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ข้อมูลทุนศึกษาต่อประเทศจีน
1. ความเป็นมา
รัฐบาลจีน มอบทุนการศึกษาให้ กับชาวต่างชาติทั่วโลก เพื่อให้ เดินทางไปศึกษาต่อ ในประเทศจีน
มาเป็ น เวลาไม่ น ้ อ ยกว่ า 2 ทศวรรษ โดยจั ด ตั ้ ง องค์ ก รประเภทนิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ ไ ม่ แ สวงหากำไรที่ ข ึ ้ น ตรงกั บ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับส่งเสริมการศึกษาต่อ
ในประเทศจี น หรื อ

国家留学基金管理委员会

กำกั บ ดู แ ลและบริ ห ารงานมาโดยตลอดจนถึ ง ปั จ จุ บั น

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่ชาวต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับระเบียบ
ข้อตกลงต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนด ควบคุม กำกับ ดูแลและหมุนเวียนทุนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และติดต่อแลกเปลี่ย นกับ ต่างประเทศเพื่อ สร้างความร่ว มมือด้านการศึกษาโดยเสนอมอบความช่วยเหลื อ
เรื่องทุนการศึกษากับประเทศต่างๆ ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจีนและเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้า
ทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทุนการศึกษาของจีนมีหลายประเภท รองรับความหลากหลายของผู้สมัครจากทั่ว โลก ทุนศึกษาต่อ
ในประเทศจีนในปัจจุบัน ประกอบด้วย ทุนรัฐบาลจีน หรือ ทุน CSC ทุนรัฐบาลท้องถิ่น ทุนขงจื่อ ทุนหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง ทุนเส้นทางสายไหม
2. ประเภทของทุนการศึกษาจีน
2.1 ทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council)
ทุน รัฐ บาลจีน (China Scholarship Council) หรือที่รู้จัก กันในชื่ อ ทุน CSC ภาษาจีน คือ
中国政府奖学金 เป็ น ทุ น แรกของรั ฐ บาลจี น

ปั จ จุ บ ั น ทุ น การศึ ก ษานี้ รั ฐ บาลจี น ได้ ม อบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย

ทั่วประเทศจีน เป็นผู้บริหารเงินทุนการศึกษาและจัดการโอนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยจะโอนค่าใช้จ่ายรายเดือน
( living costs / 生活费) เข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทุนเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
ทุน CSC ยังแยกย่อยเป็นประเภทต่างๆ เช่น ทุนระดับประกาศนียบัตรด้า นภาษาจีน ทุนระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นต้น
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2.2 ทุนรัฐบาลท้องถิ่น
ทุ น รั ฐ บาลท้ อ งถิ ่ น หรื อ Chinese Provincial Government Scholarships (CPGS) เป็ น
ทุนการศึกษาที่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนเป็นผู้พิจารณามอบทุนตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด โดยในรายละเอียดทุน
ไม่ต่างจากทุน CSC
ปัจจุบัน ทุนรัฐบาลท้องถิ่น แบ่งตามที่ตั้งของมณฑลและเมืองใหญ่ของจีนรวมทั้งหมด 30 แห่ง
ทำให้ชื่อของทุนและเว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูลและยื่นสมัครทุนมีความแตกต่างกันไป
2.3 ทุนขงจื่อ
ทุ น ขงจื ่ อ (Confucius Institute Scholarship (CIS)) เดิ ม อยู ่ ภ ายใต้ สถาบั น ขงจื ่ อ หรื อ
ภาษาจี น คื อ สำนั ก งานฮั ่ น ปั ้ น (Hanban) หรื อ Office of Chinese Language Council International ซึ ่ ง เป็ น
หน่วยงานบริหารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีน มีภารกิจในการจัดสรรทุน และจัดหลักสูตรอบรมเพื่อ
ผลิตบุคลากรด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นหลัก
สถาบันขงจื่อ เริ่มเข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) และขยายสาขา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 แห่ง มีภารกิจในการเป็นศูนย์จัดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK (Hanyu
Shuping Kaoshi) BCT (Business Chinese Test) และ YCT (Youth Chinese Test) ทั ่ ว ประเทศไทย และเป็ น
หน่วยงานที่รับใบสมัครที่ผู้ประสงค์ยื่นขอทุนไปศึกษาต่อในสาขาการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติด้วย
ปัจจุบัน ทุนจากสำนักงานฮั่นปั้น ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น International Chinese Language
Teachers (Confucius Institute) Scholarship ประกอบด้ ว ยทุ น ศึ ก ษาภาษาจี น ระยะสั ้ น ทุ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และทุนปริญญาเอกสำหรับบางมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานฮั่นปั้น จะเป็นผู้โอนเงิน ทุนทุนการศึกษาเป็น
รายปีเข้าบัญชีของนักศึกษาโดยตรง ทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่า ลงทะเบียนเรียน ค่าหอพัก ค่าตำราเรียน
ค่าทำวิจัย (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนการศึกษาเอง
รายชื่อสถาบันขงจื่อ 16 แห่ง ประกอบด้วย
1. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (3 สิงหาคม 2549)
2. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซียเหมิน
(4 พฤศจิกายน 2549)
3. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน
(18 ธันวาคม 2549)
4. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์
เทียนจิน (19 ธันวาคม 2549)
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5. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
(24 ธันวาคม 2549)
6. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
(26 ธันวาคม 2549)
7. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (สุพรรณบุรี) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางซี
(27 ธันวาคม 2549)
8. สถาบันขงจื่อ เมืองเบตง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง (28 ธันวาคม 2549)
9. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์กวางซี
(29 ธันวาคม 2549)
10. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
(26 มีนาคม 2550)
11. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
(7 กรกฎาคม 2551)
12. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวินโจว (15 กันยายน 2552)
13. สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ตั้งสำนักงานในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมมือกับ
สภาการศึกษานครเทียนจิน (24 มิถุนายน 2558)
14. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียนจิน (12 กันยายน 2558)
15. สถาบันขงจื่อ การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (20 ตุลาคม 2559)
16. สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ตั้งสำนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (12 มิถุนายน 2561)
2.4 ทุน ANSO
ทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา / นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน ทุนการศึกษา ANSO ประกอบด้วย 2 โปรแกรมหลักคือ ทุน
ปริญญาโทและทุนปริญญาเอก ครอบคลุม ค่าลงทะเบียน ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตั๋ว
เครื่องบินขาไป รายละเอียดเพิ่มเติม www.stsbeijing.org/contents/2094
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2.5 ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
นั บ จากปี ค.ศ.2013 (พ.ศ.2556) ที่ ป ระธานาธิ บ ดี ส ี จ ิ ้ น ผิ ง ประกาศนโยบาย “หนึ ่ ง แถบ
หนึ่งเส้นทาง” (ชื่อแรกในภาษาอังกฤษที่ใช้ คือ One Belt One Road (OBOR) ต่อมาเปลี่ยนเป็น Belt and Road
Initiative (BRI) ชื ่ อ ภาษาจี น คื อ 一带一路) ส่ ง ผลให้ น ัก ศึ ก ษาต่ างชาติที่ ย ื ่น ขอทุน เพื ่ อ ศึก ษาต่อ ที่ ป ระเทศจีน
เพิ่มจำนวนมากขึ้น รัฐบาลจีนจึงเพิ่ม “ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Scholarship)” ขึ้นในปี ค.ศ.2015
(พ.ศ.2558) เพื่อเป็นการรองรับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และเพื่อจัดสรรทุนให้กับ นักศึกษาต่างชาติ ที่ สนใจ
เรียนต่อที่จีนที่มีจำนวนมากขึ้น
2.6 ทุนเส้นทางสายไหม
ทุนเส้นทางสายไหม ( Chinese Government Scholarship-Silk Road Scholarship Program
(CGS-SRSP)) เริ่มในปี ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลจีนผลักดันให้ขับเคลื่อนคู่ขนานไปพร้อมกับ
“ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
2.7 ทุนรัฐบาลฯ สำนักงานก.พ.
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) โดยมี
ทุน 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 2) ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
และ 3) ทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ต ิ ใ นประกาศรั บ สมั ค รสอบได้ ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th,
http://uis.ocsc.go.th
3. รายละเอียดทุนการศึกษาของจีน
ทุนการศึกษาที่รัฐบาลจีนจัดสรรให้กับนักศึกษาต่างชาติแบ่งออกเป็นหลายประเภท รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 – 3
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ตารางที่ 1 ทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council) หรือ ทุน CSC
ประเภททุน

ระดับการศึกษา

1.1 ทุนการศึกษาทวิภาคี

ปริญญาตรี โท เอก

国别双边项目

และเรียนเฉพาะภาษา

1.2 ทุนสถาบันอุดมศึกษาในจีนรับสมัครเอง

ปริญญาตรี โท เอก

เว็บไซต์
http://www.campuschina.org/zh/
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

ยื่นสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ

中国高校自主招生项目

1.3 ทุนกำแพงเมืองจีน

การยื่นใบสมัคร

เรียนเฉพาะภาษา

www.csc.edu.cn

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งโดยตรง

长城奖学金项目

1.4 ทุนจีน-สหภาพยุโรป

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.moe.gov.cn/srcsite/zsdwxx

中国-欧盟学生交流项目

และเรียนเฉพาะภาษา

gk/200801/t20080101_61671.html

* ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาในประเทศที่เป็น
สมาชิกของสหภาพยุโรป
1.5 ทุน ASEAN University Network (AUN)

ปริญญาโท เอก

中国-AUN 奖学金项目

http://www.campuschina.org/zh/conte

ฝ่ายเลขาฯ ของสำนักงาน AUN

nt/details1003_122941.html

ในมหาวิทยาลัยของประเทศนั้นๆ

* ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาหรือครูผู้สอนภาษาจีน
1.6 ทุนประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.campuschina.org/zh/conte

สำนักงานเลขาฯ ประจำประเทศ

太平洋岛国论坛项目

และเรียนเฉพาะภาษา

nt/details1003_122942.html

ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

1.7 ทุนองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.campuschina.org

องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก

世界气象组织项目
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ( (ZTED)

ประเภททุน
1.8 ทุนทางด้านฝ่ายธุรกิจการค้าเพื่อการ

อุดมศึกษา
商务部援外高级学历学位教育专项计划

เป็นทุนที่รัฐบาลจีนร่วมกับสมาคมหรือกรมธุรกิจ

ระดับการศึกษา

เว็บไซต์

การยื่นใบสมัคร

ปริญญาโท

www.csc.edu.cn/laihua

ฝ่ายการพาณิชย์ในสถานทูตหรือ

(ไม่เกิน 1-2 ปี)

www.campuschina.org

กงสุลจีนประจำประเทศนั้น โดย

ปริญญาเอก

เช็คได้จาก http://www.china-

(ภายใน 3 ปี)

aibo.cn/

การค้ า ของประเทศนั ้ น ๆ มอบทุ น ศึ ก ษาให้ กั บ
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
ศึ ก ษาด้ า นรั ฐ ศาสตร์ การค้ า การลงทุ น การ
ต่ า งประเทศ การเกษตร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ศึกษาศาสตร์เพื่อการสาธารณสุข การคมนาคม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารการจัดการ โดย
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน
3. อายุไม่เกิน 45 ปี
4. มีคะแนนสอบTOEIC 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEFL
80 ขึ้นไป
6

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ( (ZTED)

ตารางที่ 2 ทุนรัฐบาลท้องถิ่น (เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษร A-Z)
ประเภททุน

ระดับการศึกษา

2.1 ทุนรัฐบาลมณฑลอันฮุย

ปริญญาตรี โท เอก

Anhui Government Scholarship

http://www.studyinanhui.com
( รับสมัครถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี)

2.2 ทุนเทศบาลนครปักกิ่ง

ปริญญาตรี โท เอก

Beijing Government Scholarship

http://www.studyinbeijing.net
(รับสมัครถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)

2.3 ทุนเทศบาลนครฉงชิ่ง

ปริญญาตรี โท เอก

Chongqing Municipal Government Mayor Scholarship

http://www.studyinchongqing.com
(รับสมัครถึงวันที่ 30 มีนาคมของทุกปี)

2.4 ทุนรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยน
Fujian Government Scholarship

เว็บไซต์

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.studyinfujian.com

และทุนแลกเปลี่ยนอื่นๆ

(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี)

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.studyinguangdong.com

2.5 ทุนรัฐบาลมณฑลกว่างตง
Guangdong Government Outstanding Foreign Student Scholarship

(เปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี)

2.6 ทุนรัฐบาลเขตปกครองตนเองกวางสีเพื่อนักศึกษาแถบอาเซียน
Guangxi Government Scholarship for ASEAN Students
2.7 ทุนรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว
Guizhou Government Scholarship

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.studyinguangxi.com

และประเภทอื่น

(รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี)

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.studyinguizhou.com

และประเภทอื่น

2.8 ทุนรัฐบาลมณฑลไห่หนาน

ปริญญาตรี โท เอก

Hainan Provincial Government Scholarship

(เปิดรับสมัครช่วงมกราคมถึงมิถุนายน ปีเว้นปี)
http://www.studyinhainan.com
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ปีเว้นปี)
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ( (ZTED)

2.9 ทุนรัฐบาลมณฑลเหอเป่ย

ปริญญาตรี โท เอก

Hebei Government Scholarship

http://www.studyinhebei.com
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ปีเว้นปี)

ประเภททุน

ระดับการศึกษา

2.10 ทุนรัฐบาลมณฑลเฮยหลงเจียง

ปริญญาตรี โท เอก

Heilongjiang Government Scholarship

เว็บไซต์
http://www.studyinheilongjiang.com
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ปีเว้นปี)

2.11 ทุนรัฐบาลมณฑลเหอหนาน

ปริญญาตรี โท เอก

Henan Government Scholarship

http://www.studyinhenan.net
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ปีเว้นปี)

2.12 ทุนรัฐบาลมณฑลหูเป่ย

ปริญญาตรี โท เอก

Hubei Provincial Scholarship

http://www.studyinhubei.com
(รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนของทุกปี)

2.13 ทุนรัฐบาลมณฑลหูหนาน

ปริญญาตรี โท เอก

Hunan Provincial Scholarship

http://www.studyinhunan.com
(รับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี)

2.14 ทุนรัฐบาลมณฑลเจียงซู (ทุนระดับท้องถิ่นในมณฑล)

ปริญญาตรี โท เอก

Jiangsu Government Scholarship (Jasmine scholarship,

http://www.studyinjiangsu.com
(รับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี)

provincial level)
2.15 ทุนรัฐบาลมณฑลเจียงซู (เมืองหนานจิง)

ปริญญาตรี โท เอก

Jiangsu Government Scholarship (Nanjing) city

http://www.studyinnanjing.com
(รับสมัครช่วงวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม
ของทุกปี)

2.16 ทุนรัฐบาลมณฑลเจียงซี

ปริญญาตรี โท เอก
8
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ( (ZTED)

Jiangxi Provincial Government Scholarship

(รับสมัครถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี)

2.17 ทุนรัฐบาลมณฑลจี๋หลิน

ปริญญาโท

Jilin Provincial Government Scholarship

(รับสมัครก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี)

2.18 ทุนรัฐบาลมณฑลเหลียวหนิง

ปริญญาเอก

Liaoning Government Scholarship

http://www.studyinliaoning.com
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี)

ประเภททุน

ระดับการศึกษา

2.19 ทุนรัฐบาลมณฑซานตง

ปริญญาตรี โท เอก

Shandong Government Scholarship

เว็บไซต์
http://www.studyinshandong.com
(รับสมัครช่วงมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปี)

2.20 ทุนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

ปริญญาตรี โท เอก

Shanghai Government Scholarship

http://www.studyinshanghai.net
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี)

2.21 ทุนรัฐบาลมณฑลส่านซี

ปริญญาตรี โท เอก

Shaanxi Sanqin Provincial Scholarship

http://www.studyinshaanxi.com
(รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี)

2.22 ทุนรัฐบาลมณฑลซานซี
Shanxi Government Scholarship

http://www.studyinjilin.com

ปริญญาตรี โท เอก
และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

2.23 ทุนรัฐบาลมณฑลเสฉวน

ปริญญาตรี โท เอก

Sichuan Provincial Government Scholarship

http://www.studyinshanxi.com
(รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี)
http://www.studyinsichuan.com
(รับสมัครช่วงมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปี)

2.24 ทุนเทศบาลนครเทียนจิน

ปริญญาตรี โท เอก

Tianjin Government Scholarship

http://www.studyintianjin.com
(รับสมัครช่วงวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี)
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ( (ZTED)

2.25 ทุนรัฐบาลเขตปกครองตนเองซินเจียงเพื่อประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง
Xinjiang Uygur Autonomous Region Government

ปริญญาตรี โท เอก

http://www.studyinxinjiang.com

เรียนภาษาและประเภทอื่นๆ (รับสมัครช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมของทุกปี)

Scholarships for Neighboring Countries
2.26 ทุนรัฐบาลมณฑลหยุนหนานเพื่อประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง

ปริญญาตรี โท เอก

(เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม)

http://www.studyinyunnan.com
(รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี)

Yunnan Government Scholarship for Neighboring Countries
2.27 ทุนรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง(ระดับท้องถิ่น)

ปริญญาตรี โท เอก

Zhejiang Province Government Scholarship (Provincial level)

และประเภทอื่นๆ

ประเภททุน
2.28 ทุนรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง (นครหังโจว)

ปริญญาตรี โท เอก
และประเภทอื่นๆ
ปริญญาตรี โท เอก

Zhejiang Province Government Scholarship (Ningbo City)
2.30 ทุนรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง (เมืองอี้อู)

(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี)

ระดับการศึกษา

Zhejiang Province Government Scholarship (Hangzhou City)
2.29 ทุนรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง (เมืองหนิงปอ)

http://www.studyinzhejiang.com

และประเภทอื่นๆ
ปริญญาตรี โท เอก

Zhejiang Province Government Scholarship (Yiwu City)

และประเภทอื่นๆ

เว็บไซต์
http://www.studyinhangzhou.com
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี)
http://www.studyinningbo.com
(รับสมัครช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี)
http://www.studyinyiwu.com
(รับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี)

* ทุนรัฐบาลท้องถิ่น มีทั้งแบบเต็มจำนวน (ทุนประเภท A มีค่าเทอมและค่าที่พัก) ทุนครึ่งจำนวน ( ทุนประเภท B คือ ไม่รวมค่าที่พัก) และทุนบางส่วน (ทุนประเภท C
คือ มีค่าเทอมไม่เต็มจำนวน) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของทุนแต่ละแห่ง และยื่นใบสมัครโดยตรงต่อมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 3 ทุนอื่นๆ
ประเภททุน
3.1 ทุนขงจื่อ 孔子学院奖学金
3.2 ทุนขงจื่อแบบใหม่ 新汉计划奖学金
3.3 ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 一带一路奖学金

ระดับการศึกษา

เว็บไซต์

ปริญญาตรี โท เอก

http://cis.chinese.cn/account/login

ปริญญาเอก

http://cis.chinese.cn/account/login

ปริญญาตรี โท เอก

https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login

และเรียนเฉพาะภาษา
3.4 ทุนเส้นทางสายไหม 丝绸之路奖学金

ปริญญาตรี โท เอก
และเรียนเฉพาะภาษา
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4. ระยะเวลาในการศึกษา
4.1 ระยะเวลา
• ทุนศึกษาต่อทางด้านภาษาอย่างเดียว ทุนระยะสั้น ระยะเวลา 6 เดือน และทุนระยะยาว 1-2 ปี
• ทุนระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4-5 ปี
• ทุนระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2-3 ปี
• ทุนระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 3-5 ปี
4.2 หากผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถขอทุนเพื่อขอเรียนภาษาจีนในช่วง 1-2 ปีแรก
หลังจากนั้น ควรสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK ) ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชานั้นกำหนด
4.3 หากจำเป็นต้องขยายเวลาเรียน เนื่องจากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด สามารถทำได้ตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย แต่จะไม่ได้รับเงินทุน
5. เงินทุนการศึกษา
เงินทุนการศึกษาของจีน อ้างอิงจากทุนรัฐบาลจีน หรือ ทุน CSC ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก
ค่าใช้จ ่ายส่ว นตัว รายเดื อ น ค่าประกัน สุขภาพ ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ จากประเทศต้น ทางถึ งประเทศจีน มี
รายละเอียดตามตารางที่ 4
เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือน
• มหาวิทยาลัยจะโอนค่าใช้จ่ายรายเดือนเข้าบัญชีธนาคารให้นักศึกษาทุกเดือน หลังจากนักศึกษาได้
ลงชื่อยืนยันตัวตนว่ายังศึกษาอยู่ในประเทศจีน ซึ่งวิธีการยืนยันตัวตน มีทั้งการลงลายมือชื่อ สแกน
ลายนิ้วมือ หรือ สแกนใบหน้า
• โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยจะจะโอนค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังวันที่ 15 หากปรากฎหลักฐานว่า นักศึกษาไม่
อยู่ในประเทศจีนเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุร้ายแรงหรือความจำเป็น มหาวิทยาลัยจะถือว่าขาดเรียน
เกินกำหนด และมีสิทธิ์ระงับการโอนเงิน ไปจนถึงระงับการให้ทุนการศึกษาได้แล้วแต่กรณี
ที่พัก - เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยในเทอมแรก มหาวิทยาลัยจะจัดที่พักภายในหอพั ก ของ
สถานศึกษาให้ โดยทั่วไปจะพักห้องละ 2 คน หากต้องการพักนอกสถานศึกษา จะต้องแจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล
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ตารางที่ 4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายของทุนการศึกษาจีน
(ข้อมูล อ้างอิงจากทุน CSC ปี ค.ศ.2020)
หน่วย : RMB
ระดับ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สาขา

ค่าเทอม
ต่อปี

A

20,000

B

23,000

C

27,000

A

25,000

B

29,000

C

34,000

A

33,000

B

38,000

C

45,000

ค่าที่พัก
ต่อปี

8,400

8,400

12,000

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน
สุขภาพ
ต่อปี
2,500 ต่อเดือน
หรือ
30,000 ต่อปี

3,000 ต่อเดือน
หรือ
36,000 ต่อปี

3,500 ต่อเดือน
หรือ
42,000 ต่อปี

ประกาศนียบัตรด้านภาษา /
เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน
(นักศึกษาระดับปริญญาโท)

700 ต่อเดือน

เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน
(นักศึกษาระดับปริญญาเอก)

1,000 ต่อ เดือน

รวม

59,200
800

62,200
66,200
70,200

800

74,200
79,200
87,800

800

92,800
99,800

หมายเหตุ
สาขา A

คือ การเรียนในสาขาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
ประวัติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
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สาขา B

คือ การเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์

สาขา C

คือ การเรียนในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์
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6. แหล่งข้อมูล
The Momentum:
https://themomentum.co/confucius-institutes/, 2020SEP12
中国农业大学留学生办公室:

http://admissions.cau.edu.cn/cn/article_content?cid=275&pid=179&spid=179, 2020SEP20.
China Daily:
http://www.chinadaily.com.cn/edu/2017-12/28/content_30783868.htm, 2020SEP26.
สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย:
http://www.hanbanthai.org/kongzixueyuan/ 2020JAN13
--------------------------------------------------------ดร.สุธิศา อมรประภาวัฒน์ ผู้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
ศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี จิรภาส ผู้ตรวจความถูกต้องและคุณภาพรายงาน
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการภายใต้ คณะทำงานส่งเสริมและ

เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการศึ ก ษาในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (Zhong Tai Education (ZTED) - 中泰教育资讯保障组)
เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ( กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.)) และเครือข่ายคณาจารย์และตัวแทนบัณฑิตที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของจีน เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
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