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โครงการคัดเลือกผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีนกลางส าหรับข้าราชการ คร้ังที่ 16 

(หลักสตูรออนไลน์) 
   

1. หลักการเหตุผล 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของเอเชียและของโลก เป็นหนึ่งใน
ประเทศมหาอ านาจที่มีวัฒนธรรม อารยธรรม ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และเก่าแก่ชนชาติหนึ่ง ว่ากันว่าอักษร
จีนเป็นอักษรที่มีการใช้มาเป็นเวลานานที่สุด ปัจจุบันภาษาราชการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระบุไว้ คือ 
ภาษาจีนกลาง โดยนอกจากใช้กันภายในประเทศแล้ว ยังมีการใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาสื่อสารกันอย่าง
แพร่หลายมากที่สุดในโลก เนื่องจากการที่มีประชากรเชื้อสายจีนจ านวนมากได้อพยพไปตั้งรกรากยังประเทศ
อ่ืน ๆ รวมถึงมีการเดินทางไปศึกษาต่อ และประกอบธุรกิจ ท าให้ภาษาจีนกลางมีบทบาทส าคัญในการเป็น
ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารทางราชการ การประกอบธุรกิจ การศึกษา ตลอดจนการท่องเที่ยว 
ความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

 ส านักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ สถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย และเพ่ือวางรากฐานความสามารถของ
บุคลากรไทย จึงได้จัดโครงการหลักสูตรภาษาจีนกลางส าหรับข้าราชการ ครั้งที่ 16 (หลักสูตรออนไลน์) เพ่ือ
เข้ารับการศึกษาภาษาจีนกลางผ่านระบบออนไลน์ โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 1 กรกฎาคม 
2565 (วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 19.00 - 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 11.15 น.) 

 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาจีนกลาง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย 
2.3 เพ่ือวางรากฐานความสามารถของบุคลากรไทย 

 

3. คุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการศึกษาอบรม 

3.1 เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ  สัญชาติไทย   
3.2 ผู้ที่สนใจสมัครรับคัดเลือก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัคร 
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3.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาในก ากับของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือก.พ.รับรอง  

3.4 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน 
3.5 ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครคัดเลือกเข้ารับทุนได้ และสามารถลาเพ่ือการ

อบรมตามเวลาที่ก าหนดได้ 
3.6 ต้องสามารถเข้าเรียนได้ตลอดระยะเวลาที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งก าหนด 

สถาบันพระปกเกล้า จะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะ
ประกาศรายชื่อ คณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การอบรม และดุลยพินิจนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

 สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ านวน 50 - 80 คน 

 

5. คุณวุฒิท่ีจะได้รับ 

 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาศึกษาอบรม 
จึงจะได้รับใบประกาศรับรองการอบรมหลักสูตรจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese 
Language and Culture College) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

6. วิธีการจัดการศึกษาอบรม 

 หลักสูตรภาษาจีนกลางส าหรับข้าราชการ ครั้งที่ 16 จะจัดอบรมผ่านโปรแกรมท่ีทางสถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้
ก าหนด 

 

7. ระยะเวลาการศึกษา 

 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – กรกฎาคม 2565 
(ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 19.00 - 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 11.15 น.) 

 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 หลักสูตรภาษาจีนกลางส าหรับข้าราชการ ครั้งที่ 16 (หลักสูตรออนไลน์) ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เว้นแต่จะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ 
โดยหากมีกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม ทางสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และสถาบันพระปกเกล้า
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง  



3 
 

 
รายละเอียดประกอบการรับสมัคร 

1. หลักเกณฑ์ของผู้สมัคร: 

1.1 เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สัญชาติไทย   
1.2 ผู้ที่สนใจสมัครรับคัดเลือก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัคร 
1.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาในก ากับของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือก.พ.รับรอง  
1.4 สุขภาพร่างกายแข็งแรง  และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน   
1.5 ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรได้ และสามารถลาเพ่ือ

การอบรมตามเวลาที่ก าหนดได้ 

2. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 2.1 ใบสมัครของสถาบันพระปกเกล้า (ออนไลน์) 
2.2 หนังสือยินยอมส่วนบุคคล 
2.3 หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 
2.4 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กยศ. 
2.5 ส าเนาบัตรประชาชน  
2.6 ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ 
2.7 ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 

* โดยเอกสารส าเนาจะต้องมีลายเซ็นพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องก ากับทุกฉบับ 

3. ขั้นตอนการสมัคร 

3.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ ‘www.kpi.ac.th’ ไปที่ ‘หลักสูตร’ >> ‘สมัคร
เรียนและประกาศรายชื่อ’ >> สมัครสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ >> ลงทะเบียนสมัครหลักสูตร 
และดาวน์โหลดเอกสารแนบเพ่ืออัพโหลดข้อมูลที่ก าหนด หรือไปที่ 
‘register.kpi.ac.th/course/index’ 

3.2 ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ผ่าน ‘ระบบสมัครเรียนออนไลน์และสัมมนาออนไลน์’ ของ
สถาบันพระปกเกล้าเท่านั้น ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โทรสาร 
หรืออีเมล์ และสถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามท่ีก าหนด 

3.3 สถาบันพระปกเกล้าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าไปยังแหล่งทุน 

3.4 ก าหนดรับสมัคร วันที ่30 สิงหาคม – วันที่ 15 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ 
  

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม: งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า 
นาวสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล   nutnida@kpi.ac.th โทรศัพท์ 081-9005897 
นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา  sirikamon@kpi.ac.th 
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