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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย สังเคราะห์ภาพรวม 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2559 

ประเภทของงานวจิัย 

หลักสูตรและการเรียนรู้ 

บทคัดย่อ 

บทสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาพรวมของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบฉบับนี้  จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปภาพรวมของ
สภาพปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในทุกระดับการศึกษา  และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากระบวนการของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น  ให้มีความเหมาะสมกับบริบท
การศึกษาของประเทศไทย 

ปัจจุบันจ านวนสถานศึกษาของประเทศไทยในระดับต่างๆ  ที่ด าเนินหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน  ดังนี้ ระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 769 แห่ง มัธยมศึกษาจ านวน  707 แห่งอาชีวศึกษาจ านวน  173 แห่ง อุดมศึกษาจ านวน  82 แห่ง และการศึกษา
นอกระบบจ านวน 152 แห่ง โดยสรุปและสังเคราะห์ 

ภาพรวมของสภาพปัญหาปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในทุกระดับการศึกษาจากงานวิจัย
จ านวน 5 เล่ม ได้เน้นการศึกษาจากปัจจัยหลักส าคัญ  6 ประการ คือปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ  หลักสูตร สื่อการสอน 
ผู้สอน ผู้เรียน และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษา  ผู้วิจัยในแต่ละระดับการศึกษาได้น าเสนอ
ภาพรวมของปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยในด้านต่างๆ  
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ทั้ง 6 ด้าน ไว้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการของไทยจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น จัดท าแผนและยุทธศาสตร์ แผนแม่แบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการจัดท าหลักสูตรภาษาจีนแกนกลาง  ที่จะสามารถน าไปใช้ร่วมกันทั้งประเทศได้  เพ่ือแก้ปัญหา
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่มีความต่อเนื่องและขาดความเชื่อมโยงของแต่ละระดับ  เสนอให้ภาครัฐจัดหางบประมาณสนับสนุนการ
สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษาที่เปิดการสอนภาษาจีน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทั้งการฟังและการพูดได้
อย่างเต็มที ่เห็นควรให้มีการเร่งรัดผลิตบุคลากรการสอนภาษาจีนชาวไทยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องควรเน้นให้ครูผู้สอนมีบทบาทในการ
สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ  
นอกจากนี้  ยังเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งหน่วยงานที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษาทางด้าน
ภาษาจีน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในแวดวงการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ค าส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน, การบริหารจัดการ, การเชื่อมโยง, หลักสูตร, สื่อการเรียนการสอน, ผู้สอน, ผู้เรียน, ความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่น, ปัญหาและอุปสรรค, การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การ ศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

การศึกษา 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาพรวมของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยฉบับนี้  
เป็นการสังเคราะห์การวิจัยสภาพปัจจุบันและประเด็นปัญหาอุปสรรคของระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในทุกระดับ
และประเภทการศึกษา  โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ  ซึ่งเป็นการ
รวบรวมและศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยในระดับประถมศึกษาของ  ดร.หทัย แซ่เจี่ย (เมษายน : 2559) ข้อมูลผลงานวิจัยใน
ระดับมัธยมศึกษาของ ดร.ภูวกร ฉัตรบ ารุงสุข  (เมษายน : 2559) ข้อมูลผลงานวิจัยในระดับอาชีวศึกษาของอาจารย์  ก าพล ปิยะศิริกุล 
(เมษายน : 2559) ข้อมูลผลงานวิจัยในระดับอุดมศึกษาของ  ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ (เมษายน : 2559) และข้อมูลผลงานวิจัย
การศึกษานอกระบบของ ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (เมษายน : 2559) 

ผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย  โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้ศูนย์จีนศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการวิจัยดังกล่าว 

ข้อมูลการวิจัยสภาพปัจจุบันและประเด็นปัญหาอุปสรรคของระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยทุกระดับและประเภท

การศึกษา เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษาในระดับต่างๆ  ที่เปิดด าเนินหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน  

โดยปรากฏตัวเลขจ านวนสถานศึกษาในระดับต่างๆ  คือ ระดับประถมศึกษา  มีจ านวน 769 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน707 แห่ง 

ระดับอาชีวศึกษาจ านวน 173 แห่งระดับอุดมศึกษาจ านวน 58 แห่ง และการศึกษานอกระบบจ านวน 152 แห่ง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาในภาพรวมของระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในทุก
ระดับการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ  รวมทั้งความเชื่อมโยงของแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน จากผลงานวิจัยทั้ง  5 เล่ม ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ
ไทย 

2. เพ่ือจัดท าข้อเสนอในเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  โดย
การสังเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในภาพรวม  รวมทั้งความเชื่อมโยงของแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ศึกษาและสังเคราะห์จากงานวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยปี  
พ.ศ. 2559 ของศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 

(1) ผลงานวิจัยในระดับประถมศึกษาโดย ดร.หทัย แซ่เจี่ย (เมษายน : 2559) 
(2) ผลงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษาโดย ดร.ภูวกร ฉัตรบ ารุงสุข (เมษายน : 2559) 
(3) ผลงานวิจัยในระดับอาชีวศึกษาโดย ก าพล ปิยะศิริกุล (เมษายน : 2559) 
(4) ผลงานวิจัยในระดับอุดมศึกษาโดย ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ (เมษายน : 2559) 

(5) ผลงานวิจัยการศึกษานอกระบบโดย ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ ์(เมษายน : 2559) 

2. ศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยเน้นการศึกษาจากปัจจัยหลักส าคัญ  
6 ประการ คือ ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ หลักสูตรสื่อการสอน ผู้สอน ผู้เรียนและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง 

สังเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
เป็นการสังเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยในภาพรวมของระดับ

การศึกษาต่างๆ โดยแบ่งตามปัจจัยหลักส าคัญ 6 ประการของกระบวนการจัดการการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารและการจัดการ 
2. ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักสูตร 
3. ปัญหาและอุปสรรคด้านสื่อการสอน 
4. ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้สอน 
5. ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้เรียน 
6. ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
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จุดเด่นและข้อมูลใหม่จากผลงานวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
ข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้พบจุดเด่นและข้อมูลใหม่ที่

น่าสนใจในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ดังนี้ 
1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษา 
3. ระดับอาชีวศึกษา 
4. ระดับอุดมศึกษา 
5. การศึกษานอกระบบ 

วธิีการวิจัย 

1. ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 ของศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ านวนทั้งหมด 5 เล่ม 

2. จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นในขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย  โดยศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการสัมมนา  “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย ” ณ ห้องประชุมจุมภฏ -พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก -ร าไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วัน
พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน2559 เวลา 8.00-16.00 น. เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  จากหน่วยงานรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหาร  และครูผู้สอนภาษาจีนจากสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  นักวิจัยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญใน
แวดวงภาษาจีน  โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะอันมีค่า  และเป็นประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้  มาปรับปรุงเนื้อหาของ
รายงานวิจัยฉบับนี้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผลการวจิัย 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษา  ผู้วิจัยในแต่ละระดับการศึกษาได้น าเสนอ
ภาพรวมของปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยในด้านต่างๆ  
ทั้ง 6 ด้าน ไว้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการของไทยจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น จัดท าแผนและยุทธศาสตร์ แผนแม่แบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทย 

อภิปรายผล 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีน  ในด้านการบริหารและการจัดการ  มีข้อเสนอให้
กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น  
โดยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จัดท าแผนและยุทธศาสตร์แผนแม่แบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทย  เมื่อมีการจัดท า
แผนแม่แบบแล้ว ยังต้องก าหนดและออกแบบกระบวนการของการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ  ในระบบของ
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การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน นั่นคือความเชื่อมโยงของกระบวนการต่างๆ ในแผนแม่แบบ กระบวนการในการเลือกต าราเรียนหรือ
การเขียนต ารากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน และกระบวนการในการจัดท าระบบการทดสอบ เป็นต้น 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน  คือควรให้มีการจัดท าหลักสูตรภาษาจีน
แกนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันทั้งประเทศได้ จึงจะสามารถแก้ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่มีความต่อเนื่อง  ขาดความเชื่อมโยง
ของแต่ละระดับลงได้ ขณะเดียวกันควรจะมีการปรับเพ่ิมในด้านจ านวนคาบของเวลาเรียนให้มากขึ้น เพ่ิมรายวิชาให้มีความหลากหลาย
น่าสนใจ พร้อมกับควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านสื่อการสอน  คือ ภาครัฐควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการสร้าง
ห้องปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษาท่ีเปิดการสอนภาษาจีนเนื่องจากประเทศไทยด าเนินการสอนภาษาจีนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี
การใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันผู้เรียนภาษาจีนไม่มีโอกาสฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดจากการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือจาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง การสอนภาษาจีนในห้องปฏิบัติการทางภาษาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทั้งการฟังและการ
พูดอย่างเต็มที่  อีกท้ังยังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานกับการได้ฝึกปฏิบัติใช้ภาษาอย่างจริงจัง  ส่วนแนวทางการพัฒนา
แบบเรียน กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้มีแบบเรียนภาษาจีนแกนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันทั้งประเทศได้ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านผู้สอนภาษาจีนคือ  การเร่งรัดให้มีการผลิตบุคลากรการสอนภาษาจีนที่
เป็นชาวไทยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น  เพ่ือที่จะสามารถรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของสาขาวิชาภาษาจีนในปัจจุบัน  ซึ่งมีผู้สนใจ
ศึกษาเป็นจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรพึ่งพาครูอาสาสมัครชาวจีนให้น้อยลง  เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการสอนทั้งระบบอัน
เนื่องมาจากปัญหาครูอาสาสมัคร  นอกจากนี้ ควรให้มีการจัดการอบรมด้านเทคนิคการสอนให้แก่ครูผู้สอนภาษาจีน  หรือด้านความรู้
เกี่ยวกับภาษาจีน หลักทฤษฎีการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านผู้เรียนที่ส าคัญคือ  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  ซึ่งผู้สอนจะ
มีบทบาทส าคัญยิ่งในการท าหน้าที่นี้  เนื่องจากผู้เรียนจ านวนมากจะรู้สึกว่าภาษาจีนเรียนยาก  ตัวอักษรจีนเขียนยากจ ายาก  ครูผู้สอน
วิชาภาษาจีนในระดับพ้ืนฐานจึงมีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยปรับทัศนคติต่างๆ  เหล่านี้ของผู้เรียนโดยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีน ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีหลากหลายและน่าสนใจ  หรือการให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผล
การเรียนดี การจัดแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน  ประกวดการพูดสุนทรพจน์จีน  เป็นต้น นอกจากจะเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติในด้านดีได้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

เสนอให้มีการจัดท าหลักสูตรภาษาจีนแกนกลาง  ที่จะสามารถน าไปใช้ร่วมกันทั้งประเทศได้  เพ่ือแก้ปัญหาหลักสูตรการเรียน
การสอนที่ไม่มีความต่อเนื่องและขาดความเชื่อมโยงของแต่ละระดับ  เสนอให้ภาครัฐจัดหางบประมาณสนับสนุนการสร้าง
ห้องปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษาท่ีเปิดการสอนภาษาจีน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทั้งการฟังและการพูดได้อย่าง
เต็มที ่เห็นควรให้มีการเร่งรัดผลิตบุคลากรการสอนภาษาจีนชาวไทยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องควรเน้นให้ครูผู้สอนมีบทบาทในการสร้าง
เสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ  นอกจากนี้ 
ยังเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งหน่วยงานที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษาทางด้านภาษาจีน  และ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในแวดวงการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งในและต่างประเทศของระบบการศึกษาท้ัง
ระบบของการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน ควรให้มีหน่วยงานกลาง เช่น กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งฝ่ายประสานงานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายนอก  โดยเน้นภารกิจให้ชัดเจนในเรื่องการช่วยประสานงานและการเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษา  
แหล่งข้อมูลวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาจีน  โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้สถานศึกษาต่างๆ ในประเทศจะได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

 

 

 


