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โครงการทุนสายอาชีพ

ราคาเพียง 79,000 บาท 50 ทุนเท่านั้น !
เริ่มสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้
ค่ าใช้ จ่ายครอบคลุม
1. ค่าสมัคร
2. ตัว๋ เครื่ องบิน ไป ‟ กลับ
3. ค่าวีซ่า 1 ปี
4. ค่าประกัน 1 ปี
5. ค่าหนังสื อเรี ยน
6. ค่าที่พกั 1 ปี ( หอพักในมหาวิทยาลัย )
7. ค่าอาหาร 2 มื้อ ( มื้อกลางวัน, มื้อเย็น )
8. ค่าเรี ยนสายอาชีพ 1 ปี ( ภาษา 4 เดือน + ฝึ กปฎิบตั ิงาน 8 เดือน )
9. Resident Permit ( Green Book ) 2,000 หยวน ( 10,000 บาท )

รายชื่อมหาวิทยาลัยทีม่ อบทุนการศึกษา
Guangxi University of Foreign Languages

คุณสมบัติผู้สมัคร
สายอาชีพ การจัดการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ รับเพศชาย
สายอาชีพ การจัดการโรงแรม รับเพศชาย / เพศหญิง
1. อายุต้ งั แต่ 18 ‟ 32 ปี
2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรื อเทียบเท่า ปวช. และ ปวส. หรื อผูก้ าลังศึกษามหาวิทยาลัย
3. เป็ นผูม้ ีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม
4. ไม่มีรายสัก และรอยแผลเป็ นบริ เวณหน้า, คอ, มือ หรื อบริ เวณที่เห็นได้ชดั

ตารางการฝึ กอบรม
1.
2.
3.
4.

เรี ยนปรับพื้นฐานภาษาจีน 30 วัน
เรี ยนปรับพื้นฐานสนทนาภาษาจีน 30 วัน
เรี ยนภาคปฏิบตั ิ 60 วัน ( อาจจะฝึ กงานควบคู่ไปขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของผูเ้ รี ยน )
ปฏิบตั ิจริ ง 240 วัน - ปฏิบตั ิจริ ง 8 ชัว่ โมง / วัน วันหยุด 4 วัน / เดือน ( ตามมาตรฐานสากล )
- ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกบริ ษทั ฝึ กงานได้ จากสถานประกอบการ 5 แห่ง บริ ษทั ใหญ่ในมณฑลกว่างซี
( ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )
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เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี

มณฑลกว่างซีต้ งั อยูท่ างภาคใต้ของประเทศจีน มีพ้นื ที่ติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลกุย้ โจว และมณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศเวียดนาม และทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลยูน
นาน ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม สภาพอากาศเป็ นแบบเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 16 - 23 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ฤดูร้อนยาวนาน
กว่าฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 27 ‟ 29 องศาเซลเซียส มีประชากรราว 48 ล้านคน
เมืองหนานหนิง ( Nanning ) เป็ นเมืองเอกของมณฑลกว่างซี อยูท่ างภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสาคัญในฐานะ
เมืองศูนย์กลางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 1 จาก 14 เมือง ของมณฑลกว่างซี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับอีกหลายเมืองใหญ่
ของประเทศจีน นครหนานหนิงได้รับการจัดให้เป็ น “ หัวเมืองชั้น 2 ” ของประเทศ มีพ้นื ที่ราว 2.2 หมื่น ตร.กม. ( ใหญ่กว่า
กรุ งเทพมหานครของไทย 14 เท่า ) มีประชากรราว 7.4 ล้านคน แบ่งเป็ นการปกครองเป็ น 6 เขต 6 อาเภอ นครหนานหนิง เป็ นที่รู้จกั
ในฐานะสถานที่จดั งาน “ งานมหกรรมแสดงสิ นค้าจีน-อาเซียน ” ( China-ASEAN Expo; CAEXPO ) และได้รับการขนานนามเป็ น
“ Green City ” เนื่องจากอุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวจากพรรณพืชเขตร้อน
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ภาษาจีน + การจัดการโรงแรม

วัตถุประสงค์
สาขาการจัดการโรงแรม เป็ นสาขาการศึกษาที่จดั ขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถด้วยรู ปแบบ
ของการศึกษาที่ถูกออกแบบมาให้นกั ศึกษาได้มีความคุน้ เคยกับอุตสาหกรรมการบริ การตั้งแต่เริ่ มต้น ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ควบคู่กบั การ
ทางานในสถานประกอบการ พร้อมกับการเรี ยนรู ้ทฤษฎีดา้ นการบริ หารจัดการธุรกิจพื้นฐานและภาคปฏิบตั ิท้ งั ในส่วนหน้าและสานักงาน
บริ หารของโรงแรม นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ถึงหลักสูตรด้านการบริ หารการจัดการที่ทนั สมัย โอกาส
ในการสร้างเสริ มทักษะด้านการจัดการของแต่ละบุคคล และได้รับการฝึ กฝนในด้านทักษะความ
เป็ นผูน้ า ฝึ กให้มีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการและเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม
จริ ยธรรม ทัศนคติที่ดี มีจิตบริ การสูง และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ เพื่อผลิตบุคคลที่มีคุณธรรมการ
ให้บริ การ สามารถทางานให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพเทียบเท่าระดับสากล

โอกาสในการประกอบอาชีพ
„
„
„

„
„

„

อาชีพด้านธุรกิจโรงแรม เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงาน แผนกต้อนรับ ( Front Office ), แผนกแม่บา้ น ( House Keeping ) , แผนกประกอบ
อาหาร ( Food Production ), แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม ( Food and Beverage Service ) , ผูบ้ ริ หารธุรกิจโรงแรม เป็ นต้น
อาชีพด้านธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น รางวัลธุรกิจไมซ์ ( MICE )
อาชีพด้านธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั การร้านอาหาร นักออกแบบเมนูอาหาร และนักวางแผนงาน
จัดเลี้ยงเช่น อาหารยุโรป อาหารอบ ( Bakery ) อาหารไทยและอาหารร่ วมสมัย การบริ การอาหาร และเครื่ องดื่ม บาร์ การจัดเลี้ยง
และการจัดการธุรกิจภัตตาคารและครัว
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและ
พัฒนาโรงแรมธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร อีเว้นต์ และงานจัดเลี้ยง
พนักงานธุรกิจบริ การที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจบริ การเชิง
สุขภาพ สปาและความงาม ธุรกิจบริ การเชิงกีฬาและการออกกาลัง
กาย ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ เป็ นต้น
นักวิชาการและนักวิจยั ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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ภาษาจีน + การจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce )

E-Commerce การค้าขายออนไลน์ หรื อที่เรี ยกอย่างเป็ นทางการว่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ ในกลุม่
ผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความเร็ วสูงขึ้นและมีราคาถูกลง ผูค้ นสามารถเสิ ร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
และบริ การได้อย่างสะดวกรวดเร็ วจากโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจมากมายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรองรับความต้องการ
ที่จะซื้อขายและค้นหาข้อมูลออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะที่สาคัญสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีงาม มีจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ มีความรู ้ดา้ นหลักการและโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ มีทกั ษะในการ
จัดการสารสนเทศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและทราบ
ถึงแนวทางพัฒนาปรับปรุ งร้านค้าออนไลน์ของตน มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ ได้รู้จกั เครื่ องมือและแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการทาธุรกิจออนไลน์ และเล็งเห็นถึงโอกาสการทาธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ และพร้อมนาความรู ้ออกไป
รับใช้สงั คมอย่างมีประสิ ทธิภาพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ
„
„
„
„
„
„
„
„

ผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
เจ้าหน้าที่การตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผูบ้ ริ หารระดับต้นและ/หรื อเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์
เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
นักเขียนโปรแกรม นักพัฒนาออกแบบและดูแลเว็บไซต์ หรื อผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์
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เอกสารการสมัครขั้นต้ น
1. ใบสมัครของศูนย์ฯ WLC
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 ใบ ( พื้นหลังสี ขาว ชุดสุภาพห้ามใส่เสื้ อสี ขาวและเครื่ องประดับ เห็นใบหูและคิ้วชัดเจน )

เอกสารสาหรับผู้ได้ รับสิ ทธิ์แล้ว
1. แสดงผลการศึกษาฉบับจริ ง ( Transcript ) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ
( สาหรับผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ สามารถยืน่ วุฒิการศึกษาหลังจากจบได้ ให้ แล้ วเสร็จภายในเดือนเมษายน หรือแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ WLC )
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 6 ใบ ( พื้นหลังสี ขาว ชุดสุภาพห้ามใส่เสื้ อสี ขาวและเครื่ องประดับ เห็นใบหูและคิ้วชัดเจน )
3. รู ปถ่ายเต็มตัว ขนาด 3 x 5 นิ้ว 2 ใบ
4. สาเนาหนังสื อเดินทาง 1 ฉบับ ส่วนตัวจริ งเจ้าหน้าที่จะแจ้งเรี ยกเก็บทีหลัง ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )
ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ ( ขอแบบฟอร์มจากทางศูนย์ WLC ) ตรวจช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคม

แผนทีต่ ึก WLC ศู นย์ แนะแนวการศึกษาต่ อประเทศจีน
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WLC ศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อประเทศจีน
ใบสมัคร

รู ปถ่าย

ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ ( นาย / นางสาว / นาง )
นามสกุล_______________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ ____________________________________________________นามสกุล ______________________________________________
ชื่อภาษาจีน ( ถ้ามี ) ____________________ ชื่อเล่น ___________________ วัน/เดือน/ปี เกิด ______/____________/_________ อายุ _________ ปี
โทรศัพท์บา้ น __________________________ โทรศัพท์มือถือ ____________________________ อีเมล์ ___________________________________
เลขที่หนังสื อเดินทาง ____________________________________________ วันหมดอายุ ________________________________________________
วุฒิการศึกษาปั จจุบนั ____________________________________________ จากสถาบัน ________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ _________ หมู่ที่ _____ หมู่บา้ น / อาคาร _____________________ ซอย __________________ ถนน _______________________
แขวง / ตาบล ________________________ เขต/อาเภอ ________________________ จังหวัด ___________________รหัสไปรษณี ย ์ ____________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ( ภาษาอังกฤษ ) เลขที่ __________ หมู่ที่ ____ หมู่บา้ น / อาคาร __________________________ ซอย __________________________
ถนน _______________________________ แขวง / ตาบล _______________________________ เขต/อาเภอ ________________________________
จังหวัด _______________________________ รหัสไปรษณี ย ์ ___________________
ความรู ้ภาษาจีน
ไม่มี
พื้นฐาน ปานกลาง
สูง จากสถาบัน _______________________________________________________

ข้ อมูลบุคคลทีต่ ิดต่ อได้
ชื่อ ( นาย / นางสาว / นาง )
นามสกุล_______________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ ___________________________________________________นามสกุล ______________________________________________
มีความสัมพันธ์เป็ น __________________________
อาชีพ ___________________ โทรศัพท์บา้ น __________________________________ โทรศัพท์มือถือ ____________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ________ หมู่ที่ ____ หมู่บา้ น / อาคาร _____________________ ซอย ___________________ ถนน ________________________
แขวง / ตาบล ______________________ เขต/อาเภอ _______________________ จังหวัด ______________________รหัสไปรษณี ย ์ _____________

คอร์ สทีต่ ้ องการสมัคร
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัย _________________________________________ เมือง__________________________
สาขาวิชา ___________________________________ หลักสูตร บรรยายจีน บรรยายอังกฤษ
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม Summer Camp หลักสูตรภาษา มหาวิทยาลัย _____________เมือง___________ระยะเวลา___________________
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าร่ วมโครงการ พร้ อมส่ งเอกสารการสมัครแนบมาดังนีใ้ บสมัคร , สาเนาหนังสือเดินทาง , รู ปถ่ ายขนาด 2 นิว้ จานวน 6 รู ป
ลงชื่อ _______________________________ ผูส้ มัคร
(_____________________________)
วันที่รับรอง _____/_________/_____
ท่านรู ้จกั WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน จากสื่ อใด?
ใบปลิว
เพื่อน , ญาติแนะนา
เว็บไซต์ _______________________________

อื่นๆ _______________________________

ทะเบียนประ ัตินัก ึก า
ม า ทิ ยาลัย……………………………………………………..…………. าขา ิชา……………………………...……….………………………..
มีผล อบ HSK ระดับ___ ไม่มีผล อบHSK
TOEFL____ IELTS____ ไม่มีผล อบ
1. ข้อมูล ่ นตั
ข้าพเจ้า (นาย/นาง า )....................................................................................................อายุ...................ปี
เกิด ันที่....................เดือน................................พ. ....................... ัญชาติ................................ า นา...................................
เลขประจาตั ประชาชน............................................................................................................................................................
ที่อยู่ตาม าเนาทะเบียนบ้าน....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทร ัพท์มือถือ..........................................................e-mail Addres……………….………….……………………………………….
ID Line………………………………………………………………facebook……………………………………………………………….………………
บุคคลที่ติดต่อได้ ะด กเมื่อมีกรณีเร่งด่ น
o ข้อมูลญาติ ชื่อ- กุล.................................................................เกี่ย ข้องเป็น..................................
เบอร์โทร ัพท์...............................................................................................................................
2.ข้อมูลการ ึก า
ถาบันเดิม...................................................จัง ัด.................................. ายที่เรียน..................................
ค าม ามารถพิเ .......................................................................................................................................
3.ข้อมูล ถานภาพครอบครั
ถานภาพ มร ของบิดา/มารดา
อยู่ด้ ยกัน
อยู่ด้ ยกัน ( ไม่ได้จดทะเบียน มร )
ย่าร้าง
บิดาเ ียชี ิต
มารดาเ ียชี ิต
ชือ่ บิดา.................................................อายุ.......................ปี อาชีพ..........................ชื่อบริ ัท.........................
อยู่บ้านเลขที่.................... มู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จัง ัด..............................................โทร ัพท์(บิดา)..................................................
ชื่อมารดา.............................................อายุ.......................ปี อาชีพ..........................ชื่อบริ ัท.........................
อยู่บ้านเลขที่.................... มู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จัง ัด...............................................โทร ัพท์(มารดา).............................................
ชื่อผู้ปกครอง( ากไม่ใช่ บิดา/มารดา)............................................................เกี่ย ข้องเป็น.........................
อายุ.............................ปี อาชีพ...............................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................... มู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จัง ัด...............................................โทร ัพท์(ผู้ปกครอง)........................................
เป็นบุตรคนที่................ จาน นพี่น้องที่มีอยู่................คน ชาย................คน ญิง................คน
4.ข้อมูล ุขภาพ
่ น ูง.........................ซม. นา นัก.........................กก.
โรคประจาตั
ไม่มี
มี โปรดระบุ..................................................................................................
ยาที่ใช้เป็นประจา..................................................จาน น/ปริมาณยา ต่อการใช้ 1 ครัง............................................
กรุ๊ปเลือด.........................................................................
5.เอก ารที่ยื่น

รูปถ่าย

าเนา นัง ือเดินทาง

ุฒิการ ึก า า รับผู้ต่อป.ตรี,ป.โท

ใบตร จ ุขภาพ

