ทุนการศึกษา

ศึกษาที่สหราชอาณาจักร
ด้วยทุนการศึกษา
ชีฟนิ่ง

ทีซ
่ ง่ึ สรางสรรค
้
์
ความคิดให้เป็ นจริง

ชีฟนิ่งคืออะไร?
ชีฟนิ่งคือโครงการทุนการศึกษาทัว่ โลกของรัฐบาลสหราช
อาณาจักร ที่มอบโอกาสพิเศษให้ แก่ผ้ นู �ารุ่นใหม่ ในการศึกษาที่
สหราชอาณาจักร
ผู้ให้ ทนุ ชีฟนิ่งคือ กระทรวงการต่างประเทศและเครื อจักรภพ
(Foreign and Commonwealth Office หรื อ FCO)
และองค์กรต่าง ๆ ที่มีสว่ นร่วม โดยทุนเหล่านี ้ จะสนับสนุน
ผู้น�ารุ่นใหม่ที่มีคณ
ุ ลักษณะดีเด่นจากทุกประเทศทัว่ โลกให้ มี
โอกาสเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรปริ ญญาโทเป็ นเวลาหนึง่ ปี ใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึง่ จากมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ ในสหราช
อาณาจักร
นักเรี ยนทุนชีฟนิ่ง เป็ นผู้มีความมุง่ มัน่ มีศกั ยภาพแห่งความ
เป็ นผู้น�า มีประวัตกิ ารศึกษาดีเด่น และมีประวัตกิ ารท�างานที่
โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ จากประเทศของตน
คุณจะเป็ นส่วนหนึง่ ของเครื อข่ายผู้น�าทางวิชาชีพที่มีอิทธิพลทัว่
โลกกว่า 50,000 คน ขอสมัครรับทุนชีฟนิ่งได้ ที่
www.chevening.org/apply

้เป็ นปี ที่เพิ่มคุณค่าทางจิต
“ ปีวิญนี ญาณและเปิ
ดมุมมองของฉัน

เอเลียย ์

ให้ กว้ างขึ ้นจากการที่ได้ พบกับผู้คน
ใหม่ ๆ และค้ นพบความมหัศจรรย์
ของสหราชอาณาจักร ตอนนี ้ฉัน
รู้แล้ วว่าโลกกว้ างขนาดไหน และ
ไม่มีขอบเขตใด ๆ มาขวางกัน้
ความมุง่ มัน่ ของเราได้ เมื่อความ
ส�าเร็จของเราจุดประกายขึ ้น

ท�าไมตองสมั
ครเพือ
่ รับทุน?
้
ทุนชีฟนิ่งให้ การสนับสนุนทางการเงินเต็มจ�านวน เพื่อช่วยให้ คณ
ุ มี
อิสระในการมุง่ ศึกษาเพื่อให้ ได้ รับผลส�าเร็ จตามเป้าหมายทางวิชาชีพ
และสนุกกับประสบการณ์ที่เป็ นก�าไรของชีวิต
คุณจะพ�านักและศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็ นเวลาหนึง่ ปี โดย
ในช่วงเวลานัน้ คุณจะได้ มีโอกาสพัฒนาด้ านวิชาชีพและวิชาการ
ขยายเครื อข่ายอย่างกว้ างขวาง สัมผัสกับวัฒนธรรมและสร้ างความ
สัมพันธ์ที่อบอุน่ และยัง่ ยืนกับสหราชอาณาจักรต่อไป ทังนี
้ ้ หลังจาก
ที่คณ
ุ เรี ยนจบแล้ ว คุณจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรด้ วย
ความรู้ความสามารถและเครื อข่ายที่จะสนับสนุนให้ คณ
ุ พัฒนาความ
คิดต่าง ๆ ของคุณให้ เป็ นจริ งขึ ้นมาได้
ประโยชน์หลายอย่างที่คณ
ุ จะได้ รับจากทุนชิฟนิ่ง รวมถึง:
เงินค่าเล่าเรี ยนทังหมด
้
•
ค่าใช้ จา่ ยในการด�ารงชีวิต
•
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับสหราชอาณาจักร
•
เข้ าร่วมงานขยายเครื อข่ายที่จดั ขึ ้นโดยเฉพาะ การ
•
ฝึ กงาน การท่องเที่ยวทัว่ สหราชอาณาจักร การสัมนาเชิงปฏิบตั ิ
ตลอดทังการอภิ
้
ปรายและโอกาสการท�างานเป็ นอาสาสมัคร
•
เข้ าร่วมเครื อข่ายระดับผู้น�านานาชาติ 50,000 คน
อข่ายที่คณ
ุ เข้ าร่วม โอกาสที่
“ เครื
คุณได้ เข้ าถึงและประสบการณ์

การใช้ ชีวิตแม้ เพียงแค่ปีเดียวที่
สหราชอาณาจักรนันไม่
้ มีสงิ่ ใดมา
เปรี ยบเทียบได้ คงมีประสบการณ์
เพียงไม่กี่อย่างที่จะดีไปกว่าการ
ใช้ ชีวิตหนึง่ ปี กับการเป็ นนักศึกษา
ทุนชีฟนิ่ง

เลียแคทเบียร ์

ขาพเจ
้
้ามีสิทธิสมัครหรือไม?
่
ในการสมัครเพื่อขอรับทุนชีฟนิ่ง ผู้สมัครต้ องมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี ้:
•

•

•
•

เป็ นพลเมืองของประเทศหรื อดินแดน
ที่มีสทิ ธิได้ รับทุนชีฟนิ่ง และจะต้ องยินยอมกลับ
ประเทศของตนเองและพ�านักอยูท่ ี่นนั่ เป็ นเวลา
อย่างน้ อยสองปี หลังส�าเร็จการศึกษา
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ที่จะช่วยให้ คณ
ุ สามารถเข้ าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโทในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
มีประสบการณ์การท�างานสองปี ขึ ้นไป
ไม่เคยได้ รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อ
ศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน

ทุนชีฟนิ่งไม่จ�ากัดอายุของผู้สมัคร
โปรดดูเกณฑ์การสมัครทังหมดที
้
่
www.chevening.org/scholarships

ง่ ที่ดีที่สดุ ในเส้ นทางชีฟนิ่งของ
“ สิผมคื
อผู้คนที่ผมได้ พบ เพื่อนร่วม

ชันที
้ ่ชว่ ยให้ ผมมีความมัน่ ใจใน
ตัวเองมากขึ ้น แม้ กระทัง่ ในยาม
ที่ผมไม่แน่ใจในตัวเอง ยิ่งไปกว่า
นัน้ พวกเขายังเป็ นไกด์น�าเที่ยวที่
วิเศษสุด ส�าหรับผมสายสัมพันธ์นี ้
จะยืนยาวไปตลอดชีวิต

จิโอวานนิ

ทุนชีฟนิ่งเสนอมอบอะไรให้อีก?
เนื่องจากโลกทุกวันนี ้ ต้ องเผชิญปั ญหาท้ าทายนับไม่ถ้วน
ชีฟนิ่งจึงมองหาผู้ที่มีความมุง่ มัน่ ความคิดกว้ างไกล และผู้
มีความสามารถในการโน้ มน้ าวเพื่อเสนอทางออกในการแก้
ปั ญหาและการเป็ นผู้น�าที่จ�าเป็ นต่อการสร้ างอนาคตที่ดีขึ ้น
กระทรวงการต่างประเทศและเครื อจักรภพของสหราช
อาณาจักร เป็ นผู้มอบทุนพิเศษนี ้เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา
และการสร้ างเครื อข่ายระหว่างประเทศ มีความส�าคัญอย่าง
ยิ่งยวดต่อการพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
เราเชื่อว่าทุนชิฟนิ่ง ไม่เพียงแค่เปิ ดประตูสโู่ อกาสเท่านัน้ แต่
ยังเปิ ดใจของคุณอีกด้ วย
ในช่วงปี การศึกษาที่สหราชอาณาจักร คุณจะได้ มีโอกาส
สัมผัสกับงานที่จดั ขึ ้นเป็ นพิเศษมากมาย โอกาสในการ
สร้ างเครื อข่าย และการเดินทางชมสถานที่ทวั่ สหราช
อาณาจักร ผู้รับทุนที่ผา่ นมา ได้ มีโอกาสแวะชมบ้ านเลข
ที่ 10 ถนนดาวนิ่ง ปี นเขาสโนดอน ชมงานศิลปะตามห้ อง
แสดงผลงานต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน ฝึ กงานกับบีบีซี ท�างาน
อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ โต้ วาทีที่สหภาพเคมบริ ดจ์ และ
เข้ าไปนัง่ ในห้ องแต่งตัวของเจ้ าถิ่นที่สนามแอนฟิ ลด์ ทังหมด
้
นี ้ เป็ นกิจกรรมในระหว่างการศึกษาปริ ญญาโทหลักสูตร
เข้ มข้ น
คุณจะได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาวิชาของหลักสูตรและเกี่ยว
กับสหราชอาณาจักร แต่ – ที่ส�าคัญที่สดุ - คุณจะได้ เรี ยนรู้
เกี่ยวกับตัวของคุณเอง
เราหวังว่าช่วงปี การศึกษาที่สหราชอาณาจักร ซึง่ ท้ าทายแต่
ก็เต็มไปด้ วยคุณค่านี ้ จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่
ๆ ในตัวคุณ สร้ างพลังและความสามารถเมื่อคุณกลับบ้ าน
เกิด และแปรเปลี่ยนความคิดเหล่านันให้
้ กลายเป็ นจริ งขึ ้น
มา

ขาพเจ
้
้าจะสมัครขอทุนไดอย
้ างไร?
่
กรุณาอ่านแผ่นพับนี ้โดยละเอียด และเก็บไว้ ส�าหรับการ
อ้ างอิงต่อไป
ระบุหลักสูตรปริ ญญาโทสามสาขาที่มีให้ เลือกในสหราช
อาณาจักร และสมัครขอรับทุนในแต่ละสาขา
สมัครสอบภาษาอังกฤษ
ระบุชื่อผู้รับรองสองชื่อในใบสมัคร
สมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม ถึง 5
พฤศจิกายน ได้ ที่ www.chevening.org/apply

ขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้าง?
ต้นปี

2020

กลางปี
2020

กรกฎาคม
2020

กันยายนตุลาคม
2020

ผู้สมัครทุกคน จะได้ รับทราบผลการสมัคร ผู้สมัคร
ที่มีคะแนนสูงสุด จะได้ รับการสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่ได้ รับการสัมภาษณ์ จะทราบผลว่า ได้
รับเลือกแบบมีเงื่อนไข อยูใ่ นทะเบียนส�ารอง หรื อ
ไม่ผา่ น
ผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือก และอยูใ่ นทะเบียน
ส�ารอง จะต้ องได้ รับการเสนอรับเข้ าศึกษาแบบ
ไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยอย่างน้ อยหนึง่ สาขา
จากสามสาขาของปริ ญญาโทที่เลือก และต้ องมี
คะแนนภาษาอังกฤษตามที่ทนุ ชีฟนิ่งก�าหนดไว้
ด้ วย จึงจะเป็ นผู้มีสทิ ธิได้ รับทุน
ผู้สมัครที่ได้ รับเลือก จะเริ่ มต้ นการศึกษาในสหราช
อาณาจักรในฐานะนักศึกษาทุนชีฟนิ่ง

สถิตข
ิ องทุนชีฟนิ่ง (CHEVENING)
กว่ า 50,000 เครื อข่ายศิษย์เก่าที่โดดเด่นทัว่
โลก
6,400 ชัว่ โมงที่ผ้ รู ับทุนท�างานเป็ นอาสาสมัคร

160+ ประเทศและดินแดนที่มีสท
ิ ธิได้ รับทุน

ชีฟนิ่ง

100+ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ผ้ ู

สมัครสามารถเลือกศึกษาได้

99% ของศิษย์เก่าชีฟนิ่งแนะน�าให้ ศก
ึ ษาใน

สหราชอาณาจักร

65+ งานที่จด
ั ขึ ้นเป็ นพิเศษส�าหรับผู้รับทุนใน

แต่ละปี

53% ของผู้รับทุนในปั จจุบน
ั เป็ นผู้หญิง

36 ปี ของการพัฒนาผู้น�ารุ่ นใหม่

1 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในสหราช

อาณาจักร
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