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       รบัสมัครทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อประจ าปี 2563 
ส ำนักงำนใหญ่สถำบันขงจื่อ  จัดสรรทุนกำรศึกษำระยะสั้นและทุนระดับปริญญำตรี-เอก ส ำหรับบุคคลทั่วไป  

(เฉพำะนักเรียนสังกัดสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำเท่ำนั้น) เพ่ือศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดย
ส ำนักงำน HANBAN  รับผิดชอบค่ำเล่ำเรียน ค่ำที่พักและค่ำครองชีพ และค่ำประกันสุขภำพ ส่วนค่ำตั๋วเครื่องบินและ
อ่ืนๆ ผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ประเภททุนการศึกษา  

 1.ทุนระดับปริญญาเอก ศึกษาด้านการสอนภาษาจีนนานาชาติ  
 (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)  
 ระยะเวลาเปิดภาคเรียน เดอืนกันยายน 2563 (ระยะเวลาเรียน 4 ปี) 
 1.1 ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำภำษำจีน หรือสำขำกำรสอนภำษำจีน และมี
ประสบกำรณ์ท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรสอนภำษำจีน หรือด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำษำจีนอย่ำงน้อย 2 ปี     
(อำยุไม่เกิน 35 ปี)  มีรำยละเอียดดังนี้ มีผลกำรสอบ HSK ระดับ 6 (200 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK   
(กำรสอบพูด) ระดับสูง 60 คะแนนขึ้นไป 
(ดูรำยละเอียดมหำวิทยำลัยได้ที่ http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool และ 附件 3               
2020 年 孔子学院总部与部分接收院校合作招生奖学金类别及名额 ในไฟล์รำยละเอียดทุนภำษำจีน)    
 

2.ทุนระดับปริญญาโท ศึกษาด้านการสอนภาษาจีนนานาชาติ  
 (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)  
 ระยะเวลาเปิดภาคเรียน เดอืนกันยายน 2563 (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) 
 2.1 ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (อำยุไม่เกิน 35 ปี) มีรำยละเอียดดังนี้                      
มีผลกำรสอบ HSK ระดับ 5 (210 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) ระดับกลำง 60 คะแนนขึ้นไป 
(ดูรำยละเอียดมหำวิทยำลัยได้ที่ http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool และ 附件 3               
2020 年 孔子学院总部与部分接收院校合作招生奖学金类别及名额 ในไฟล์รำยละเอียดทุนภำษำจีน)    
    

3.ทุนระดับปริญญาตรี ศึกษาด้านการสอนภาษาจีนนานาชาติ  
  (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) 
  ระยะเวลาเปิดภาคเรียน เดือนกันยายน 2563 (ระยะเวลาเรียน 4 ปี) 
 3.1 ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 (อำยุไม่เกิน 25 ปี) มีรำยละเอียดดังนี้ 
มีผลกำรสอบ HSK ระดับ 4 (210 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) ระดับกลำง 60 คะแนนขึ้นไป      
(ดูรำยละเอียดมหำวิทยำลัยได้ที่ http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool และ 附件 3               
2020 年 孔子学院总部与部分接收院校合作招生奖学金类别及名额 ในไฟล์รำยละเอียดทุนภำษำจีน)    

 

4.ทุนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา (One-Academic-Year Study)  
  ระยะเวลาเปิดภาคเรียน เดือนกันยายน 2563 (ระยะเวลาเรียน 11 เดือน) 
  ไม่พิจารณาผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.1 สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ (汉语国际教育)  เหมำะส ำหรับครูผู้สอนภำษำจีน              
ผู้ก ำลังเตรียมควำมพร้อมจะศึกษำต่อระดับปริญญำโท หรือผู้ที่สนใจ มีผลกำรสอบ HSK ระดับ 3 (270 คะแนน) 
และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด)    
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4.2 สาขาวิชาภาษาจีน (汉语言文学) สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน  (中国历史) และสาขาวิชา
ปรัชญาจีน (中国哲学) เหมำะส ำหรับผู้ประกอบอำชีพล่ำม นักแปล นักเรียน นิสิตนักศึกษำที่ศึกษำ           
ด้ำนจีนศึกษำ ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือผู้ที่สนใจ มีผลกำรสอบ HSK ระดับ 4 (180 คะแนน)           
และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูดระดับกลำง) 60 คะแนนขึ้นไป  
  

4.3 หลักสูตรพัฒนาภาษาจีน (汉语研修) ส ำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษำท่ีศึกษำด้ำนจีนศึกษำ หรือ
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ที่ต้องกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะภำษำจีน มีผลกำรสอบ HSK ระดับ 3 
(180 คะแนน) หำกมีผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) จะพิจำรณำเป็นพิเศษ 
(ดูรำยละเอียดมหำวิทยำลัยได้ที่ http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool และ 附件 3               
2020 年 孔子学院总部与部分接收院校合作招生奖学金类别及名额 ในไฟล์รำยละเอียดทุนภำษำจีน)    

 

5.ทุนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา (One-Semester Study)  
ระยะเวลาเปิดภาคเรียน เดือนกันยายน 2563 และ เดือนมีนาคม 2564  (ระยะเวลาเรียน 5 เดือน)   
ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับวีซ่าประเภท X1、X2 มาก่อน 
   5.1 สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ (汉语国际教育) สาขาวิชาภาษาจีน (汉语言文学) 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน (中国历史) และสาขาวิชาปรัชญาจีน (中国哲学高级课程) เหมำะส ำหรับ
ครูผู้สอนภำษำจีน นักเรียน นิสิตนักศึกษำและผู้ก ำลังเตรียมควำมพร้อมจะศึกษำต่อระดับปริญญำตรี           
หรือผู้ที่สนใจ มีผลกำรสอบ HSK ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3 (180 คะแนน) และผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด)  

 

5.2 สาขาการแพทย์แผนจีน (中医) และมวยไทเก๊ก (太极文化) เหมำะส ำหรับนักเรียน นิสิต
นักศึกษำ ที่ศึกษำด้ำนจีนศึกษำ ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือผู้ที่สนใจ มีผลกำรสอบ HSK            
หำกมีผลกำรสอบ HSKK (กำรสอบพูด) จะพิจำรณำเป็นพิเศษ  
(ดูรำยละเอียดมหำวิทยำลัยได้ที่ http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool และ 附件 3               
2020 年 孔子学院总部与部分接收院校合作招生奖学金类别及名额 ในไฟล์รำยละเอียดทุนภำษำจีน)    
 

6.ทุนระยะสั้น 4 สัปดาห์  (Scholarship for Four-Week Study Students)  
ระยะเวลาเปิดภาคเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 และ เดือนธันวาคม 2563  
ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับวีซ่าประเภท X1、X2 มาก่อน 

6.1 สาขาการแพทย์แผนจีน (中医) และมวยไทเก๊ก (太极文化) ส ำหรับผู้ที่มีผลกำรสอบ HSK  
(ดูรำยละเอียดมหำวิทยำลัยได้ที่ http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool และ 附件 3               
2020 年 孔子学院总部与部分接收院校合作招生奖学金类别及名额 ในไฟล์รำยละเอียดทุนภำษำจีน)    
 

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้   
(คุณสมบัติอ่ืน ๆ สามารถดูได้จากประเภททุนการศึกษาแต่ละประเภท) 

1. นักเรียน นักศึกษำ ครูสอนภำษำจีนหรือบุคคลทั่วไป  
(นักเรียนสังกัดสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ คือ ผู้ที่ศึกษำ ณ สถำบันกำรศึกษำในเครือข่ำยควำมร่วมมือ
สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมภำษำและศิลปวัฒนธรรมจีนส ำหรับบุคคลทั่วไป                      
และได้รับใบประกำศนียบัตรจำกสถำบันขงจื่อมหำวิทยำลัยบูรพำเท่ำนั้น)  
2. มีอำยุระหว่ำง 16-35 ปี  (ครูสอนภำษำจีนอำยุไม่เกิน 45/ผู้สมัครขอรับทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
อำยุไม่เกิน 25 ปี) 

  3. มีผลกำรสอบ HSK (ระดับและคะแนนตรงตำมท่ีประเภททุนกำรศึกษำก ำหนด) 
           4. มีผลกำรสอบ HSKK กำรสอบพูด (ระดับและคะแนนตรงตำมที่ประเภททุนกำรศึกษำก ำหนด) 
 * หำกมผีลสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำจีนที่สอบ ณ สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะพิจำรณำเป็น 

 พิเศษ 
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 ขั้นตอนการสมัคร  
 1.ผู้สมัครสำมำรถดูรำยละเอียดทุนกำรศึกษำ และกรอกใบสมัครออนไลน์ที่     
    

 

   

   

 

 
  

 2.สง่ใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุนกำรศึกษำด้วยตัวเองที ่สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ     
    หรือ ทำงอีเมล : confuciusbuu@hotmail.com (โปรดน ำส่งภำยในวันที่ก ำหนด) 
 3.รอกำรตอบกลับจำกทำงสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
 4.เข้ำสอบสัมภำษณ์ ณ สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ (อำคำรศูนย์จีนศึกษำ) ตำมก ำหนดกำรดังนี้     

ประเภททุนกำรศึกษำ/ระยะเวลำเปิดภำคเรียน ก ำหนดกำรส่งเอกสำร ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ 
-ทุนระดับปริญญำเอก/เดือนกันยำยน 2563 
-ทุนระดับปริญญำโท/เดือนกันยำยน 2563 
-ทุนระดับปริญญำตรี/เดือนกันยำยน 2563 
-ทุน 1 ปีกำรศึกษำ/เดือนกันยำยน 2562 
-ทุน 1 ภำคกำรศึกษำ/เดือนกันยำยน 2563 
        และเดือนมีนำคม 2564 
-ทุน 4 สัปดำห์/เดือนกรกฎำคม 2563 
        และเดือนธันวำคม 2563 

รอบท่ี 1 
ส่งเอกสำรภำยใน 
วันที่ 13 มีนำคม 2563 

สอบสัมภำษณ์  
วันที่ 20 มีนำคม 2563 

ประเภททุนกำรศึกษำ/ระยะเวลำเปิดภำคเรียน ก ำหนดกำรส่งเอกสำร ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ 
-ทุนระดับปริญญำเอก/เดือนกันยำยน 2563 
-ทุนระดับปริญญำโท/เดือนกันยำยน 2563 
-ทุนระดับปริญญำตรี/เดือนกันยำยน 2563 
-ทุน 1 ปีกำรศึกษำ/เดือนกันยำยน 2563 
-ทุน 1 ภำคกำรศึกษำ/เดือนกันยำยน 2563 
         และเดือนมีนำคม 2564 
-ทุน 4 สัปดำห์/เดือนธันวำคม 2563 

รอบท่ี 2 
ส่งเอกสำรภำยใน  
วันที่ 3 เมษำยน 2563 

สอบสัมภำษณ์  
วันที่ 10 เมษำยน 2563 

ประเภททุนกำรศึกษำ/ระยะเวลำเปิดภำคเรียน ก ำหนดกำรส่งเอกสำร ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ 
-ทุน 4 สัปดำห์/เดือนธันวำคม 2563 
-ทุน 1 ภำคกำรศึกษำ/ เดือนมีนำคม 2564 

 

รอบท่ี 3 
ส่งเอกสำรภำยใน  
วันที่ 14 สิงหำคม 2563 

สอบสัมภำษณ์  
วันที่ 21 สิงหำคม 2563 

 
 เอกสารที่ใช้ในการสมัครและจะต้องน าส่งใหก้ับทางสถาบันฯ มีดังนี้ 

ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนออนไลน์และกรอกใบสมัครที่ http://cis.chinese.cn    
พร้อมทั้งท ำกำรอัพโหลดเอกสำรดังนี้ 
• ใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
• ส ำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำที่มีรูปถ่ำย (ที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน) 
• ส ำเนำผลกำรสอบวัดระดับภำษำจีน HSK ระบบใหม่ และกำรสอบพูด HSKK (ผลกำรสอบไม่เกิน 2 ปี) 
• ส ำเนำหนังสือแสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุดหรือหนังสือรับรองว่ำก ำลังศึกษำจำกสถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) 
 

     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 : MRS.XIA LU  
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 
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• ส ำเนำผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับภำษำอังกฤษ หรือ ส ำหรับผู้ขอทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี  
  ให้ใช้ใบ ปพ.1 ฉบับภำษำอังกฤษ  
• ประวัติส่วนตัวโดยย่อ 1-2 หน้ำกระดำษ A4 (ภำษำจีน) 
• ใบประกำศนียบัตรหรือหลักฐำนแสดงตนว่ำเป็นนักเรียนสังกัดสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  (东方大学孔子学院学员证明) 

      • ประวัติส่วนตัว/แผนกำรศึกษำ (个人陈述/学习计划)  
- ทุนระยะสั้น 4 สัปดำห์ 1 ภำคกำรศึกษำ และ1 ปีกำรศึกษำ  จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 500-700 ตัวอักษรจีน 
- ทุนระดับปริญญำตรีและปริญญำโท จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 800 ตัวอักษรจีน  
- ทุนระดับปริญญำเอก (ประวัติส่วนตัว ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำขำวิชำที่จะเข้ำศึกษำ และแผนกำร 

ศึกษำวิจัย จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 3,000 ตัวอักษรจีน ) 
          • หนังสือรับรอง (ภำษำจีนหรือภำษำอังกฤษ) จำกอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป  

  จ ำนวน 2 ท่ำน (เฉพำะผู้ที่ขอทุนศึกษำต่อระดับปริญญำโท และปริญญำเอกเท่ำนั้น)  
  และให้น ำส่งใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบ พร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุนศึกษำข้ำงต้นด้วยตัวเอง  
  ที ่สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ (อำคำรศูนย์จีนศึกษำ) หรือทำงอีเมล : confuciusbuu@hotmail.com  
• เอกสำรอื่น ๆ ที่ทำงมหำวิทยำลัยต้องกำรให้ผู้สมัครน ำส่งเพ่ิมเติม  

 
 หมายเหตุ  

• นักเรียนสังกัดสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ คือ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยบูรพำ นักเรียน/    
  นักศึกษำสังกัดโรงเรียน/มหำวิทยำลัยเครือข่ำยศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำจีนสถำบันขงจื่อมหำวิทยำลัยบูรพำ              
  หรือผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมภำษำและวัฒนธรรมจีนของสถำบันขงจื่อมหำวิทยำลัยบูรพำ เช่น กำรอบรมภำษำจีน     
  ส ำหรับบุคคลทั่วไป กำรอบรมศิลปวัฒนธรรมจีน ค่ำยภำษำและวัฒนธรรมจีน  และได้รับใบประกำศนียบัตร        
  ทีอ่อกโดย สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำเท่ำนั้น            
• ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนกำรศึกษำควรศึกษำรำยละเอียดทุนกำรศึกษำก่อนท ำกำรสมัคร 
• ผู้ประสงคส์มัครขอรับทุนกำรศึกษำที่อำยุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร) จะต้องมีหนังสืออนุญำตจำก   
  ผู้ปกครองให้เดินทำงไปศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศท่ีทำงรำชกำรออกให้  
• เมื่อกรอกข้อมูลในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ท่ำนกดบันทึกเท่ำนั้น (保存) ห้ำมกดส่ง (提交) เพรำะยังมี                
  เอกสำรที่ต้องอัพโหลดอีกหรืออำจมีข้อมูลที่ต้องแก้ไข   
• ในวันสอบสัมภำษณ์ให้ผู้สมัครขอรับทุนน ำเอกสำรประกอบกำรสมัครขอรับทุนฉบับจริงมำด้วย 
• เอกสำร（推荐信）ทำงสถำบันฯจะออกให้ในกรณีท่ีท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกแล้วเท่ำนั้น  
• โปรดติดตำมประกำศกำรปิดรับสมัครและประกำศรำยชื่อผู้สมัครขอรับทุนกำรศึกษำทำงเว็บไซต์ของ 
  สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ และ Facebook 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  
สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ (อำคำรศูนย์จีนศึกษำ)    
169 ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข  
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131   
โทรศัพท์: 038-102602 ,038-102605 (เวลำท ำกำร 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.) 
E-mail: confuciusbuu@hotmail.com   
www.confucius.buu.ac.th  
www.facebook.com/confuciusbuu  
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