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       รบัสมัครทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อประจ าปี 2559 
ส ำนักงำนใหญ่สถำบันขงจื่อ  จัดสรรทุนกำรศึกษำระยะสั้นและทุนระดับปริญญำตรี-โทแก่บุคคลทั่วไป 

เพ่ือศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดย ส ำนักงำน HANBAN  รับผิดชอบค่ำเล่ำเรียน ค่ำท่ีพักและ 
ค่ำครองชีพ ส่วนค่ำตั๋วเครื่องบินและอ่ืนๆ ผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง   
 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประเภททุนการศึกษา  

1.1 ทุนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา  (One-Semester Study)  
     - ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และมีผลกำรสอบ HSK ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 2  
(120 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) ระดับต้น (40คะแนน)  (ดูรำยละเอียดได้ท่ีเอกสำรดำวน์ 
โหลด “รำยชื่อมหำวิทยำลัยที่จัดสรรทุน”) 
 
1.2 ทุนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา (One-Academic-Year Study)  

- ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และมีผลกำรสอบ HSK ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3 
(180 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) ระดับต้น (60คะแนน) ศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยกำรแพทย์
เวินโจว และมหำวิทยำลัยเวินโจว 
 
1.3 ทุนระดับปริญญาตรี ศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ระยะเวลา 4 ปี  
     (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) 
     - ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 (อำยุไม่เกิน 20 ปี) และมีผลกำรสอบ HSK ไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ 3 (180 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) ระดับกลำง (40คะแนน)  (ดูรำยละเอียดได้ที่
เอกสำรดำวน์โหลด “รำยชื่อมหำวิทยำลัยที่จัดสรรทุน”) 

 
1.4 ทุนระดับปริญญาโท ศึกษาด้านการสอนภาษาจีน  
     (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)  
     - ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และมีผลกำรสอบ HSK ไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ 5  (180 คะแนน) และ 
   ผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) ระดบักลำง (50คะแนน)  (ดูรำยละเอียดได้ที่เอกสำรดำวน์โหลด “รำยชื่อ 
 มหำวิทยำลัยที่จัดสรรทุน”)     
 
1.5 ทุนระยะสั้น 4 สัปดาห์ 

(Scholarship for Four-Week Study Students) 
               - ส ำหรับนักเรียนหรือนิสิตศึกษำของห้องเรียนขงจื่อหรือสถำบันขงจื่อ ที่มีผลกำรสอบ HSK หรือ BCT    
          อยู่ในระดับดีเด่น และไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรไปศึกษำต่อ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 
1.6 ทุนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา+ทุนระดับปริญญาโท ศึกษาด้านการสอนภาษาจีน 2 ปี รวมระยะเวลา 3 ปี 

(Scholarship for one-Academic-Year Study + MTCSOL Students) 
               -ส ำหรับผู้ที่มีผลกำรสอบ HSK ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3 (180 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด)  
           ระดับต้น (60คะแนน)          
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 2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. นักเรียน นักศึกษำหรือบุคคลทั่วไป อำยุตั้งแต่ 16-35 ปี 
  2. มีผลกำรสอบ HSK แบบใหม่ 
            3. มีผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) 
           *ผู้ที่สอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำจีน HSK และ HSKK กับสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะได้รับกำร
พิจำรณำกำรสมัครขอรับทุนฯ เป็นกรณีพิเศษ 
 
3. ขั้นตอนการสมัคร  

3.1  ผู้สมัครสำมำรถดูรำยละเอียดทุนกำรศึกษำและกรอกใบสมัครออนไลน์ที่     
    

 

   

   

 

 
 
3.2 ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุนกำรศึกษำด้วยตัวเองที ่สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ     

 (ก ำหนดกำรดังตำรำงต่อไปนี้)  
 

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรทุน 
(ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรไปเรียนใน              

ภำคเรียนเดือน กันยำยน 2559) 

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรทุน 
(ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรไปเรียนใน 
ภำคเรียนเดือน มีนำคม 2560) 

ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2559 ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2559 
ภำยในวันที่ 18 เมษำยน 2559 ภำยในวันที่ 18 เมษำยน 2559 

ภำยในวันที่ 16 พฤษภำคม 2559 ภำยในวันที่ 16 พฤษภำคม 2559 
- ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 
- ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 
- ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2559 
- ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2559 
- ภำยในวันที่ 17 ตุลำคม 2559 
- ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 

- 

* ทำงสถำบนัฯจะพิจำรณำและเสนอทุนตำมก ำหนดกำรข้ำงต้น หลังจำกท่ีผู้สมคัรส่งเอกสำรกำรขอทุนและ   
     ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำบันฯแล้ว จะสำมำรถทรำบผลกำรอนุมัติทุนกำรศึกษำภำยใน 45 วัน (นับจำกวันที่ทำง    
     สถำบันฯ เสนอทุน) 
 
 
 
 
 
 

     http://cis.chinese.cn  (孔子学院奖学金申请表)   (ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่ำนด้วย) 
- ในช่อง 推荐单位 ให้ระบุ: 东方大学孔子学院     

              - ในช่อง 推荐人 ให้ระบุ : MR.ZHANG YULIN     
电话：66-38102603，传真：66-38394409  E-Mail : confuciusbuu@hotmail.com 

      ที่อยู่สถำบันขงจื่อมหำวิทยำลัยบูรพำ : Confucius Institute At Burapha University           
              169 Bangsaen Road, Saen Sook Sub-district, Mueang District, Chonburi 20131 
 

http://cis.chinese.cn/
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4.เอกสารที่ใช้ในการสมัครและจะต้องน าส่งมาให้กับทางสถาบันฯ มีดังนี้ 

4.1  ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนออนไลน์และกรอกใบสมัครที่ http://cis.chinese.cn    
 พร้อมทั้งท ำกำรอัพโหลดเอกสำรดังนี้ 

     • ส ำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำที่มีรูปถ่ำย (ที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน) 
     • ผลกำรสอบวัดระดับภำษำจีน HSK ระบบใหม่ และกำรสอบพูด HSKK (ผลกำรสอบไม่เกิน 2 ปี) 
     • หนังสือแสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุดหรือหนังสือรับรองว่ำก ำลังศึกษำจำกสถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) 
     • ผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับภำษำอังกฤษ หรือ ส ำหรับผู้ขอทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี  
       ให้ใช้ใบ ปพ.1 ฉบับภำษำอังกฤษ 

           • แผนกำรศึกษำ (学习计划)  
- ทุนระยะสั้น 1 ภำค 1 ปีกำรศึกษำ  และ 4 สัปดำห์ จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 500 ตัวอักษรจีน 
- ทุนระดับปริญญำตรีและปริญญำโท จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 800 ตัวอักษรจีน 

               • หนังสือรับรอง (ภำษำจีนหรือภำษำอังกฤษ) จำกอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ต ำแหน่งผู้ช่วย  
       ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป จ ำนวน 2 ท่ำน (เฉพำะผู้ที่ขอทุนศึกษำต่อระดับปริญญำโทเท่ำนั้น)  

        และให้น ำส่งใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบ พร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุนศึกษำและเอกสำร  
     ต้นฉบับด้วยตัวเองพร้อมสอบสัมภำษณ์ ณ สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ (อำคำรศูนย์จีนศึกษำ)    
 

 *หมายเหต ุ• เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่ำนกดบันทึกเท่ำนั้น (保存) ห้ำมกดส่ง (提交) เพรำะยังมี            
   เอกสำรที่ต้องอัพโหลดอีกหรืออำจมีข้อมูลที่ต้องแก้ไข  
 • ในส่วนของเอกสำร（推荐信）ทำงสถำบันฯจะออกให้ในกรณีท่ีท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกแล้วเท่ำนั้น   
 • โปรดติดตำมประกำศกำรปิดรับสมัครและประกำศรำยชื่อผู้สมัครขอรับทุนกำรศึกษำ           

             ทำงเว็ปไซดข์องสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ และ Facebook       
 

สอบถำมรำยละเอียดได้ที่  
สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ    
169 ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131   
โทรศัพท ์038-102602-03   
E-mail: confuciusbuu@hotmail.com  
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.confucius.buu.ac.th และ www.facebook.com/confuciusbuu  
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