หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาจีน
ณ Nanning College for Vocational Technology (NCVT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
อื่นๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้จั ดให้มีทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ณ
Nanning College for Vocational Technology เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวัน ที่ 21 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 รวมจํานวน 20 ทุน โดยทุนการศึกษาประกอบด้ว ย
ค่าลงทะเบียนเรียน ณ Nanning College for Vocational Technology ทุนละ 600 USD/ทุน (1 USD =
35 บาท) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – หนานหนิง สาธารณประชาชนจีน (ชั้นประหยัด)
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท/ทุน ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200 บาท/
ทุน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ข้อกาหนดและเงื่อนไขการสมัครทุน
(1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(2) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดเวลาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
(3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใด ๆ จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(4) ต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ หลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องจาก หลักสูตรในโครงการเป็นหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น เหมาะสําหรับ
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาจีน
(5) สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี 1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ในภาคการศึกษา
1/2563 หรือ 2/2563 ได้
(6) ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
1) นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ Vantage Placement
Test for NPRU (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1
2) นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ Vantage
Placement Test for NPRU (CEFR) อย่างน้อยระดับ A2

*นักศึกษาสามารถยื่นผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษอื่นๆ ได้แก่ TOEIC, TOEFL หรือ IELTS แทนการ
ทดสอบ Vantage Placement Test for NPRU ได้ โดยต้องได้รับการรับรองการสอบภายในสองปีของการ
กําหนดเวลาการรับสมัคร
(7) ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันภาษากําหนด ดังนี้
1) นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทํางานหรือร่วมกิจกรรมที่สถาบันภาษามอบหมาย
จํานวน 75 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2563 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
2) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษาอย่างเคร่งครัด
ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ Nanning College for Vocational Technology เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3) นักศึกษาต้องไม่กระทําการอันใดที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
4) ผู้ปกครองนักศึกษาต้องเซ็นสัญญายินยอมให้ไปศึกษาที่ Nanning College for
Vocational Technology เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
(8) นักศึกษาสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน เช่น
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
(9) ในกรณีที่นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีอายุต่ํากว่า 20 ปี และบิดาและมารดาเสียชีวิต
นักศึกษาจะต้องมีผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถดําเนินการ
ยื่นขอทําหนังสือเดินทางได้
2. การสนับสนุนจากโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสนับสนุนงบประมาณทั้งโครงการ เป็นเงิน 894,150 บาท (แปดแสนเก้า
สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาเวียดนาม ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนอบรม
3. การสนับสนุนจากสถาบันภาษา
(1) สถาบันภาษา จะช่วยสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปและกลับระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และ Nanning College for Vocational Technology เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ประสานงานด้านการดําเนินการอบรมกับผู้จัดโครงการและNanning College for
Vocational Technology ประเทศจีน ตลอดการดําเนินการอบรมเพื่อให้กิจกรรมพัฒนาทั กษะภาษาของ
นักศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน
(1) สถาบันภาษาจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นโดยพิจารณา ดังนี้
1) เอกสารของผู้สมัครต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้
2) ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากสถาบันภาษา และได้รับการ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน ซึ่งมีคะแนนรวม 200 คะแนน และแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้
2.1) คะแนนอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ชั่วโมง คิดเป็น 20 คะแนน
2.2) คะแนนอบรมภาษาจีน
จํานวน 15 ชั่วโมง คิดเป็น 30 คะแนน
2.3) คะแนนการสัมภาษณ์ คิดเป็น 150 คะแนน แบ่งเป็น
- ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและภาษาจีนเบื้องต้น 100 คะแนน
- บุคลิกภาพ และทัศนคติ
25 คะแนน
- ปฏิภาณไหวพริบ
25 คะแนน
(2) เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากผู้ที่ได้ลําดับคะแนนรวมสูงสุด ตามสัดส่วนของแต่ละคณะ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 คน โดยสัดส่วนการให้ทุนสําหรับนักศึกษาจาก 5 คณะมี ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 5 ทุน
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวน 5 ทุน
3) คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 6 ทุน
4) คณะครุศาสตร์
จํานวน 2 ทุน
5) คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน 2 ทุน
*หมายเหตุ สัดส่วนการให้ทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และดุลยพินิจของคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้รับทุน
5. เอกสารการสมัครขอรับทุน
(1) ใบสมัคร
(2) เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ สมัครเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น คะแนนทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ ประกาศเกียรติคุณวุฒิบัตรหรือรูปภาพแสดงถึงรางวัลที่ได้รับ เป็นต้น
(3) หนังสือรับรองการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ลงนามโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา *ติดต่อขอรับและส่งเอกสารมายังสํานักงานสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์
คอมพิวเตอร์และหอประชุม ด้วยตนเอง ตามกําหนดการในข้อ 6

6. กาหนดการดาเนินการ
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่
วันนี้ – 3 มกราคม 2563

สถานที่
สมัครด้วยตนเองที่สํานักงาน
สถาบันภาษาอาคารศูนย์
ภาษาฯ ชั้น 5

1.

กําหนดยื่นใบสมัคร

2.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

6 มกราคม 2563

เว็บไซต์สถาบันภาษา
li.npru.ac.th

3.

ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

8 มกราคม 2563

ห้อง LI 508 ชั้น 5
อาคารศูนย์ภาษาฯ

4.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
อบรมเตรียมความพร้อมภาษา
อังกฤษและภาษาจีน

9 มกราคม 2563

เว็บไซต์สถาบันภาษา
li.npru.ac.th

5.

อบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษ

11-12 มกราคม 2563

ห้องอบรม LI 6
อาคารศูนย์ภาษา ชั้น 4

6.

อบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาจีน

18 - 19 มกราคม 2563

ห้องอบรม LI 6
อาคารศูนย์ภาษา ชั้น 4

7.

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

22 มกราคม 2563

เว็บไซต์สถาบันภาษา
li.npru.ac.th

8.

สอบสัมภาษณ์

24 มกราคม 2563

จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง

9.

ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุนการศึกษา

7 กุมภาพันธ์ 2563

เว็บไซต์สถาบันภาษา
li.npru.ac.th

10.

ผู้ปกครองเซ็นสัญญาและกําหนดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passport)

16 กุมภาพันธ์ 2563

สํานักงานสถาบันภาษา
อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น 5

