจะเลือกเรยีนต่อที�ใด นักเรยีนจะต้องสอบเข้าโรงเรยีนมัธยมปลาย หรอื Zhongkao –– จากนั�นตามคะแนน พวกเขาจะ

สามารถเลือกสถาบันการศึกษาแห่งต่อไปที�ต้องการสมัครได้ โดยปกติการสอบนี�ไม่มีการแข่งขันมากนัก เว้นแต่นักเรยีนจะตัดสินใจ

สมัครเรยีนในโรงเรยีนที�มีชื�อเสียงมากขึ�นของประเทศ

    ตารางเรยีนในโรงเรยีนที�กล่าวถึงข้างต้นจะคล้ายกับโรงเรยีนประถมศึกษา (8.00 น. ถึง 17.00 น.) อย่างไรก็ตามวันมักจะนาน

กว่านั�น

Gaokao เกาเกา : ข้อสอบจบการศึกษาระดับมัธยมที�ยากที�สุด

    เป� าหมายหลักของโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้นหรอืโรงเรยีนมัธยมปลายส่วนใหญ่คือการเตรยีมนักเรยีนให้พรอ้มสําหรบัการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา อันที�จรงิคุณภาพของโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายมักวัดจากจาํนวนนักเรยีนที�พวกเขาส่งไปเรยีนที�

วิทยาลัย สิ�งนี�เกี�ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของจนีที�มีจาํนวนจาํกัดและผู้สมัครจาํนวนมาก

    ดังนั�นจงึไม่น่าแปลกใจที�นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมาก นอกเหนือจากการเรยีนประจาํวันแล้ว พวก

เขายังต้องเตรยีมตัวสาํหรบั Gaokao ซึ�งเป�นการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ�งเป�นพื�นฐานในการสรรหานักศึกษาสาํหรบั

สถาบันอุดมศึกษา

    การสอบเก้าชั�วโมงที�ทาํในสามวันนี�เป� นสิ�งที�ท้าทายมากและมีนักเรยีนเพียง 40% ที�สอบผ่านในครั�งแรก ข้อสอบจะทดสอบทักษะ

และความรูข้องนักเรยีนในภาษาจนี คณิตศาสตร ์ภาษาต่างประเทศ และวิชาเลือกอื�นๆ อีกสองสามวิชา จากผลการศึกษาดังกล่าว

พวกเขาจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั�นนํา มหาวิทยาลัยทั�วไป หรอืสถาบันที�ดาํเนินการในระดับจงัหวัด

การศึกษาระดับต้น
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โรงเรียนนานาชาติ

    ประเทศจนีมีโรงเรยีนนานาชาติที�ดีที�สุดมากมายและมีชื�อเสียงดีเยี�ยม ส่วนใหญ่โรงเรยีนเหล่านี�ตั�งอยู่ในใจกลางเมือง เช่น เซี�ยงไฮ้

ป� กกิ�ง และสถานที�เป� นอื�่นๆที�เป� นที�นิยมในประเทศจนี ชาวต่างชาติสามารถเลือกจากหลักสูตรต่างๆ เช่น ระบบการศึกษาของ

อังกฤษหรอือเมรกัิน หรอืหลักสูตรภาษาเยอรมัน ฝรั�งเศส หรอืหลักสูตรระดับชาติอื�นๆเป�นส่วนน้อย นอกจากนี� โรงเรยีนนานาชาติ

หลายแห่งในประเทศจนียังเปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) นี�เป� นทางเลือกที�ดีสาํหรบัชาวต่างชาติที�ต้องการ

ย้ายที�อยู่บ่อยหรอืผู้ที�ให้ความสาํคัญกับความเป�นสากล

    หากย้ายไปยังเมืองที�เล็กกว่า อาจจะไม่มีตัวเลือกเหล่านี� แต่ไม่ว่าชจะเลือกหลักสูตรประเภทใด คุณต้องคาํนึงถึงงบประมาณอยู่

เสมอ  ค่าเทอมของโรงเรยีนนานาชาติในประเทศจนีค่อนข้างแพง โดยมีค่าเล่าเรยีนสูงถึง 18,000 หยวน ต่อเดือนหรอืมากกว่านั�น

ชาวต่างชาติบางคนสามารถเจรจาเรื�องค่าเล่าเรยีนของบุตรหลานของตนโดยเป�นส่วนหนึ�งของสิทธิ�สําหรบัชาวต่างชาติได้ แต่ไม่ใช่

จะสําเรจ็ทุกคน

    แม้ว่าค่าเล่าเรยีนสาํหรบัโรงเรยีนนานาชาติในจนีจะสูง แต่ทั�งนักเรยีนต่างชาติและนักเรยีนชาวจนีต่างก็พากันหลั�งไหลมาที�

โรงเรยีนเหล่านี� และแม้ว่าจาํนวนโรงเรยีนนานาชาติในจนีแผ่นดินใหญ่จะเพิ�มขึ�น แต่ความต้องการก็สูงมากจนเต็มอย่างรวดเรว็ และ

โรงเรยีนหลายแห่งก็มีข้อตกลงที�ต่างกัน ดังนั�น พยายามสมัครสถานที�ศึกษาโดยเรว็ที�สุดและจดัเตรยีมใบรบัรองผลการเรยีน     

 ใบรบัรองสุขภาพ และจดหมายแนะนําหากจาํเป�น และขการรบัเข้าเรยีนการอาจมีการสอบเข้าและการสัมภาษณ์

การศึกษาระดับต้น
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Scheduled hours

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

     นักศึกษาในประเทศจนีสามารถเลือกระหว่างมหาวิทยาลัยที�ดีที�สุดในประเทศจนี ซึ�งมีจาํนวนมากที�เป� ดสอนหลักสูตรระดับ

ปรญิญาต่างๆ เช่น ปริญญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ตลอดจนหลักสูตรที�ไม่ใช่ปรญิญา นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้า

เรยีนได้ทุกสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจนี

     ตั�งแต่กลางทศวรรษ 1980 การศึกษาระดับอุดมศึกษาในจนีไม่ได้รบัทุนสนับสนุนจากรฐัอีกต่อไป จงึเป�นเหตุให้มีการแข่งขันชิง

ทุนการศึกษา นักศึกษาต่างชาติจงึต้องพิสูจน์ความสามารถของตนเองในสการแข่งขัน เพราะมีชาวต่างชาติจาํนวนมากขึ�นเรื�อยๆ  

 ที�ลงทะเบียนเรยีนในมหาวิทยาลัยของจนี

      นักเรยีนใช้เวลาสองหรอืสามป� ในโปรแกรมระดับปรญิญาตรหีากพวกเขาเข้าเรยีนในวิทยาลัย (หรอืที�เรยีกว่าวิทยาลัยระยะสั�น)

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยทั�วไปอื�นๆ มักเป� ดสอนหลักสูตรสามป�และสี�ป� ในระดับปรญิญาตร ีหลายแห่งยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษาสาํหรบัการศึกษาต่อปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก

      นอกเหนือจากหลักสูตรระดับปรญิญาตรแีละบัณฑิตทั�วไปแล้ว การวิจยัทางวิทยาศาสตรย์ังเป�นส่วนสําคัญของการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของจนีอีกด้วย มหาวิทยาลัยในจนีจดัตั�ง ห้องปฏิบัติการที�สาํคัญหลายแห่ง ห้องปฏิบัติการวิจยัแบบเป�ด และศูนย์วิจยั

ด้านวิศวกร และทําหน้าที�เป� นแรงผลักดันเบื�องหลังนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใหม่ๆของประเทศจนี

วิธีเข้ามหาวิทยาลัยจนี

      ข้อกําหนดการรบัเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจแตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับมหาวิทยาลัยที�วางแผนจะสมัคร มหาวิทยาลัยบางแห่ง

สามารถเข้าศึกษาได้ก็ต่อเมื�อนักเรยีนผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจนีมาตรฐาน HSK ( Hanyu shuiping kaoshi )

หรอืเทียบเท่า เอกสารบางอย่างที�ต้องส่ง ได้แก่ แบบฟอรม์ใบสมัครที�กรอกข้อมูลครบถ้วน สาํเนาใบรบัรองจบการศึกษาเป�นภาษา

อังกฤษหรอืจนีที� สาํเนาใบรบัรองผลการเรยีน และสาํเนาหนังสือเดินทางที�ยังไม่หมดอายุ มักจะมีการสอบเข้าและสัมภาษณ์ด้วยเช่น

กัน โปรดสอบถามกับมหาวิทยาลัยที�คุณเลือกเกี�ยวกับข้อกาํหนดการรบัเข้าเรยีน กาํหนดเวลาการสมัคร และข้อกาํหนดเกี�ยวกับ

วีซ่า

การเรียนที�ประเทศจนีสาํหรับนักเรียนต่างชาติมีค่าสมัครเท่าไร? (หยวนจนี)

      มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ�งอาจมีค่าใช้จา่ยตั�งแต่ 600 ถึง 1,400 หยวนจนี ขึ�นอยู่กับ

มหาวิทยาลัยที�คุณเลือก สาํหรบัสถานศึกษามีชื�อเสียงมากขึ�นมักจะหมายความว่าคุณจะต้องใช้จา่ยมากขึ�น การจดัอันดับ

มหาวิทยาลัยอาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาใดที�เหมาะกับคุณ
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การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาการเรียนภาษา

โรงเรียนสอนภาษา

       คุณอาจเคยได้ยินมาว่าภาษาจนีเป�นหนึ�งในภาษาที�ใช้กันมากที�สุดในโลก และเป�นภาษาสาํคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในโลกธุรกิจ

อย่างไรก็ตามความคิดนี�เป� นความเข้าใจที�ผิด เนื�องจาก "ภาษาจนี" ประกอบด้วยภาษาถิ�นเกือบ 300 ภาษา

ภาษาถิ�นเหล่านี�แตกต่างกันมาก  ความแตกต่างระหว่างทั�งภาษาถิ�นนี�สามารถเทียบเคียงได้กับความแตกต่างระหว่างภาษาสเปนและ

อิตาลี ซึ�งไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมรกัิน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสรา้งประโยคส่วนใหญ่ระหว่าง

ภาษาถิ�นมีความต่างกันมาก และเป�นเรื�องปกติที�คนในท้องถิ�นจากส่วนต่างๆ ของประเทศจนีจะมีลําบากในการทาํความเข้าใจภาษาถิ�น

ของกันและกัน นั�นคือเหตุผลที�กันเรยีกว่า "กลุ่มภาษาจนี"

ภาษาจนีกลางหรือแมนดาริน: ภาษาทางการของจนี

       ภาษาจนีกลางหรอืแมนดารนิเป�นภาษาทางการของประเทศจนีแผ่นดินใหญ่ ซึ�งใช้ในสื� การศึกษา และการสื�อสารอย่างเป�นทางการ

ยังเป�นที�รูจ้กักันในนาม Standard Chinese, Guoyu, Huayu, Hanyu หรอื Putonghua ผู่ทงฮว่า (普通话)  เป�นภาษาจนีที�พูดกันในป�กกิ�ง

นอกจากนี�ยังถือว่าเป�นหนึ�งในภาษาราชการของสหประชาชาติ

       ประชากรจนีมากกว่า 50% พูดภาษาจนีกลางเป�นภาษาแม่และสามารถเข้าใจภาษาจนีกลางสมัยใหม่ได้ ชาวจนีหลายคนเรยีนเป�น

ภาษาที�สอง นอกจากจนีแผ่นดินใหญ่ ภาษาแมนดารนิยังใช้้ในไต้หวันและสิงคโปรด้์วย นี�เป� นเหตุผลหนึ�งที�ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ตัดสินใจ

เรยีนภาษาจนีกลางแบบมาตรฐาน

การเรียนภาษาจนีในคนต่างชาติ

       หากวางแผนที�จะใช้ชีวิต ทาํงาน หรอืเรยีนที�ประเทศจนี การเรยีนภาษาจนีเป�นสิ�งจาํเป�น เนื�องจากประชากรส่วนใหญ่ของจนีพูด

ภาษาจนีกลาง ( Putonghua ) จงึควรให้ความสาํคัญกับภาษาถิ�นนี� จะเพิ�มโอกาสในการทาํความเข้าใจคนในท้องถิ�นในส่วนต่างๆ ของ

ประเทศ หากต้องการเรยีนภาษาจนีตัวใดตัวหนึ�ง สามารถทาํได้โดยเข้าเรยีนหลักสูตรภาษาจนีที�มีอยู่มากมายในมหาวิทยาลัยในท้องถิ�น

ค่าธรรมเนียมโรงเรยีนสอนภาษาสาํหรบัหลักสูตรระยะยาวหนึ�งป� อยู่ที�ประมาณ 10,000 หยวนจนี ขึ�นอยู่กับมหาวิทยาลัยที�คุณเลือก

บางหลักสูตรมีหลักสูตรที�สั�นและเข้มข้นกว่าด้วย อีกทางเลือกหนึ�งคือการเข้าเรยีนในโรงเรยีนสอนภาษาจนีเฉพาะทาง คุณจะสามารถ

เลือกความเข้มข้นของหลักสูตรและจาํนวนสัปดาห์ที�ต้องการเข้าชั�นเรยีนได้ ราคาขึ�นอยู่กับเกณฑ์ต่างและค่าเรยีนอยู่ในช่วงตั�งแต่ 500

ถึง 2,500 หยวน หรอืมากกว่านั�นต่อสัปดาห์ หากเลือกจา้งครูสอนพิเศษ ควรหาาคนที�พูดภาษาจนีกลางได้จรงิ และไม่ใช้สาํเนียงกระด้าง

โดยเฉพาะเมื�ออาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจนีที�ซึ�งภาษาจนีกลางเป�นเพียงภาษาที�สอง จะได้พบกับคนท้องถิ�นจาํนวนมากที�รูภ้าษาจนี

กลางแต่พูดได้ไม่คล่อง การจา้งครูสอนพิเศษเสียค่าใช้จา่ยประมาณ 150 ถึง 450 หยวน ต่อบทเรยีน 

       พยายามตัดสินใจตั�งแต่เนิ�นๆ ว่าคุณต้องการเรยีนภาษาจนีเท่านั�นหรอืต้องการเข้าใจรูปแบบการเขียนด้วย ไม่ควรใช้เวลานานเกิน

ไปในการเรยีนภาษาจนีสาํหรบัการสื�อสารขั�นพื�นฐาน อย่างไรก็ตาม การเรยีนรูภ้าษาเขียนนั�นท้าทายกว่ามาก
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การสอบ HSK
การสอบ HSK (The Chinese Proficientcy Test) หรือ Hanyushuipingkaoshi

     เป�นการสอบ ความสามารถทั�วไปของภาษาจนีเป�นหลักสาํหรบัคนต่างชาติและไม่ได้ใช้

เนื�อหาของตําราพิเศษอื�นๆ หรอืหลักสูตรพิเศษอื�นเป�นมาตรฐาน ดังนั�นผู้เข้าสอบไม่จาํเป�น

ต้องใช้ตําราพิเศษอื�นมาเตรยีมตัวสอบ โดยแบ่งการสอบออกเป�นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน

และ การพูด การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป�น 6 ระดับดังนี� ความรูภ้าษาจนี จาํนวนคําศัพท์ที�

ควรรู ้ค่าใช้จา่ย ในการสอบ 

5

ระดับ 1 เข้าใจประโยคและคาํศัพท์จนีง่ายๆ

จาํนวนคําศัพท์ที�ควรรู ้150 คาํ

ระดับ 2  เข้าใจประโยคภาษาจนีง่ายๆ เพื�อ

สื�อสารในชีวิตประจาํวัน

จาํนวนคําศัพท์ที�ควรรู ้300 คาํ

ระดับ 3 ใช้ภาษาจนีในชีวิตประจาํวัน ด้าน

การเรยีน การทํางาน

จาํนวนคําศัพท์ที�ควรรู ้600 คาํ

ระดับ 4 ใช้ภาษาจนีที�มากกว่าในชีวิตประจาํ

วันและ สามารถสื�อสารกับเจา้ของภาษาได้ 

จาํนวนคําศัพท์ที�ควรรู ้1,200 คาํ

ระดับ 6 สามารถรบัฟ� งและอ่านข่าวสาร

ภาษาจนีได้ อย่างเข้าใจและสามารถใช้ภาษา

จนีในการ แสดงออกทางความคิดของตนเอง

ได้อย่าง จาํนวนคําศัพท์ที�ควรรู ้5,000 คาํ

ระดับ 5 สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ฟ� งวิทยุ ชมโทรทัศน์ ภาพยนตร ์และกล่าวคาํ

สุนทรพจน์ได้

จาํนวนคําศัพท์ที�ควรรู ้2,500 คาํ
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ประโยชน์และความสาํคัญของการสอบ HSK 

1. เพื�อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจนีกลางของผู้สอบ

และเป�นข้อมูลให้ตนเอง สามารถพัฒนาการเรยีนของตนเองให้ดี

ยิ�งขึ�น 

2. เพื�อเป�นข้อมูลในการส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนี และวัด

มาตรฐานการสอน ภาษาจนีของสถานศึกษา 

3. ประกาศนียบัตรผลสอบ สามารถใช้เป�นเอกสารประกอบการ

ศึกษาต่อในประเทศจนี หรอืเป�นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ

 4. ใช้เป�นหลักฐานแสดงความเทียบเท่าด้านความรูภ้าษาจนี เพื�อ

หลีกเลี�ยงการเข้าเรยีน วิชาภาษาจนีในระดับที�ต�ากว่าตาม

โครงสรา้งทางการศึกษาได้

สามาถศึกษาข้อมูลการสอบเพิ�มเติมได้ที� http://www.blcubangkok.com/detailblcubangkok.php?qno=65
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 การขอวีซ่า

1. การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื�นเอกสารดังต่อไปนี�

    (1) หนังสือเดินทาง - ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางต้องมีหน้าวีซ่าว่างพรอ้มสําเนาหน้า

ข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

    (2) กรอกแบบฟอรม์ขอวีซ่า -( Form V.2011A) 1 ใบ

 สาํหรบัผู้ที�ยื�นขอเพื�อจะมาทาํงานในจนี (วีซ่าชนิด “ Z ”) 

ศึกษาเล่าเรยีน (วีซ่าชนิด “ X ”) ประชาชนในประเทศที� 3 และบุคคลที�มีผู้ติดตามที�ใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกัน ต้อง

กรอก( Form V.2011B ) 1 ใบ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพรอ้มเซ็นชื�อ

    (3) รูปถ่าย - ขนาด 2 นิ�ว (48 มม. X 33 มม.) เป�นรูปถ่ายป� จจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที�ใช้ใน

หนังสือเดินทาง 1 รูป ประชาชนอเมรกิาต้องใช้รูปถ่าย 2 รูป และติดรูปถ่ายในแบบฟอรม์ขอวีซ่า

    (4) หนังสือเดินทางจนีเล่มเดิม - ผู้ที�เกิดในประเทศจนี (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) แล้วมีการโอนสัญชาติเป�นต่างชาติ

ในภายหลัง เมื�อขอวีซ่าครั�งแรก ให้ยื�นหนังสือเดินทางจนีเล่มเดิม พรอ้มสาํเนาหน้าข้อมูลที�มีรูปถ่ายและหน้าต่ออายุ ของ

หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

    (5) เอกสารหลักฐานการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล -หากชื�อ-นามสกุลที�ระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับหนังสือเดินทาง

เล่มเดิมไม่ตรงกัน ให้ยื�นเอกสารหลักฐานการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุลที�ทางราชการออกให้

    (6) วีซ่าจนีเดิม  ชาวจนีที�เกิดในประเทศจนีแต่ได้สัญชาติอื�นและเคยได้วีซ่าจนี เมื�อขอวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติ

เล่มที�ออกใหม่ ให้ยื�นสาํเนาหน้าข้อมูลที�มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่าจนีที�เคยได้รบัด้วย
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 การขอวีซ่า

เอกสารที�ต้องยื�นเพิ�มเติมและคาํชี�แจงพิเศษ

     การยื�นขอวีซ่านักเรยีน (วีซ่าชนิด “ X ”) -หนังสือตอบรบัเข้าเรยีนหรอื แบบฟอรม์ขอวีซ่านักเรยีนต่างชาติในจนี

(JW201 หรอื JW202) ที�ออกโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของจนี ฉบับจรงิและสาํเนา (การยื�นขอเพื�อศึกษาในระยะสั�นและ

ฝ�กงานในระยะไม่เกิน 6 เดือน ก็ต้องยื�นเอกสารทั�งสองนี�เช่นกัน)

     * นักเรยีนที�ยื�นขอศึกษาชั�นมัธยมและประถม (เกิน 6 เดือน) บิดา มารดาต้องพาํนักถาวรในจนีหรอืมอบหมายให้ผู้ที�

พํานักถาวรในจนีเป�นผู้อุปการะ และหนังสือมอบหมายดังกล่าวต้องรบัรองนิติกรโดยกระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทย และสถานทูตจนีประจาํประเทศไทย

     * นักเรยีนที�ยื�นขอศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (เกิน 6 เดือน) ยังต้องยื�นเอกสารรบัรองการตรวจรา่งกายที�ออกโดย

หน่วยงานสาธารณสุขของรฐัทั�งฉบับจรงิและสาํเนา

     * หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื�นคาํรอ้งขอพํานักระยะยาวในประเทศจนีต่อหน่วย

งานสันติบาลในพื�นที�

3. วิธีการยื�นขอวีซ่า

     (1) ผู้ยื�นขอสามารถดาํเนินการด้วยตนเองหรอืมอบหมายให้บุคคลอื�น บรษัิททัวร ์ตัวแทนขอวีซ่าดาํเนินการขอวีซ่า ณ

สถานทูตจนีหรอืสถานกงสุลจนีประจาํประเทศไทย (เชียงใหม่, สงขลา, ขอนแก่น)

     (2) กรณีจาํเป�น ผู้ยื�นขออาจต้องมาสัมภาษณ์ หรอืเซ็นชื�อรบัรองในเอกสารคาํขอวีซ่า ตามที� สถานทูตจนีหรอืสถาน

กงสุลจนีแจง้ให้ทราบ

     (3) ไม่รบัดาํเนินการทางไปรษณีย์

     (4) ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

4. ระยะเวลาดําเนินการ

     (1) แบบทั�วไป : รบัวีซ่า 4 วันทาํการ

     (2) แบบเรง่ด่วน : รบัวีซ่า 2 หรอื 3 วันทาํการ ( ประเภทนี�ต้องผ่านการอนุมัติ )

     (3) แบบเรง่ด่วนพิเศษ : รบัวีซ่า 1 วันทาํการ (ประเภทนี�ต้องผ่านการอนุมัติ)

(ต้องยื�นขอก่อนเวลา 11:30 น ตอนบ่ายรบัวีซ่าเวลา 15.00-16.00 น.)
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 การขอวีซ่า

วิธีการชาํระเงิน : ชําระเป� นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

โดยสั�งจา่ย “Embassy of the People’s Republic of China in Thailand”

ข้อควรทราบ

(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอรม์ขอวีซ่าตามความเป�นจรงิ ชัดเจนและเรยีบรอ้ย การกรอกข้อมูลเท็จ 

ลืมกรอกหรอืตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทาํให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรอืแม้กระทั�งถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจา้หน้าที�วีซ่าจะอนุมัติระยะการใช้งาน จาํนวนครั�งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพาํนักของวีซ่า ตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องของประเทศจนี

(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี�ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจนีหรอืสถานกงสุลจนีเป�นเกณฑ์
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 ประกาศการปรับเปลี�ยนนโยบาย
สําหรับการขอวีซ่าประเทศจีน

   ศูนย์บรกิารยื�นขอวีซ่าประเทศจนีประจาํกรุงเทพฯจะรบัคํารอ้งผู้สมัครขอวีซ่าตามเงื�อนไขดังต่อไปนี�  

          1. สําหรบัชาวไทยและชาวต่างชาติที�ยังมีใบอนุญาตพํานัก (ดูตัวอย่างท้ายประกาศ) ที�ยังไม่หมดอายุ ได้แก่ ทํางาน เยี�ยมครอบครวั หรอืกิจธุระ

ส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าประเทศจนีได้โดยไม่ต้องทําวีซ่าใหม่ สําหรบัผู้ที�มีใบอนุญาตพํานักประเภททํางานที�หมดอายุหลังวันที� 28 มีนาคม 2563

สามารถนําหลักฐานใบอนุญาตพํานักที�หมดอายุแล้ว พรอ้มกับเอกสารเกี�ยวข้อง โดยจุดประสงค์การเข้าประเทศจนียังคงสอดคล้องกับใบอนุญาต

พํานักเดิม มาทําการขอวีซ่าใหม่ได้ ทั�งนี�ผู้ที�เดินทางเข้าประเทศจนีจะต้องปฏิบัติตามขั�นตอนการป�องกันและควบคุมการแพรโ่รคระบาดตามนโยบายที�

ประเทศจนีกําหนดอย่างเครง่ครดั  

       2. สําหรบัผู้สมัครที�เดินทางเข้าประทศจนีด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่ การค้าและธุรกิจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กิจกรรมด้านวัฒนธรรม การ

ศึกษา การกีฬา โดยได้รบัหนังสือเชิญ(หนังสือเชิญ PU/TE หรอื หนังสือยืนยันคําเชิญ)ที�ออกโดยสํานักงาน การต่างประเทศ กรมพาณิชย์ หรอืหน่วย

งานที�เกี�ยวข้องประจาํมณฑลที�ต้องการเดินทางเข้าประเทศจนี       

       3. สําหรบัผู้สมัครที�เดินทางเข้าประเทศจนีด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ดังนี�

 3.1 ต้องการเยี�ยมเยือนสมาชิกในครอบครวัที�มีอาการป� วยหนัก หรอืจดัการงานศพของสมาชิกในครอบครวั โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ พ่อแม่ คู่

สมรส บุตร ปู� ย่าตายาย หลานชายหลานสาว และจะต้องมีเอกสารที�ออกโดยโรงพยาบาล หรอื ใบมรณบัตร สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ได้แก่

สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงความสัมพันธ์จากสถานีตํารวจ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที�ผ่านการรบัรอง เป�นต้น หนังสือเชิญ

จากสมาชิกในครอบครวั สําเนาบัตรประชาชนจนีของผู้เชิญ และหนังสือชี�แจงเหตุผลที�ต้องการขอวีซ่าจากผู้สมัคร   

   4. สําหรบัผู้สมัครที�ต้องสมัครวีซ่าลูกเรอื (C) หรอืวีซ่าสําหรบัผู้เชี�ยวชาญระดับสูง(R)  

 หมายเหตุ: สถานทูตและสถานกงสุลจะใช้ข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจนีในการตัดสินการอนุมัติวีซ่า ประเภทวีซ่า อายุวีซ่า ระยะ

เวลาการพํานักและจาํนวนครั�งการเข้า-ออก การยื�นคํารอ้งขอวีซ่าที�นอกเหนือจากประกาศจะไม่สามารถยื�นขอได้ชั�วคราว 

   นอกจากนี� ศูนย์บรกิารยื�นขอวีซ่าประเทศจนีประจาํกรุงเทพฯยังไม่เป� ดให้บรกิารเป�นการชั�วคราวต่อไป ผู้สมัครที�เข้าข่ายเงื�อนไขตามที�กล่าวข้างต้น

จะต้องทําการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และพิมพ์แบบฟอรม์ออกมา กรอกประวัติการเดินทาง(Travel History) สแกน

เอกสารประกอบคํารอ้งทั�งหมด แล้วส่งมาที�อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org ถ้าหลังจากตรวจเอกสารแล้วเข้าข่ายเงื�อนไข ผู้สมัครจะต้อง

ทําการนัดหมายออนไลน์ ในวันที�ยื�นเอกสารกรุณาพิมพ์ใบยืนยันนัดหมาย หรอืใบตอบรบัคํารอ้งที�ออกโดยศูนย์ฯ เพื�อใช้เป� นหลักฐานในการยื�นเอกสาร

ที�ศูนย์ฯวีซ่าจนีเป�นลําดับถัดไป

       เพื�อความมั�นใจในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ขอให้ผู้สมัครทุกท่านให้ความรว่มมือกับมาตรการป�องกันการแพรร่ะบาด ด้วยการสวม

ใส่หน้ากากผ้า หรอืหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิรา่งกายก่อนเข้าใช้บรกิาร  

 

             การปรบัเปลี�ยนข้างต้นเป�นมาตรการชั�วคราว หากมีการเปลี�ยนแปลงจะมีประกาศใหม่ออกมาให้ทราบโดยเรว็ที�สุด ทั�งนี�ขอขอบคุณทุกท่านที�

เข้าใจและให้ความรว่มมือ
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สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจนีประจาํ
ประเทศไทย 
ตั�งอยู่เลขที� 57 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2245 7043-4

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงป� กกิ�ง
เลขที� 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงป�กกิ�ง 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 หรอื กด
2
Fax. (86-28) 6689-7863
E-mail : thaiconsulate.ctu@mfa.go.th
Website: https://chengdu.thaiembassy.org/th/index

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 เมืองเซี�ยเหมิน
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
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mailto:gzthaicg@163.com
mailto:thaigug@mfa.go.th
http://www.thaiembassy.org/guangzhou
mailto:rtcgkunming@sina.com
http://www.thaiembassy.org/kunming
mailto:thaiconsul.sgh@gmail.com
http://www.thaishanghai.com/
https://chengdu.thaiembassy.org/th/index
mailto:thainng@mfa.go.th
http://www.thaiembassy.org/nanning
mailto:thaixcg@gmail.com
http://www.thaiembassy.org/xian/zh/home
https://thaiembbeij.org/th/consulate-general/xiamen/thaiconsulate.XMN@mfa.mail.go.th
http://www.thaiembassy.org/xiamen
mailto:thaicghk@thai-consulate.org.hk
http://www.thai-consulate.org.hk/
mailto:thaiqingdao@mfa.go.th
http://www.thaiembassy.org/qingdao


สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจนี (สนร.จนี)

เลขที� 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงป� กกิ�ง 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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แหล่งข้อมูลที�น่าสนใจ

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/

 

ค้นหาทุน
www.fastweb.com

Baiduxueshu  สามารถค้นหาคําสาํคัญ แยกตามป�  สาขาวิชา ประเภทวารสาร บทความ
วิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการ

http://xueshu.baidu.com/

บริษัท Peterson ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการสอบ การเรียนต่อ การค้นหามหาวิทยาลัย รวมถึง
สาขาอาชีพในอนาคต และยังมีทุนการศึกษากว่า 5,000 ทุนในเว็บไซต์

www.petersons.com

Platform ที�แชร์เอกสารที�มีชื�อเสียงในประเทศจีน เป� นแหล่งข้อมูลเอกสารหลายประเภทที�
เป� นภาษาจีนมากกว่า 1000 ล้านรายการ ประกอบด้วยข้อมูลวิจัย เอกสารประกอบการสอน

วิทยานิพนธ์ หนังสือ ข้อสอบ รูปแบบเอกสารต่างๆ 
https://www.doc88.com/

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาของจีน
https://www.chinesescholarshipcouncil.com/

กระทรวงการศึกษาประเทศจีน
http://en.moe.gov.cn/

 
 

ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษาในประเทศจีน
https://www.edu.cn/english/

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

_87.html
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https://www.campuschina.org/

 

 
สมาคมนักเรียนไทย-จีน

https://www.facebook.com/TCSATH
 

http://gongjushu20.oversea.cnki.net/oversea/
http://xueshu.baidu.com/
https://www.doc88.com/

