ประชาสัมพันธ์ ทุนมหาวิทยาลัยนอร์ ธเวสต์ โพลีเทคนิ คอล
(西北工业大学, Northwestern Polytechnical University)
มหาวิทยาลัยนอร์ ธเวสต์ โพลีเทคนิคอล (西北工业大学, Northwestern Polytechnical University) หรือซีกงต้ า
นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ แจ้ งว่า ในปี การศึกษา 2558/2559 (เริ่มเดือนกันยายบน 2558)
มหาวิทยาลัยประสงค์จะมอบทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก) หลักสูตรภาษาอังกฤษ แก่นกั ศึกษา
ไทย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น (ดัง
ปรากฏตามเอกสารแนบ Program.pdf ) หลักสูตรปริ ญญาโท: 2 ปี ครึ่ง หลักสูตรปริ ญญาเอก: 3 ปี
นอกจากนี ้ผู้ที่ได้ รับทุนจะได้ รับการสนุบสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินเบี ้ยเลี ้ยง ที่พกั ในหอพักของมหาวิทยาลัย ค่า
หนังสือเรี ยน ค่าธรรมเนียมห้ องทดลอง ค่าประกันสุขภาพ ทั ้งนี ้ผู้รับทุนต้ องจ่ายค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง โดยผู้สมัคร
สามารถยื่นความจานงค์มาในใบสมัครหากสนใจศึกษาภาษาจีนก่อนเข้ าภาควิชาเป็ นเวลา 1 ปี เพิ่มเติม ทั ้งนี ้ผู้สนใจ
สามารถกรอกใบสมัครขอรับทุนได้ ที่เวบไซด์ CSC (Chinese Scholarships Council) และปริ ้นท์ใบสมัครพร้ อมเอกสาร
ประกอบตัวจริง ดังปรากฏตามรายละเอียดกระบวนการและคุณสมบัติผ้ สู มัคร (เอกสารแนบ 2 NPU Chinese
Government Scholarship (3).pdf) ส่งถึงมหาวิทยาลัยซีกงต้ า ตั ้งแต่วนั นี ้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558
อนึง่ มหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้พิจารณาผู้ได้ รับทุนการศึกษาด้ วยตนเอง โดยจะประกาศผลปลายเดือน มิถนุ ายน 2558

*********************************************************************************

ประชาสัมพันธ์ ทุนมหาวิทยาลัยนอร์ ธเวสต์
(西北大学, Northwestern University)
มหาวิทยาลัยนอร์ ธเวสต์ (西北大学, Northwestern University)หรือซีเป่ ยต้ า นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้ แจ้ งว่า ในปี การศึกษา 2558/2559 (เริ่มเดือนกันยายน 2558) มหาวิทยาลัยประสงค์จะมอบทุนระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริ ญญาเอก) หลักสูตรภาษาจีน แก่นกั ศึกษาไทย ในสาขาวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ กฎหมาย จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น (ดังปรากฏตามเอกสารแนบ Northwest University Master Degree
Catalogue.pdf /Northwest University Doctoral Degree Catalogue.pdf )
รายละเอียดดังนี ้
-ปริ ญญาโท: 2-3 ปี ได้ รับเงินเบี ้ยเลี ้ยง 1,700 หยวน/เดือน ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงเพิ่มเติมในการเดินทางมาถึง (ในครัง้ แรก)
1,500 หยวน
-ปริ ญญาเอก: 3-4 ปี ได้ รับเงินเบี ้ยเลี ้ยง 2,000 หยวน/เดือน ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงเพิ่มเติมในการเดินทางมาถึง (ในครั ้ง
แรก) 1,500 หยวน
นอกจากนี ้ ผู้ที่ได้ รับทุนจะได้ รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่พกั ในหอพักของมหาวิทยาลัย ค่าหนังสือเรี ยน
ค่าธรรมเนียมห้ องทดลอง ค่าประกันสุขภาพ ทั ้งนี ้ ผู้รับทุนต้ องจ่ายค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง โดยผู้สมัครสามารถยื่น
ความจานงมาในใบสมัครหากสนใจศึกษาภาษาจีนก่อนเข้ าภาควิชาเป็ นเวลา 1 ปี เพิ่มเติม
กรอกใบสมัครขอรับทุนได้ ที่เวบไซด์ CSC (Chinese Scholarships Council) และพริ ้นต์ใบสมัครพร้ อมเอกสารประกอบตัว
จริง ดังปรากฏตามรายละเอียดกระบวนการและคุณสมบัติผ้ สู มัคร (เอกสารแนบ Chinese Government ScholarshipGraduate Program.pdf) ส่งถึงมหาวิทยาลัยซีเป่ ยต้ า ตั ้งแต่วนั นี ้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2558
อนึง่ มหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้พิจารณาผู้ได้ รับทุนการศึกษาด้ วยตนเอง โดยจะประกาศผลกลางเดือน กรกฏาคม 2558

*********************************************
มหาวิทยาลัยนอร์ ธเวสต์ (西北大学, Northwestern University)หรือซีเป่ ยต้ า นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้ แจ้ งว่า ในปี การศึกษา 2558/2559 มหาวิทยาลัยประสงค์จะมอบทุนสถาบันขงจือ้ (Confucius
Institutes Scholarship) หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรปริญญาโทด้ านการสอนภาษาจีน แก่นกั ศึกษาไทยผู้สนใจใน
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน หรือมุ่งหวังจะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท เพื่อเป็ นอาจารย์สอนภาษาจีนต่อไป รวมไปถึง
อาจารย์สอนภาษาจีนในปั จจุบนั

รายละเอียดดังนี ้
-เรี ยนภาษาจีน: 1เทอม – 1ปี ได้ รับเงินเบี ้ยเลี ้ยง 1,400 หยวน/เดือน ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงเพิ่มเติมในการเดินทางมาถึง (ในครั ้ง
แรก) สาหรับหลักสูตร 1 เทอม 1,000 หยวน และหลักสูตร 1 ปี 1,500 หยวน
-ปริ ญญาโทด้ านการสอนภาษาจีน: 2 ปี ได้ รับเงินเบี ้ยเลี ้ยง 1,700 หยวน/เดือน ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงเพิ่มเติมในการเดินทาง
มาถึง (ในครั ้งแรก) 1,500 หยวน
นอกจากนี ้ ผู้ที่ได้ รับทุนจะได้ รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่พกั ในหอพักของมหาวิทยาลัย ค่าหนังสือเรี ยน
ค่าธรรมเนียมห้ องทดลอง ค่าประกันสุขภาพ ทั ้งนี ้ ผู้รับทุนต้ องจ่ายค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง
กรอกใบสมัครขอรับทุนได้ ที่เวบไซด์ Confucius Institutes Scholarship แนบเอกสารการสมัครต่างๆ และพริ ้นต์ใบสมัคร
พร้ อมเอกสารประกอบตัวจริง ดังปรากฏตามรายละเอียดกระบวนการและคุณสมบัติผ้ สู มัคร (เอกสารแนบ Northwest
University Confucius Institutes Scholarship Program.pdf) ตั ้งแต่วนั นี ้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2558
อนึง่ มหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้พิจารณาผู้ได้ รับทุนการศึกษาด้ วยตนเอง โดยจะประกาศผลกลางเดือน กรกฏาคม 2558

*********************************************

