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กว่า 50,000 เครือขา่ยศษิย์เก่าท่ีโดดเดน่ทัว่

โลก

6,400 ชัว่โมงท่ีผู้ รับทนุท�างานเป็นอาสาสมคัร

160+ ประเทศและดนิแดนท่ีมีสทิธิได้รับทนุ

ชีฟน่ิง

100+ มหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัรท่ีผู้

สมคัรสามารถเลือกศกึษาได้

99% ของศษิย์เก่าชีฟน่ิงแนะน�าให้ศกึษาใน

สหราชอาณาจกัร

65+ งานท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษส�าหรับผู้ รับทนุใน

แตล่ะปี

53% ของผู้ รับทนุในปัจจบุนัเป็นผู้หญิง

36 ปีของการพฒันาผู้น�ารุ่นใหม่

1 ปีแหง่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในสหราช

อาณาจกัร

 เน่ืองจากโลกทกุวนันี ้ต้องเผชิญปัญหาท้าทายนบัไมถ้่วน

ชีฟน่ิงจงึมองหาผู้ ท่ีมีความมุง่มัน่ ความคดิกว้างไกล และผู้

มีความสามารถในการโน้มน้าวเพ่ือเสนอทางออกในการแก้

 ปัญหาและการเป็นผู้น�าท่ีจ�าเป็นตอ่การสร้างอนาคตท่ีดีขึน้

กระทรวงการตา่งประเทศและเครือจกัรภพของสหราช

อาณาจกัร เป็นผู้มอบทนุพิเศษนีเ้พราะเราเช่ือวา่การศกึษา

และการสร้างเครือขา่ยระหวา่งประเทศ มีความส�าคญัอยา่ง

ย่ิงยวดตอ่การพฒันาผู้น�ารุ่นใหมท่ี่มีประสทิธิภาพ

เราเช่ือวา่ทนุชิฟน่ิง ไมเ่พียงแคเ่ปิดประตสููโ่อกาสเทา่นัน้ แต่

ยงัเปิดใจของคณุอีกด้วย

ในชว่งปีการศกึษาท่ีสหราชอาณาจกัร คณุจะได้มีโอกาส

สมัผสักบังานท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษมากมาย โอกาสในการ

สร้างเครือขา่ย และการเดนิทางชมสถานท่ีทัว่สหราช

อาณาจกัร ผู้ รับทนุท่ีผา่นมา ได้มีโอกาสแวะชมบ้านเลข

ท่ี 10 ถนนดาวน่ิง ปีนเขาสโนดอน ชมงานศลิปะตามห้อง

แสดงผลงานตา่ง ๆ ในกรุงลอนดอน ฝึกงานกบับีบีซี ท�างาน

อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุโต้วาทีท่ีสหภาพเคมบริดจ์ และ

เข้าไปนัง่ในห้องแตง่ตวัของเจ้าถ่ินท่ีสนามแอนฟิลด์ ทัง้หมด

นี ้เป็นกิจกรรมในระหวา่งการศกึษาปริญญาโทหลกัสตูร

 เข้มข้น

คณุจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัเนือ้หาวิชาของหลกัสตูรและเก่ียว

กบัสหราชอาณาจกัร แต ่– ท่ีส�าคญัท่ีสดุ - คณุจะได้เรียนรู้

 เก่ียวกบัตวัของคณุเอง

เราหวงัวา่ชว่งปีการศกึษาท่ีสหราชอาณาจกัร ซึง่ท้าทายแต่

 ก็เตม็ไปด้วยคณุคา่นี ้จะชว่ยกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่

ๆ ในตวัคณุ สร้างพลงัและความสามารถเม่ือคณุกลบับ้าน

เกิด และแปรเปลี่ยนความคดิเหลา่นัน้ให้กลายเป็นจริงขึน้

มา

ศึกษาที่สหราชอาณาจักร
ด้วยทุนการศึกษา
ชีฟนิ่ง

ทีซ่ึง่สรา้งสรรค์
ความคดิให้เป็นจรงิ

cheveningfco

Chevening Scholarships

www.chevening.org

ทนุชฟีน่ิงเสนอมอบอะไรให้อกี?สถติขิองทนุชฟีน่ิง (CHEVENING)   

 

 

 

ทุนการศึกษา
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ปีนีเ้ป็นปีท่ีเพ่ิมคณุคา่ทางจิต

วิญญาณและเปิดมมุมองของฉนั

ให้กว้างขึน้จากการท่ีได้พบกบัผู้คน

ใหม ่ๆ และค้นพบความมหศัจรรย์

ของสหราชอาณาจกัร ตอนนีฉ้นั

รู้แล้ววา่โลกกว้างขนาดไหน และ

ไมมี่ขอบเขตใด ๆ มาขวางกัน้

ความมุง่มัน่ของเราได้เม่ือความ

ส�าเร็จของเราจดุประกายขึน้

เครือขา่ยท่ีคณุเข้าร่วม โอกาสท่ี

คณุได้เข้าถงึและประสบการณ์

การใช้ชีวิตแม้เพียงแคปี่เดียวท่ี

สหราชอาณาจกัรนัน้ไมมี่สิง่ใดมา

เปรียบเทียบได้ คงมีประสบการณ์

เพียงไมก่ี่อยา่งท่ีจะดีไปกวา่การ

ใช้ชีวิตหนึง่ปีกบัการเป็นนกัศกึษา

 ทนุชีฟน่ิง

สิง่ท่ีดีท่ีสดุในเส้นทางชีฟน่ิงของ

ผมคือผู้คนท่ีผมได้พบ เพ่ือนร่วม

ชัน้ท่ีชว่ยให้ผมมีความมัน่ใจใน

ตวัเองมากขึน้ แม้กระทัง่ในยาม

ท่ีผมไมแ่นใ่จในตวัเอง ย่ิงไปกวา่

นัน้ พวกเขายงัเป็นไกด์น�าเท่ียวท่ี

วิเศษสดุ ส�าหรับผมสายสมัพนัธ์นี ้

จะยืนยาวไปตลอดชีวิต

ในการสมคัรเพ่ือขอรับทนุชีฟน่ิง ผู้สมคัรต้องมี

 คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้

เป็นพลเมืองของประเทศหรือดนิแดน  

ท่ีมีสทิธิได้รับทนุชีฟน่ิง และจะต้องยินยอมกลบั

ประเทศของตนเองและพ�านกัอยูท่ี่นัน่เป็นเวลา

อยา่งน้อยสองปีหลงัส�าเร็จการศกึษา

ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

ท่ีจะชว่ยให้คณุสามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบั

 ปริญญาโทในมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัร

มีประสบการณ์การท�างานสองปีขึน้ไป  

ไมเ่คยได้รับทนุจากรัฐบาลองักฤษเพ่ือ  

ศกึษาในสหราชอาณาจกัรมาก่อน

ทนุชีฟน่ิงไมจ่�ากดัอายขุองผู้สมคัร

 โปรดดเูกณฑ์การสมคัรทัง้หมดท่ี 

www.chevening.org/scholarships

ขา้พเจ้ามสิีทธสิมคัรหรอืไม?่
ทนุชีฟน่ิงให้การสนบัสนนุทางการเงินเตม็จ�านวน เพ่ือชว่ยให้คณุมี

 อิสระในการมุง่ศกึษาเพ่ือให้ได้รับผลส�าเร็จตามเป้าหมายทางวิชาชีพ

 และสนกุกบัประสบการณ์ท่ีเป็นก�าไรของชีวิต

คณุจะพ�านกัและศกึษาในสหราชอาณาจกัรเป็นเวลาหนึง่ปี โดย

 ในชว่งเวลานัน้ คณุจะได้มีโอกาสพฒันาด้านวิชาชีพและวิชาการ

ขยายเครือขา่ยอยา่งกว้างขวาง สมัผสักบัวฒันธรรมและสร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีอบอุน่และยัง่ยืนกบัสหราชอาณาจกัรตอ่ไป ทัง้นี ้หลงัจาก

ท่ีคณุเรียนจบแล้ว คณุจะเดนิทางออกจากสหราชอาณาจกัรด้วย

ความรู้ความสามารถและเครือขา่ยท่ีจะสนบัสนนุให้คณุพฒันาความ

 คดิตา่ง ๆ ของคณุให้เป็นจริงขึน้มาได้

ประโยชน์หลายอยา่งท่ีคณุจะได้รับจากทนุชิฟน่ิง รวมถงึ:

เงินคา่เลา่เรียนทัง้หมด  

คา่ใช้จา่ยในการด�ารงชีวิต  

ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัสหราชอาณาจกัร  

เข้าร่วมงานขยายเครือขา่ยท่ีจดัขึน้โดยเฉพาะ การ  

 ฝึกงาน การทอ่งเท่ียวทัว่สหราชอาณาจกัร การสมันาเชิงปฏิบตัิ

ตลอดทัง้การอภิปรายและโอกาสการท�างานเป็นอาสาสมคัร

เข้าร่วมเครือขา่ยระดบัผู้น�านานาชาต ิ50,000 คน  

ท�าไมตอ้งสมคัรเพือ่รบัทุน?
ชีฟน่ิงคือโครงการทนุการศกึษาทัว่โลกของรัฐบาลสหราช

อาณาจกัร ท่ีมอบโอกาสพิเศษให้แก่ผู้น�ารุ่นใหม ่ในการศกึษาท่ี

 สหราชอาณาจกัร

 ผู้ให้ทนุชีฟน่ิงคือ กระทรวงการตา่งประเทศและเครือจกัรภพ

 (Foreign and Commonwealth Office หรือ FCO)

และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นร่วม โดยทนุเหลา่นี ้จะสนบัสนนุ

ผู้น�ารุ่นใหมท่ี่มีคณุลกัษณะดีเดน่จากทกุประเทศทัว่โลกให้มี

โอกาสเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรปริญญาโทเป็นเวลาหนึง่ปีใน

สาขาวิชาใดวิชาหนึง่จากมหาวิทยาลยัแหง่ใดก็ได้ในสหราช

อาณาจกัร

นกัเรียนทนุชีฟน่ิง เป็นผู้ มีความมุง่มัน่ มีศกัยภาพแหง่ความ

เป็นผู้น�า มีประวตักิารศกึษาดีเดน่ และมีประวตักิารท�างานท่ี

 โดดเดน่ในสาขาตา่ง ๆ จากประเทศของตน

คณุจะเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยผู้น�าทางวิชาชีพท่ีมีอิทธิพลทัว่

 โลกกวา่ 50,000 คน ขอสมคัรรับทนุชีฟน่ิงได้ท่ี 

www.chevening.org/apply

ชฟีน่ิงคอือะไร? ขา้พเจ้าจะสมคัรขอทนุไดอ้ยา่งไร?
 

 

 

 

 

เอเลยีย์ เลยีแคทเบยีร์ จโิอวานนิ

“ “ “

กรุณาอา่นแผน่พบันีโ้ดยละเอียด และเก็บไว้ส�าหรับการ

อ้างอิงตอ่ไป

ระบหุลกัสตูรปริญญาโทสามสาขาท่ีมีให้เลือกในสหราช

อาณาจกัร และสมคัรขอรับทนุในแตล่ะสาขา

สมคัรสอบภาษาองักฤษ

ระบช่ืุอผู้ รับรองสองช่ือในใบสมคัร

 สมคัรทางออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 5 สิงหาคม ถงึ 5

พฤศจกิายน ได้ท่ี www.chevening.org/apply

ขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้าง?
ผู้สมคัรทกุคน จะได้รับทราบผลการสมคัร ผู้สมคัร

ท่ีมีคะแนนสงูสดุ จะได้รับการสมัภาษณ์

ผู้สมคัรท่ีได้รับการสมัภาษณ์ จะทราบผลวา่ ได้

รับเลือกแบบมีเง่ือนไข อยูใ่นทะเบียนส�ารอง หรือ

 ไมผ่า่น

ผู้สมคัรท่ีได้รับการคดัเลือก และอยูใ่นทะเบียน

ส�ารอง จะต้องได้รับการเสนอรับเข้าศกึษาแบบ

ไมมี่เง่ือนไขจากมหาวิทยาลยัอยา่งน้อยหนึง่สาขา

จากสามสาขาของปริญญาโทท่ีเลือก และต้องมี

คะแนนภาษาองักฤษตามท่ีทนุชีฟน่ิงก�าหนดไว้

ด้วย จงึจะเป็นผู้ มีสทิธิได้รับทนุ

ผู้สมคัรท่ีได้รับเลือก จะเร่ิมต้นการศกึษาในสหราช

อาณาจกัรในฐานะนกัศกึษาทนุชีฟน่ิง

•

•

•

•

ต้นปี  
2020

กลางปี   
2020

กรกฎาคม   
2020

กันยายน- 
ตุลาคม  
2020
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 ปริญญาโทในมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัร

มีประสบการณ์การท�างานสองปีขึน้ไป  

ไมเ่คยได้รับทนุจากรัฐบาลองักฤษเพ่ือ  

ศกึษาในสหราชอาณาจกัรมาก่อน

ทนุชีฟน่ิงไมจ่�ากดัอายขุองผู้สมคัร

 โปรดดเูกณฑ์การสมคัรทัง้หมดท่ี 

www.chevening.org/scholarships

ขา้พเจ้ามสิีทธสิมคัรหรอืไม?่
ทนุชีฟน่ิงให้การสนบัสนนุทางการเงินเตม็จ�านวน เพ่ือชว่ยให้คณุมี

 อิสระในการมุง่ศกึษาเพ่ือให้ได้รับผลส�าเร็จตามเป้าหมายทางวิชาชีพ

 และสนกุกบัประสบการณ์ท่ีเป็นก�าไรของชีวิต

คณุจะพ�านกัและศกึษาในสหราชอาณาจกัรเป็นเวลาหนึง่ปี โดย

 ในชว่งเวลานัน้ คณุจะได้มีโอกาสพฒันาด้านวิชาชีพและวิชาการ

ขยายเครือขา่ยอยา่งกว้างขวาง สมัผสักบัวฒันธรรมและสร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีอบอุน่และยัง่ยืนกบัสหราชอาณาจกัรตอ่ไป ทัง้นี ้หลงัจาก

ท่ีคณุเรียนจบแล้ว คณุจะเดนิทางออกจากสหราชอาณาจกัรด้วย

ความรู้ความสามารถและเครือขา่ยท่ีจะสนบัสนนุให้คณุพฒันาความ

 คดิตา่ง ๆ ของคณุให้เป็นจริงขึน้มาได้

ประโยชน์หลายอยา่งท่ีคณุจะได้รับจากทนุชิฟน่ิง รวมถงึ:

เงินคา่เลา่เรียนทัง้หมด  

คา่ใช้จา่ยในการด�ารงชีวิต  

ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัสหราชอาณาจกัร  

เข้าร่วมงานขยายเครือขา่ยท่ีจดัขึน้โดยเฉพาะ การ  

 ฝึกงาน การทอ่งเท่ียวทัว่สหราชอาณาจกัร การสมันาเชิงปฏิบตัิ

ตลอดทัง้การอภิปรายและโอกาสการท�างานเป็นอาสาสมคัร

เข้าร่วมเครือขา่ยระดบัผู้น�านานาชาต ิ50,000 คน  

ท�าไมตอ้งสมคัรเพือ่รบัทุน?
ชีฟน่ิงคือโครงการทนุการศกึษาทัว่โลกของรัฐบาลสหราช

อาณาจกัร ท่ีมอบโอกาสพิเศษให้แก่ผู้น�ารุ่นใหม ่ในการศกึษาท่ี

 สหราชอาณาจกัร

 ผู้ให้ทนุชีฟน่ิงคือ กระทรวงการตา่งประเทศและเครือจกัรภพ

 (Foreign and Commonwealth Office หรือ FCO)

และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นร่วม โดยทนุเหลา่นี ้จะสนบัสนนุ

ผู้น�ารุ่นใหมท่ี่มีคณุลกัษณะดีเดน่จากทกุประเทศทัว่โลกให้มี

โอกาสเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรปริญญาโทเป็นเวลาหนึง่ปีใน

สาขาวิชาใดวิชาหนึง่จากมหาวิทยาลยัแหง่ใดก็ได้ในสหราช

อาณาจกัร

นกัเรียนทนุชีฟน่ิง เป็นผู้ มีความมุง่มัน่ มีศกัยภาพแหง่ความ

เป็นผู้น�า มีประวตักิารศกึษาดีเดน่ และมีประวตักิารท�างานท่ี

 โดดเดน่ในสาขาตา่ง ๆ จากประเทศของตน

คณุจะเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยผู้น�าทางวิชาชีพท่ีมีอิทธิพลทัว่

 โลกกวา่ 50,000 คน ขอสมคัรรับทนุชีฟน่ิงได้ท่ี 

www.chevening.org/apply

ชฟีน่ิงคอือะไร? ขา้พเจ้าจะสมคัรขอทนุไดอ้ยา่งไร?
 

 

 

 

 

เอเลยีย์ เลยีแคทเบยีร์ จโิอวานนิ

“ “ “

กรุณาอา่นแผน่พบันีโ้ดยละเอียด และเก็บไว้ส�าหรับการ

อ้างอิงตอ่ไป

ระบหุลกัสตูรปริญญาโทสามสาขาท่ีมีให้เลือกในสหราช

อาณาจกัร และสมคัรขอรับทนุในแตล่ะสาขา

สมคัรสอบภาษาองักฤษ

ระบช่ืุอผู้ รับรองสองช่ือในใบสมคัร

 สมคัรทางออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 5 สิงหาคม ถงึ 5

พฤศจกิายน ได้ท่ี www.chevening.org/apply

ขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้าง?
ผู้สมคัรทกุคน จะได้รับทราบผลการสมคัร ผู้สมคัร

ท่ีมีคะแนนสงูสดุ จะได้รับการสมัภาษณ์

ผู้สมคัรท่ีได้รับการสมัภาษณ์ จะทราบผลวา่ ได้

รับเลือกแบบมีเง่ือนไข อยูใ่นทะเบียนส�ารอง หรือ

 ไมผ่า่น

ผู้สมคัรท่ีได้รับการคดัเลือก และอยูใ่นทะเบียน

ส�ารอง จะต้องได้รับการเสนอรับเข้าศกึษาแบบ

ไมมี่เง่ือนไขจากมหาวิทยาลยัอยา่งน้อยหนึง่สาขา

จากสามสาขาของปริญญาโทท่ีเลือก และต้องมี

คะแนนภาษาองักฤษตามท่ีทนุชีฟน่ิงก�าหนดไว้

ด้วย จงึจะเป็นผู้ มีสทิธิได้รับทนุ

ผู้สมคัรท่ีได้รับเลือก จะเร่ิมต้นการศกึษาในสหราช

อาณาจกัรในฐานะนกัศกึษาทนุชีฟน่ิง

•

•

•

•

ต้นปี  
2020

กลางปี   
2020

กรกฎาคม   
2020

กันยายน- 
ตุลาคม  
2020
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•

•

•

•

ปีนีเ้ป็นปีท่ีเพ่ิมคณุคา่ทางจิต

วิญญาณและเปิดมมุมองของฉนั

ให้กว้างขึน้จากการท่ีได้พบกบัผู้คน

ใหม ่ๆ และค้นพบความมหศัจรรย์

ของสหราชอาณาจกัร ตอนนีฉ้นั

รู้แล้ววา่โลกกว้างขนาดไหน และ

ไมมี่ขอบเขตใด ๆ มาขวางกัน้

ความมุง่มัน่ของเราได้เม่ือความ

ส�าเร็จของเราจดุประกายขึน้

เครือขา่ยท่ีคณุเข้าร่วม โอกาสท่ี

คณุได้เข้าถงึและประสบการณ์

การใช้ชีวิตแม้เพียงแคปี่เดียวท่ี

สหราชอาณาจกัรนัน้ไมมี่สิง่ใดมา

เปรียบเทียบได้ คงมีประสบการณ์

เพียงไมก่ี่อยา่งท่ีจะดีไปกวา่การ

ใช้ชีวิตหนึง่ปีกบัการเป็นนกัศกึษา

 ทนุชีฟน่ิง

สิง่ท่ีดีท่ีสดุในเส้นทางชีฟน่ิงของ

ผมคือผู้คนท่ีผมได้พบ เพ่ือนร่วม

ชัน้ท่ีชว่ยให้ผมมีความมัน่ใจใน

ตวัเองมากขึน้ แม้กระทัง่ในยาม

ท่ีผมไมแ่นใ่จในตวัเอง ย่ิงไปกวา่

นัน้ พวกเขายงัเป็นไกด์น�าเท่ียวท่ี

วิเศษสดุ ส�าหรับผมสายสมัพนัธ์นี ้

จะยืนยาวไปตลอดชีวิต

ในการสมคัรเพ่ือขอรับทนุชีฟน่ิง ผู้สมคัรต้องมี

 คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้

เป็นพลเมืองของประเทศหรือดนิแดน  

ท่ีมีสทิธิได้รับทนุชีฟน่ิง และจะต้องยินยอมกลบั

ประเทศของตนเองและพ�านกัอยูท่ี่นัน่เป็นเวลา

อยา่งน้อยสองปีหลงัส�าเร็จการศกึษา

ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

ท่ีจะชว่ยให้คณุสามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบั

 ปริญญาโทในมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัร

มีประสบการณ์การท�างานสองปีขึน้ไป  

ไมเ่คยได้รับทนุจากรัฐบาลองักฤษเพ่ือ  

ศกึษาในสหราชอาณาจกัรมาก่อน

ทนุชีฟน่ิงไมจ่�ากดัอายขุองผู้สมคัร

 โปรดดเูกณฑ์การสมคัรทัง้หมดท่ี 

www.chevening.org/scholarships

ขา้พเจ้ามสิีทธสิมคัรหรอืไม?่
ทนุชีฟน่ิงให้การสนบัสนนุทางการเงินเตม็จ�านวน เพ่ือชว่ยให้คณุมี

 อิสระในการมุง่ศกึษาเพ่ือให้ได้รับผลส�าเร็จตามเป้าหมายทางวิชาชีพ

 และสนกุกบัประสบการณ์ท่ีเป็นก�าไรของชีวิต

คณุจะพ�านกัและศกึษาในสหราชอาณาจกัรเป็นเวลาหนึง่ปี โดย

 ในชว่งเวลานัน้ คณุจะได้มีโอกาสพฒันาด้านวิชาชีพและวิชาการ

ขยายเครือขา่ยอยา่งกว้างขวาง สมัผสักบัวฒันธรรมและสร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีอบอุน่และยัง่ยืนกบัสหราชอาณาจกัรตอ่ไป ทัง้นี ้หลงัจาก

ท่ีคณุเรียนจบแล้ว คณุจะเดนิทางออกจากสหราชอาณาจกัรด้วย

ความรู้ความสามารถและเครือขา่ยท่ีจะสนบัสนนุให้คณุพฒันาความ

 คดิตา่ง ๆ ของคณุให้เป็นจริงขึน้มาได้

ประโยชน์หลายอยา่งท่ีคณุจะได้รับจากทนุชิฟน่ิง รวมถงึ:

เงินคา่เลา่เรียนทัง้หมด  

คา่ใช้จา่ยในการด�ารงชีวิต  

ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัสหราชอาณาจกัร  

เข้าร่วมงานขยายเครือขา่ยท่ีจดัขึน้โดยเฉพาะ การ  

 ฝึกงาน การทอ่งเท่ียวทัว่สหราชอาณาจกัร การสมันาเชิงปฏิบตัิ

ตลอดทัง้การอภิปรายและโอกาสการท�างานเป็นอาสาสมคัร

เข้าร่วมเครือขา่ยระดบัผู้น�านานาชาต ิ50,000 คน  

ท�าไมตอ้งสมคัรเพือ่รบัทุน?
ชีฟน่ิงคือโครงการทนุการศกึษาทัว่โลกของรัฐบาลสหราช

อาณาจกัร ท่ีมอบโอกาสพิเศษให้แก่ผู้น�ารุ่นใหม ่ในการศกึษาท่ี

 สหราชอาณาจกัร

 ผู้ให้ทนุชีฟน่ิงคือ กระทรวงการตา่งประเทศและเครือจกัรภพ

 (Foreign and Commonwealth Office หรือ FCO)

และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นร่วม โดยทนุเหลา่นี ้จะสนบัสนนุ

ผู้น�ารุ่นใหมท่ี่มีคณุลกัษณะดีเดน่จากทกุประเทศทัว่โลกให้มี

โอกาสเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรปริญญาโทเป็นเวลาหนึง่ปีใน

สาขาวิชาใดวิชาหนึง่จากมหาวิทยาลยัแหง่ใดก็ได้ในสหราช

อาณาจกัร

นกัเรียนทนุชีฟน่ิง เป็นผู้ มีความมุง่มัน่ มีศกัยภาพแหง่ความ

เป็นผู้น�า มีประวตักิารศกึษาดีเดน่ และมีประวตักิารท�างานท่ี

 โดดเดน่ในสาขาตา่ง ๆ จากประเทศของตน

คณุจะเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยผู้น�าทางวิชาชีพท่ีมีอิทธิพลทัว่

 โลกกวา่ 50,000 คน ขอสมคัรรับทนุชีฟน่ิงได้ท่ี 

www.chevening.org/apply

ชฟีน่ิงคอือะไร? ขา้พเจ้าจะสมคัรขอทนุไดอ้ยา่งไร?
 

 

 

 

 

เอเลยีย์ เลยีแคทเบยีร์ จโิอวานนิ

“ “ “

กรุณาอา่นแผน่พบันีโ้ดยละเอียด และเก็บไว้ส�าหรับการ

อ้างอิงตอ่ไป

ระบหุลกัสตูรปริญญาโทสามสาขาท่ีมีให้เลือกในสหราช

อาณาจกัร และสมคัรขอรับทนุในแตล่ะสาขา

สมคัรสอบภาษาองักฤษ

ระบช่ืุอผู้ รับรองสองช่ือในใบสมคัร

 สมคัรทางออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 5 สิงหาคม ถงึ 5

พฤศจกิายน ได้ท่ี www.chevening.org/apply

ขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้าง?
ผู้สมคัรทกุคน จะได้รับทราบผลการสมคัร ผู้สมคัร

ท่ีมีคะแนนสงูสดุ จะได้รับการสมัภาษณ์

ผู้สมคัรท่ีได้รับการสมัภาษณ์ จะทราบผลวา่ ได้

รับเลือกแบบมีเง่ือนไข อยูใ่นทะเบียนส�ารอง หรือ

 ไมผ่า่น

ผู้สมคัรท่ีได้รับการคดัเลือก และอยูใ่นทะเบียน

ส�ารอง จะต้องได้รับการเสนอรับเข้าศกึษาแบบ

ไมมี่เง่ือนไขจากมหาวิทยาลยัอยา่งน้อยหนึง่สาขา

จากสามสาขาของปริญญาโทท่ีเลือก และต้องมี

คะแนนภาษาองักฤษตามท่ีทนุชีฟน่ิงก�าหนดไว้

ด้วย จงึจะเป็นผู้ มีสทิธิได้รับทนุ

ผู้สมคัรท่ีได้รับเลือก จะเร่ิมต้นการศกึษาในสหราช

อาณาจกัรในฐานะนกัศกึษาทนุชีฟน่ิง

•

•

•

•

ต้นปี  
2020

กลางปี   
2020

กรกฎาคม   
2020

กันยายน- 
ตุลาคม  
2020
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APL-DKO-0619-1-TH

กว่า 50,000 เครือขา่ยศษิย์เก่าท่ีโดดเดน่ทัว่

โลก

6,400 ชัว่โมงท่ีผู้ รับทนุท�างานเป็นอาสาสมคัร

160+ ประเทศและดนิแดนท่ีมีสทิธิได้รับทนุ

ชีฟน่ิง

100+ มหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัรท่ีผู้

สมคัรสามารถเลือกศกึษาได้

99% ของศษิย์เก่าชีฟน่ิงแนะน�าให้ศกึษาใน

สหราชอาณาจกัร

65+ งานท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษส�าหรับผู้ รับทนุใน

แตล่ะปี

53% ของผู้ รับทนุในปัจจบุนัเป็นผู้หญิง

36 ปีของการพฒันาผู้น�ารุ่นใหม่

1 ปีแหง่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในสหราช

อาณาจกัร

 เน่ืองจากโลกทกุวนันี ้ต้องเผชิญปัญหาท้าทายนบัไมถ้่วน

ชีฟน่ิงจงึมองหาผู้ ท่ีมีความมุง่มัน่ ความคดิกว้างไกล และผู้

มีความสามารถในการโน้มน้าวเพ่ือเสนอทางออกในการแก้

 ปัญหาและการเป็นผู้น�าท่ีจ�าเป็นตอ่การสร้างอนาคตท่ีดีขึน้

กระทรวงการตา่งประเทศและเครือจกัรภพของสหราช

อาณาจกัร เป็นผู้มอบทนุพิเศษนีเ้พราะเราเช่ือวา่การศกึษา

และการสร้างเครือขา่ยระหวา่งประเทศ มีความส�าคญัอยา่ง

ย่ิงยวดตอ่การพฒันาผู้น�ารุ่นใหมท่ี่มีประสทิธิภาพ

เราเช่ือวา่ทนุชิฟน่ิง ไมเ่พียงแคเ่ปิดประตสููโ่อกาสเทา่นัน้ แต่

ยงัเปิดใจของคณุอีกด้วย

ในชว่งปีการศกึษาท่ีสหราชอาณาจกัร คณุจะได้มีโอกาส

สมัผสักบังานท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษมากมาย โอกาสในการ

สร้างเครือขา่ย และการเดนิทางชมสถานท่ีทัว่สหราช

อาณาจกัร ผู้ รับทนุท่ีผา่นมา ได้มีโอกาสแวะชมบ้านเลข

ท่ี 10 ถนนดาวน่ิง ปีนเขาสโนดอน ชมงานศลิปะตามห้อง

แสดงผลงานตา่ง ๆ ในกรุงลอนดอน ฝึกงานกบับีบีซี ท�างาน

อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุโต้วาทีท่ีสหภาพเคมบริดจ์ และ

เข้าไปนัง่ในห้องแตง่ตวัของเจ้าถ่ินท่ีสนามแอนฟิลด์ ทัง้หมด

นี ้เป็นกิจกรรมในระหวา่งการศกึษาปริญญาโทหลกัสตูร

 เข้มข้น

คณุจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัเนือ้หาวิชาของหลกัสตูรและเก่ียว

กบัสหราชอาณาจกัร แต ่– ท่ีส�าคญัท่ีสดุ - คณุจะได้เรียนรู้

 เก่ียวกบัตวัของคณุเอง

เราหวงัวา่ชว่งปีการศกึษาท่ีสหราชอาณาจกัร ซึง่ท้าทายแต่

 ก็เตม็ไปด้วยคณุคา่นี ้จะชว่ยกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่

ๆ ในตวัคณุ สร้างพลงัและความสามารถเม่ือคณุกลบับ้าน

เกิด และแปรเปลี่ยนความคดิเหลา่นัน้ให้กลายเป็นจริงขึน้

มา

ศึกษาที่สหราชอาณาจักร
ด้วยทุนการศึกษา
ชีฟนิ่ง

ทีซ่ึง่สรา้งสรรค์
ความคดิให้เป็นจรงิ

cheveningfco

Chevening Scholarships

www.chevening.org

ทนุชฟีน่ิงเสนอมอบอะไรให้อกี?สถติขิองทนุชฟีน่ิง (CHEVENING)   

 

 

 

ทุนการศึกษา
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•

•

•
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•

ปีนีเ้ป็นปีท่ีเพ่ิมคณุคา่ทางจิต

วิญญาณและเปิดมมุมองของฉนั

ให้กว้างขึน้จากการท่ีได้พบกบัผู้คน

ใหม ่ๆ และค้นพบความมหศัจรรย์

ของสหราชอาณาจกัร ตอนนีฉ้นั

รู้แล้ววา่โลกกว้างขนาดไหน และ

ไมมี่ขอบเขตใด ๆ มาขวางกัน้

ความมุง่มัน่ของเราได้เม่ือความ

ส�าเร็จของเราจดุประกายขึน้

เครือขา่ยท่ีคณุเข้าร่วม โอกาสท่ี

คณุได้เข้าถงึและประสบการณ์

การใช้ชีวิตแม้เพียงแคปี่เดียวท่ี

สหราชอาณาจกัรนัน้ไมมี่สิง่ใดมา

เปรียบเทียบได้ คงมีประสบการณ์

เพียงไมก่ี่อยา่งท่ีจะดีไปกวา่การ

ใช้ชีวิตหนึง่ปีกบัการเป็นนกัศกึษา

 ทนุชีฟน่ิง

สิง่ท่ีดีท่ีสดุในเส้นทางชีฟน่ิงของ

ผมคือผู้คนท่ีผมได้พบ เพ่ือนร่วม

ชัน้ท่ีชว่ยให้ผมมีความมัน่ใจใน

ตวัเองมากขึน้ แม้กระทัง่ในยาม

ท่ีผมไมแ่นใ่จในตวัเอง ย่ิงไปกวา่

นัน้ พวกเขายงัเป็นไกด์น�าเท่ียวท่ี

วิเศษสดุ ส�าหรับผมสายสมัพนัธ์นี ้

จะยืนยาวไปตลอดชีวิต

ในการสมคัรเพ่ือขอรับทนุชีฟน่ิง ผู้สมคัรต้องมี

 คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้

เป็นพลเมืองของประเทศหรือดนิแดน  

ท่ีมีสทิธิได้รับทนุชีฟน่ิง และจะต้องยินยอมกลบั

ประเทศของตนเองและพ�านกัอยูท่ี่นัน่เป็นเวลา

อยา่งน้อยสองปีหลงัส�าเร็จการศกึษา

ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

ท่ีจะชว่ยให้คณุสามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบั

 ปริญญาโทในมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัร

มีประสบการณ์การท�างานสองปีขึน้ไป  

ไมเ่คยได้รับทนุจากรัฐบาลองักฤษเพ่ือ  

ศกึษาในสหราชอาณาจกัรมาก่อน

ทนุชีฟน่ิงไมจ่�ากดัอายขุองผู้สมคัร

 โปรดดเูกณฑ์การสมคัรทัง้หมดท่ี 

www.chevening.org/scholarships

ขา้พเจ้ามสิีทธสิมคัรหรอืไม?่
ทนุชีฟน่ิงให้การสนบัสนนุทางการเงินเตม็จ�านวน เพ่ือชว่ยให้คณุมี

 อิสระในการมุง่ศกึษาเพ่ือให้ได้รับผลส�าเร็จตามเป้าหมายทางวิชาชีพ

 และสนกุกบัประสบการณ์ท่ีเป็นก�าไรของชีวิต

คณุจะพ�านกัและศกึษาในสหราชอาณาจกัรเป็นเวลาหนึง่ปี โดย

 ในชว่งเวลานัน้ คณุจะได้มีโอกาสพฒันาด้านวิชาชีพและวิชาการ

ขยายเครือขา่ยอยา่งกว้างขวาง สมัผสักบัวฒันธรรมและสร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีอบอุน่และยัง่ยืนกบัสหราชอาณาจกัรตอ่ไป ทัง้นี ้หลงัจาก

ท่ีคณุเรียนจบแล้ว คณุจะเดนิทางออกจากสหราชอาณาจกัรด้วย

ความรู้ความสามารถและเครือขา่ยท่ีจะสนบัสนนุให้คณุพฒันาความ

 คดิตา่ง ๆ ของคณุให้เป็นจริงขึน้มาได้

ประโยชน์หลายอยา่งท่ีคณุจะได้รับจากทนุชิฟน่ิง รวมถงึ:

เงินคา่เลา่เรียนทัง้หมด  

คา่ใช้จา่ยในการด�ารงชีวิต  

ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัสหราชอาณาจกัร  

เข้าร่วมงานขยายเครือขา่ยท่ีจดัขึน้โดยเฉพาะ การ  

 ฝึกงาน การทอ่งเท่ียวทัว่สหราชอาณาจกัร การสมันาเชิงปฏิบตัิ

ตลอดทัง้การอภิปรายและโอกาสการท�างานเป็นอาสาสมคัร

เข้าร่วมเครือขา่ยระดบัผู้น�านานาชาต ิ50,000 คน  

ท�าไมตอ้งสมคัรเพือ่รบัทุน?
ชีฟน่ิงคือโครงการทนุการศกึษาทัว่โลกของรัฐบาลสหราช

อาณาจกัร ท่ีมอบโอกาสพิเศษให้แก่ผู้น�ารุ่นใหม ่ในการศกึษาท่ี

 สหราชอาณาจกัร

 ผู้ให้ทนุชีฟน่ิงคือ กระทรวงการตา่งประเทศและเครือจกัรภพ

 (Foreign and Commonwealth Office หรือ FCO)

และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นร่วม โดยทนุเหลา่นี ้จะสนบัสนนุ

ผู้น�ารุ่นใหมท่ี่มีคณุลกัษณะดีเดน่จากทกุประเทศทัว่โลกให้มี

โอกาสเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรปริญญาโทเป็นเวลาหนึง่ปีใน

สาขาวิชาใดวิชาหนึง่จากมหาวิทยาลยัแหง่ใดก็ได้ในสหราช

อาณาจกัร

นกัเรียนทนุชีฟน่ิง เป็นผู้ มีความมุง่มัน่ มีศกัยภาพแหง่ความ

เป็นผู้น�า มีประวตักิารศกึษาดีเดน่ และมีประวตักิารท�างานท่ี

 โดดเดน่ในสาขาตา่ง ๆ จากประเทศของตน

คณุจะเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ยผู้น�าทางวิชาชีพท่ีมีอิทธิพลทัว่

 โลกกวา่ 50,000 คน ขอสมคัรรับทนุชีฟน่ิงได้ท่ี 

www.chevening.org/apply

ชฟีน่ิงคอือะไร? ขา้พเจ้าจะสมคัรขอทนุไดอ้ยา่งไร?
 

 

 

 

 

เอเลยีย์ เลยีแคทเบยีร์ จโิอวานนิ

“ “ “

กรุณาอา่นแผน่พบันีโ้ดยละเอียด และเก็บไว้ส�าหรับการ

อ้างอิงตอ่ไป

ระบหุลกัสตูรปริญญาโทสามสาขาท่ีมีให้เลือกในสหราช

อาณาจกัร และสมคัรขอรับทนุในแตล่ะสาขา

สมคัรสอบภาษาองักฤษ

ระบช่ืุอผู้ รับรองสองช่ือในใบสมคัร

 สมคัรทางออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 5 สิงหาคม ถงึ 5

พฤศจกิายน ได้ท่ี www.chevening.org/apply

ขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้าง?
ผู้สมคัรทกุคน จะได้รับทราบผลการสมคัร ผู้สมคัร

ท่ีมีคะแนนสงูสดุ จะได้รับการสมัภาษณ์

ผู้สมคัรท่ีได้รับการสมัภาษณ์ จะทราบผลวา่ ได้

รับเลือกแบบมีเง่ือนไข อยูใ่นทะเบียนส�ารอง หรือ

 ไมผ่า่น

ผู้สมคัรท่ีได้รับการคดัเลือก และอยูใ่นทะเบียน

ส�ารอง จะต้องได้รับการเสนอรับเข้าศกึษาแบบ

ไมมี่เง่ือนไขจากมหาวิทยาลยัอยา่งน้อยหนึง่สาขา

จากสามสาขาของปริญญาโทท่ีเลือก และต้องมี

คะแนนภาษาองักฤษตามท่ีทนุชีฟน่ิงก�าหนดไว้

ด้วย จงึจะเป็นผู้ มีสทิธิได้รับทนุ

ผู้สมคัรท่ีได้รับเลือก จะเร่ิมต้นการศกึษาในสหราช

อาณาจกัรในฐานะนกัศกึษาทนุชีฟน่ิง

•

•

•

•

ต้นปี  
2020

กลางปี   
2020

กรกฎาคม   
2020

กันยายน- 
ตุลาคม  
2020
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กว่า 50,000 เครือขา่ยศษิย์เก่าท่ีโดดเดน่ทัว่

โลก

6,400 ชัว่โมงท่ีผู้ รับทนุท�างานเป็นอาสาสมคัร

160+ ประเทศและดนิแดนท่ีมีสทิธิได้รับทนุ

ชีฟน่ิง

100+ มหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัรท่ีผู้

สมคัรสามารถเลือกศกึษาได้

99% ของศษิย์เก่าชีฟน่ิงแนะน�าให้ศกึษาใน

สหราชอาณาจกัร

65+ งานท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษส�าหรับผู้ รับทนุใน

แตล่ะปี

53% ของผู้ รับทนุในปัจจบุนัเป็นผู้หญิง

36 ปีของการพฒันาผู้น�ารุ่นใหม่

1 ปีแหง่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในสหราช

อาณาจกัร

 เน่ืองจากโลกทกุวนันี ้ต้องเผชิญปัญหาท้าทายนบัไมถ้่วน

ชีฟน่ิงจงึมองหาผู้ ท่ีมีความมุง่มัน่ ความคดิกว้างไกล และผู้

มีความสามารถในการโน้มน้าวเพ่ือเสนอทางออกในการแก้

 ปัญหาและการเป็นผู้น�าท่ีจ�าเป็นตอ่การสร้างอนาคตท่ีดีขึน้

กระทรวงการตา่งประเทศและเครือจกัรภพของสหราช

อาณาจกัร เป็นผู้มอบทนุพิเศษนีเ้พราะเราเช่ือวา่การศกึษา

และการสร้างเครือขา่ยระหวา่งประเทศ มีความส�าคญัอยา่ง

ย่ิงยวดตอ่การพฒันาผู้น�ารุ่นใหมท่ี่มีประสทิธิภาพ

เราเช่ือวา่ทนุชิฟน่ิง ไมเ่พียงแคเ่ปิดประตสููโ่อกาสเทา่นัน้ แต่

ยงัเปิดใจของคณุอีกด้วย

ในชว่งปีการศกึษาท่ีสหราชอาณาจกัร คณุจะได้มีโอกาส

สมัผสักบังานท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษมากมาย โอกาสในการ

สร้างเครือขา่ย และการเดนิทางชมสถานท่ีทัว่สหราช

อาณาจกัร ผู้ รับทนุท่ีผา่นมา ได้มีโอกาสแวะชมบ้านเลข

ท่ี 10 ถนนดาวน่ิง ปีนเขาสโนดอน ชมงานศลิปะตามห้อง

แสดงผลงานตา่ง ๆ ในกรุงลอนดอน ฝึกงานกบับีบีซี ท�างาน

อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุโต้วาทีท่ีสหภาพเคมบริดจ์ และ

เข้าไปนัง่ในห้องแตง่ตวัของเจ้าถ่ินท่ีสนามแอนฟิลด์ ทัง้หมด

นี ้เป็นกิจกรรมในระหวา่งการศกึษาปริญญาโทหลกัสตูร

 เข้มข้น

คณุจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัเนือ้หาวิชาของหลกัสตูรและเก่ียว

กบัสหราชอาณาจกัร แต ่– ท่ีส�าคญัท่ีสดุ - คณุจะได้เรียนรู้

 เก่ียวกบัตวัของคณุเอง

เราหวงัวา่ชว่งปีการศกึษาท่ีสหราชอาณาจกัร ซึง่ท้าทายแต่

 ก็เตม็ไปด้วยคณุคา่นี ้จะชว่ยกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่

ๆ ในตวัคณุ สร้างพลงัและความสามารถเม่ือคณุกลบับ้าน

เกิด และแปรเปลี่ยนความคดิเหลา่นัน้ให้กลายเป็นจริงขึน้

มา

ศึกษาที่สหราชอาณาจักร
ด้วยทุนการศึกษา
ชีฟนิ่ง

ทีซ่ึง่สรา้งสรรค์
ความคดิให้เป็นจรงิ
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