Scholarship Opportunities
AND EXCHANGE PROGRAM
ทุนการศึกษาต�างประเทศ และทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระยะเวลา
ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
การรับทุน/ร่วมโครงการ
ทุน/โครงการ

คุณสมบัติ
ผู้สมัคร

เงื่อนไข

Web
site

JAPAN
ต.ค.
ก.พ.

Spring Semester :
ก.พ. - กลางเดือน ส.ค.
Fall Semester :
ปลายเดือน ก.ย. - กลาง
เดือน ก.พ.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ IELTS 6.0 หรือผล
การทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า

Hokkaido
University
Special Research
Student (SRS)

พ.ย.
เม.ย.

Spring Semester :
เม.ย. - ก.ย.
Fall Semester :
ต.ค. - มี.ค.

1. เป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. มีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด

Kyushu University
ASEAN in Today’s
World Program
(AsTW)

ก.ย.
ต.ค.

2 สัปดาห์ในเดือน มี.ค.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่า
ชั้นปีที่ 2
Program Fees
ขึ้นไปหรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กว่า
3.20
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ
IELTS 6.0 หรือผลการทดสอบ
อื่นๆที่เทียบเท่า

Kyushu University
Asia in Today’s
World
Program (ATW)

ม.ค.
ก.พ.

ระยะเวลา 6 สัปดาห์
(เดือนมิ.ย. - ส.ค.)

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2
ขึ้นไปหรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กว่า
3.20
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ
IELTS 6.0 หรือผลการทดสอบ
อื่นๆที่เทียบเท่า

http://www.oia.hokkudai.ac.jp/
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw
http://www.isc. kyushu-u.ac.jp/atw

https://bit.ly/306yBmy
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1. มีการเรียนภาษา/วัฒนธรรม
ญี่ปุ่น
2. มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่า
Program Fees

https://bit.ly/2XnekHG

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO
ได้

https://bit.ly/2XSWFXt

JAPAN
Hokkaido
University
Short-Term
Exchange
Program
(HUSTEP)

Nagasaki
University
International
Student
Program (NISP)

ส.ค. - ก.ย.
ก.พ. - มี.ค.

หนี่งปีการศึกษา :
Spring Intake :
เม.ย. – มี.ค.
หนี่งปีการศึกษา
Fall Intake :
ต.ค. – ก.ย.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2
ขึ้นไป ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า
3.20
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ
IELTS 6.0 หรือผลการทดสอบ
อื่นๆที่เทียบเท่า

1. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมแลก
เลี่ยนเป็นระยะ
เวลา 1 ปีการศึกษา
2. ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. สามารถยื่นขอทุน JASSO
ได้

Nagasaki
พ.ย.
University
มี.ค.
Japanese
มี.ค.
Language
Program (NUJALP)

Spring Semester :
เม.ย. – ก.ย.
Fall Semester :
ก.ย. – มี.ค.
หนี่งปีการศึกษา :
ก.ย. – ก.ย.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2
ขึ้นไปที่ศึกษาภาษาญีป่ ุ่นเป็น
วิชาเอกหรือวิชาโท
2. มีผลการทอดสอบภาษาญี่ปุ่น
ระดับ N3

1. ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO
ได้

Osaka University
Regular Exchange
Program for
Partner
University Only
(iExpo)

ก.ย. - ต.ค.
ก.พ. - มี.ค.

Spring Semester :
เม.ย. - ก.ย.
Fall Semester :
ก.ย. - ก.พ.

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ
Osaka University

1. ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO
ได้

Osaka University ก.ย. - ต.ค.
Short-term
ก.พ. - มี.ค.
Student
Exchange Program
(OUSSEP)

Spring Semester :
เม.ย. - ก.ย.
Fall Semester :
ก.ย. - ก.พ.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3-4
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ
IELTS 6.0 หรือผลการทดสอบ
อื่นๆ ที่เทียบเท่า

1. ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO
ได้

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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http://www.osaka-u. ac.jp/en

1. ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน
JASSO/Asian
Student Exchange Program
(ASEP)

https://bit.ly/2XKVKbq

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มี คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ
IELTS 6.0 หรือผลการทดสอบ
อื่นๆที่เทียบเท่า

https://bit.ly/2XV0hrR

Spring Semester :
เม.ย. - ก.ค.
Fall Semester :
ต.ค. - ก.พ.
หนี่งปีการศึกษา:
ต.ค. – ก.ค.

https://bit.ly/2WumcGt

ก.ย. - ต.ค.
ม.ค. - ก.พ.
ม.ค. - ก.พ.

https://bit.ly/30meZcF

Kyushu University
Japan in Today’s
World Program
(JTW)

Web
site

http://www.isc.kyushuu.ac.jp/Jtw/

เงื่อนไข

http://www.nagasaki-u.ac.jp

คุณสมบัติ
ผู้สมัคร

http://www.osakau.ac.jp/en

ระยะเวลา
ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
การรั
บ
ทุ
น/ร่วมโครงการ
ทุน/โครงการ

Spring Semester :
เม.ย. - ก.ย.
Fall Semester :
ก.ย. - ก.พ.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ IELTS 6.0 หรือผล
การทดสอบอื่นๆที่เทียบเท่า หรือ
ผลสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ 3

1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO ได้

Sophia University
Exchange program

ต.ค.
มี.ค.

Spring Semester :
เม.ย. - ก.ย.
Fall Semester :
ก.ย. - ก.พ.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ IELTS 6.0 หรือผล
การทดสอบอื่นๆที่เทียบเท่า หรือ
ผลสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ 1

1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน
JASSO/MEXT ได้

Kumamoto
University
Exchange Program
1. E-Course

ต.ค. –
พ.ย.
มี.ค. –
เม.ย.

Spring Semester :
เม.ย. – ส.ค.
Fall Semester :
ต.ค. – ก.พ.

สำหรับ E-course (Program in
English)
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 61 หรือผลการทดสอบอื่นๆ
ที่เทียบเท่า
สำหรับ J-Course (Program in
Japanese)
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นไป

1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO ได้

2. J-Course

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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http://www.osaka-u.ac.jp/en

ก.ย. ต.ค.
ก.พ. มี.ค.

http://www.osaka-u.ac.jp/en

Maple Program @
Osaka University

https://bit.ly/36QgT8i

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือนักศึกษา
การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาด้าน
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO ได้
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ IELTS 6.0 หรือผล
การทดสอบอื่นๆที่เทียบเท่า

https://bit.ly/3gGOiXP

Spring Semester :
เม.ย. - ก.ย.
Fall Semester :
ก.ย. - ก.พ.

https://bit.ly/2XTfXMh

ก.ย. ต.ค.
ก.พ. มี.ค.

https://bit.ly/3dqMBM1

FrontierLab @
Osaka University

Web
site

http://www.sophia.ac.jp

เงื่อนไข

http://www.kumamoto-u.ac.jp

คุณสมบัติ
ผู้สมัคร

ระยะเวลา
ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
การรับทุน/ร่วมโครงการ
ทุน/โครงการ

ระยะเวลา
คุณสมบัติ
ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
การรั
บ
ทุ
น
/ร่
ว
มโครงการ
Kumamoto
เม.ย.
E-Course:
เป็
น
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
ญาตรี
ทุ
น
/โครงการ
ผู้สมับคบปริ
รปริญญญาตรี
Kumamoto
เม.ย.
E-Course:
เป็นนักศึกษาระดั

ต.ค.
ต.ค.
มี.ค..ค.
มีต.ค.

มี.ค.

มี.ค.
มี.ค.

Singapore
Singapore
TF LEaRN
TFProgramme
LEaRN @NUS
Singapore @NUS
Programme
(National University
TF LEaRNUniversity
(National
of Singapore)
Programme
of Singapore)@NUS
(National University
of Singapore)

ก.พ.–
ก.พ.–
มี.ค.
มี.ค.
ก.พ.–
มี.ค.

มี.ค.

เป็นนนันักกศึศึกกษาระดั
เป็
ษาระดับบปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรีชชั้นั้น
ปีปีทที่ี่ 22 ขึขึ้น้นไป
ไป หรื
หรืออนันักกศึศึกกษาระดั
ษาระดับบ
ณนฑิฑินัตตกศึศึศึกกกษา
บับัเป็ณ
ษาษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผูผู้เข้้เข้าาร่วร่มโครงการฯต้
วมโครงการฯต้ององ
รัรับบผิผิดดชอบค่
ชอบค่าใช้
าใช้จ่าจยต่
่ายต่างๆเอง
างๆเอง
ทัทั้งผูหมด
้ทังนี้งนี้ผู้ท้ผู้ที่มีคี่มุณ
สมบั
้้งเหมด
ข้าร่ทัวมโครงการฯต้
องติ ติ
ีคุณสมบั
ครบถ้
ิทสิทธิจ์ไธิ่าด้์ไยต่
รด้ับราทุับงๆเอง
นทุน
รับผิวดวนอาจมี
ชอบค่
ครบถ้
นอาจมีาสใช้
JASSO
JPY
ทั้งหมดจำนวน
ทั้งนี้ผ80,000
ู้ท80,000
ี่มีคุณสมบั
JASSO
จำนวน
JPYติ
ครบถ้วนอาจมีสิทธิ์ได้รับทุน
JASSO จำนวน 80,000 JPY

ระยะเวลา 3
ระยะเวลา 3
สัปดาห์ ในเดือน
สัปดาห์ ในเดือน
ก.ค.
ระยะเวลา
3
ก.ค.
สัปดาห์ ในเดือน
ก.ค.

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับ
ปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัเป็ณนฑินัตกศึศึกกษาษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการฯต้อง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง
ทั้งผูหมด
้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบั
ข้าร่ทัวมโครงการฯต้
องติ ติ
ทั้ง้เหมด
ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบั
ครบถ้
สิทธิจ์ไ่าด้ยต่
รับทุน
รับผิวดวนอาจมี
ชอบค่
ครบถ้
นอาจมีาใช้
สิทธิ์ได้ราับงๆเอง
ทุน
JASSO
จำนวน
80,000
JPY ติ
ทั
ง
้
หมด
ทั
ง
้
นี
ผ
้
ท
้
ู
ม
่
ี
ค
ี
ณ
ุ
สมบั
JASSO จำนวน 80,000 JPY
ครบถ้วนอาจมีสิทธิ์ได้รับทุน
JASSO จำนวน 80,000 JPY

Singapore
1 Semester:
1ส.ค.
Semester:
– ธ.ค.
ส.ค. – ธ.ค.
1 Semester:
ส.ค. – ธ.ค.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
1.ชั้นเป็
ผูท้ ี่ได้รับคัดเลืรับอกให้
เข้บาร่สนุ
วมน
ปีทนี่ นั2กขึศึ้นกไปษาระดับปริญญาตรี โครงการจะได้
ทุนสนั
ชั2.้นมีปีผทลสอบ
ี่ 2 ขึ้นTOEFL
ไป หรือ IELTS จาก
โครงการจะได้
รับวทุมกิ
นสนั
บสนุน
NUS ในการร่
จกรรม
นนักศึกTOEFL
ษาระดับหรืปริอญIELTS
ญาตรี จาก
ผู้ที่ได้NUS
รับคัในการร่
ดเลือกให้วมกิ
เข้าจร่กรรม
วม
2.3.1.มีมีเป็ผผลการเรี
ลสอบ
ยนดี (ในระดั
บ top
ชั้นมีปีผทลการเรี
ี่ 2 ขึ้นไป
โครงการจะได้รับทุนสนับสนุน
3.10
ของชั้นเรียยน)นดี (ในระดับ top
มีปผระสบการณ์
ลสอบ
อ IELTS จาก NUS ในการร่วมกิจกรรม
10
้นเรียTOEFL
น) ในด้าหรื
4.2.มีของชั
นภาวะ
มีปผระสบการณ์
ลการเรีอการบริ
ยนดีในด้
(ในระดั
4.ผู3.้นมีำและ/หรื
านภาวะ
การชุ
มบชนtop
10
ของชั
น) การชุมชน
ผูและสั
้นำและ/หรื
งคม ้นเรีอยการบริ
4. มีปงระสบการณ์
ในด้านภาวะ
และสั
คม
ผู้นำและ/หรือการบริการชุมชน
และสังคม
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https://nus.edu/2zSxv3i

Tokyo
Tokyo
Metropolitan
Metropolitan
University
Tokyo
University
Summer Program
Metropolitan
Summer
Program
University
Summer Program

ต.ค.

ระยะเวลา 44
ระยะเวลา
ดาห์ ในเดื
ในเดืออนน
สัสัปปดาห์
ม.ค.
ระยะเวลา
4
ม.ค.
สัปดาห์ ในเดือน
ม.ค.

https://bit.ly/3duQj7i

ต.ค.
ต.ค.

https://bit.ly/2BkdHpL

Tokyo
Tokyo
Metropolitan
Metropolitan
University
Tokyo
University
WinterProgram
Program
Metropolitan
Winter
University
Winter Program

https://bit.ly/2zTXdEr

atatTokyo
Tokyo
Semester
Abroad
Metropolitan
Metropolitan
atUniversity
Tokyo
University
Metropolitan
(SATOMU)
(SATOMU)
University
(SATOMU)

เม.ย.

https://bit.ly/2XQk9fP

University
University
Kumamoto
Summer
SummerProgram
Program
University
E-Course
E-Course
Summer
Program
และ/หรื
และ/หรือ อJ-Course
J-Course
E-Course
และ/หรื
อ J-Course
Semester
Abroad
Semester
Abroad

Web

เงื่อนไข ององ
วมโครงการฯต้
site
ผูผู้เข้้เข้าาร่วร่มโครงการฯต้
เม.ย.
หรื
ษาระดับบบับัณณฑิฑิตตศึศึกกษา
ษา รัรับบผิผิดดชอบค่
ชอบค่าใช้
าใช้จ่าจยต่
่ายต่างๆเอง
างๆเอง
เม.ย. –– ส.ค.
ส.ค.
หรืออนันักกศึศึกกษาระดั
E-Course:
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้ง้เหมด
ข้าร่วมโครงการฯต้
อง ติ
J-Course:
ีคุณสมบั
สมบั
J-Course:
ทัทั้งหมด
ทัทั้งนี้งนี้ผู้ท้ผู้ที่มีคี่มุณ
ติ
เม.ย.
–
ส.ค.
หรื
อ
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
บ
บั
ณ
ฑิ
ต
ศึ
ก
ษา
รั
บ
ผิ
ด
ชอบค่
า
ใช้
จ
า
่
ยต่
า
งๆเอง
ต.ค.
ครบถ้ววนอาจมี
นอาจมีสิทสิทธิ์ไธิด้์ไรด้ับรทุับนทุน
ต.ค. –– ก.พ.
ก.พ.
ครบถ้
J-Course:
ทั
ง
้
หมด
ทั้งนี้ผ80,000
ู้ท80,000
ี่มีคุณสมบั
JASSOจำนวน
จำนวน
JPYติ
JASSO
JPY
ต.ค. – ก.พ.
ครบถ้วนอาจมีสิทธิ์ได้รับทุน
จำนวนน80,000
JPYยมยม
Spring
ษาระดับบปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี 1.1.JASSO
การยกเว้
าธรรมเนี
Spring Semester
Semester : 1. เป็นนักศึกษาระดั
ได้ได้รับรับการยกเว้
ค่นาค่ธรรมเนี
เม.ย.
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
ไป
การศึกกษาษา
เม.ย. –– ส.ค.
ส.ค.
การศึ
Spring
Semester
:
1.
เป็
น
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ได้รับการยกเว้
ค่าJASSO
ธรรมเนี
Fall Semester
Semester :
2.2.1.สามารถยื
่น่นขอทุ
ได้ได้ยม
Fall
2. มีผลสอบ TOEFL
TOEFL iBT
iBT ไม่ไม่ตต่ำ่ำ
สามารถยื
ขอทุนนนJASSO
เม.ย.
ส.ค.
ชั้นาปี61ที่ 2หรืขึอ้นผลการทดสอบ
ไป
การศึกษา
ต.ค. –––ก.พ.
ก.พ.
ต.ค.
กว่
ผลการทดสอบ
Fall Semester : ภาษาญี
2. มีผลสอบ
TOEFL
2. สามารถยื่นขอทุน JASSO ได้
่ปุ่น ระดั
บบ N1
ระดั
N1 iBT ไม่ต่ำ
ต.ค. – ก.พ.
กว่า 61 หรือผลการทดสอบ
ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การยกเว้
ธรรมเนียยมม
ได้ได้รรับับกการยกเว้
การศึ
ษา นนค่ค่าาธรรมเนี
การศึกกษา
ษา
การศึ

Dongguk
ต.ค.
Dongguk
ต.ค.
Dongguk
ต.ค.
University
University
University
Student
Exchange
Student
Exchange
Student Exchange

Spring Semester:
Spring
Semester:
Semester:
มีSpring
.ค. – ก.ค.
ก.ค.
มีมี..ค.ค.Semester:
–– ก.ค.
Fall
Fall–Semester:
Semester:
Fall
ก.ย.
ธ.ค.
ก.ย.
–
ธ.ค.
ก.ย. – ธ.ค.

Gwangju Institute
Gwangju
Institute
Gwangju
of
ScienceInstitute
and
of
Science
and
of Science and
Technology
(GIST)
Technology
(GIST)
Technology
Global
Intern(GIST)
Global Intern
Intern
Global
Program
Program
Program
Programme
Programme
Programme
Taiwan
มี.ค – เม.ย.

ผู้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะ
กให้บเเข้ข้สนุ
ผูผู้ร้รรับับับเลืเลื
ออกให้
าาร่ร่นววมโครงการจะ
ได้
การสนั
ค่มโครงการจะ
าบัตร
ได้
ร
บ
ั
การสนั
บ
สนุ
น
ค่
าบับัตตรรน
ได้รับการสนั่อบงบิสนุน นค่ค่าาประกั
โดยสารเครื
โดยสารเครื
งบิ
าประกั
ประกันนอน
่อ่องบิ
สุโดยสารเครื
ขภาพ และค่
าใช้นนจค่ค่่าายรายเดื
ภาพ และค่
และค่าาใช้ใช้จจ่า่ายรายเดื
ยรายเดืออนน
สุสุขขภาพ
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1 Semester:

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

http://wwwhome.postech.a
http://global.ntu.edu.sg/
http://wwwhome.postech.a
http://global.ntu.edu.sg/http://www.nus.edu.sg/IRO/opps
http://www.nus.edu.s
c.kr/
/others/in/team/
c.kr/
/others/in/team/

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ษาระดั
ปริ
ญาตรี
ญาตรี
ชั1.1.้นปีเป็เป็ทนนี่ 2นันักขึกศึ้นศึกกไปษาระดั
หรือนับบกปริ
ศึกญญษา
ไปกษา
หรืออนันักกศึศึกกษา
ษา
ชัชั้น้นปีปีบททบัี่ ี่ณ22ฑิขึขึ้นต้นศึไป
หรื
ระดั
ระดั
ษา
บับัณณฑิฑิตตศึศึกกษา
2.ระดั
มีคบบวามสามารถในการสื
่อสาร
2.
มี
ค
วามสามารถในการสื
สาร
2. มีความสามารถในการสื
ภาษาอั
งกฤษได้ดี (ไม่จำเป็น่อ่อต้สาร
อง
ภาษาอั
ง
กฤษได้
ด
ี
(ไม่
จ
ำเป็
น
ต้
งกฤษได้
ดี (ไม่จำเป็นต้อองง
มีภาษาอั
ผลคะแนน
TOEFL/IELTS)
ลคะแนน
TOEFL/IELTS)
มีมีผนผลคะแนน
TOEFL/IELTS)
ก.พ. – มี.ค. ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ใน เป็
นักศึกษาระดั
บปริญญาตรีชั้น
ก.พ. –– มีมี..ค.ค. ปลายเดื
ระยะเวลา
ดาห์
ใน ปีเป็เป็ทนี่น2นันักขึกศึ้นศึกไปหรื
กษาระดั
ษาระดั
ญญาตรี
ญาตรีบชชั้นั้น
ก.พ.
ระยะเวลา
อน 88มิ.สัยสัปป–ดาห์
สค.ใน
อนับกบปริ
ศึปริกญษาระดั
ปลายเดืออนน มิมิ..ยย –– สค.
สค. บัปีปีณทที่ฑิี่ 22ตขึศึขึ้นก้นไปหรื
ไปหรืออนันักกศึศึกกษาระดั
ษาระดับบ
ปลายเดื
ษา
ษา
บับัณณฑิฑิตตศึศึกกษา

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การยกเว้
ธรรมเนียยมม
ได้ได้รรับับกการยกเว้
การศึ
ษา นนค่ค่าาธรรมเนี
การศึกกษา
ษา
การศึ

http://iie.dongguk.edu http://www.hanyan
http://www.hanyanhttp://useoul.edu
http://useoul.edu
http://iie.dongguk.edu
http://iie.dongguk.edu
http://www.hanyan
http://useoul.edu
g.ac.kr/english
g.ac.kr/english
g.ac.kr/english

Spring Semester:
Spring
Semester:
Semester:
มีSpring
.ค. – ก.ค.
ก.ค.
มีมี..ค.ค.Semester:
–– ก.ค.
Fall
Fall–Semester:
Semester:
Fall
ก.ย.
ธ.ค.
ก.ย.
–
ธ.ค.
ก.ย. – ธ.ค.

พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา

edhttp://ipa.gist.ac.kr
http://ipa.gist.ac.kr
http://ipa.gist.ac.kr

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การยกเว้
ธรรมเนียยมม
ได้ได้รรับับกการยกเว้
การศึ
ษา นนค่ค่าาธรรมเนี
การศึกกษา
ษา
การศึ

Hanyang
Hanyang
Hanyang
University
University
University
Student
Exchange
Student
Exchange
Student Exchange
Program
Program
Program

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ษาระดั
ปริญญญาตรี
ญาตรี
กกษาระดั
บบปริ
ชชั้นั้นปีปี
ที1.1.่ 2นันัขึกก้นศึศึไปที
่มีคะแนนเฉลี
่ยสะสม
ขึ้น้นาไปที
ไปที
ะแนนเฉลี่ย่ยสะสม
สะสม
ทีที่ ต่ 22่ำขึกว่
่ม่มีคีคะแนนเฉลี
ไม่
3.00
ไม่มีตตผ่ำ่ำกว่
กว่าา 3.00
3.00
2.ไม่
ลสอบ
TOEFL iBT ไม่ต่ำ
2.
มี
ผ
ลสอบ
TOEFL6.0
iBTหรื
ไม่อตตผล
2. ามีผ79ลสอบ
iBT
ไม่
่ำ่ำ
กว่
หรือ TOEFL
IELTS
กว่าา 79
79 หรื
หรืออ IELTS
IELTS
หรื
ผล
กว่
สอบภาษาเกาหลี
ระดั6.0
บ6.05 หรื
ขึ้นออไปผล
สอบภาษาเกาหลี
ะดับญบญาตรี
สอบภาษาเกาหลี
55 ขึขึ้น้นไป
เป็
นนักศึกษาระดับรระดั
ปริ
ชไปั้น
กษาระดั
ษาระดั
ปริ
ญาตรีชบชั้นั้น
ญาตรี
ปีเป็เป็ทนี่น2นันักขึกศึ้นศึกไป
หรือนับบกปริ
ศึกญญษาระดั
ไป หรื
หรื
ษาระดั
กกศึศึกกษาระดั
บัปีปีณทที่ฑิี่ 22ตขึศึขึ้นก้นไป
ษา
ที่มออคี นันัะแนนเฉลี
่ย บบ
ะแนนเฉลี่ย่ย
บับัณณฑิฑิตตไม่ศึศึกตกษา
คี คี ะแนนเฉลี
สะสม
่ำษา
กว่ทีาที่ม่ม2.75
สะสม ไม่
ไม่ตต่ำ่ำกว่
กว่าา 2.75
2.75
สะสม

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา

https://bit.ly/2ZYSMmD

Fall Semester:
Fall–Semester:
Semester:
Fall
ก.ย.
ธ.ค.
ก.ย. –– ธ.ค.
ธ.ค.
ก.ย.

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการจะได้รับทุนสนับสนุน
จาก NTU ในการร่วมกิจกรรม
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการจะได้รับทุนสนับสนุน
จาก NTU ในการร่วมกิจกรรม

Web
site

http://www.hanyang.ac.
kr/english

Seoul National
ต.ค.
Seoul
National
ต.ค.
Seoul National
ต.ค.
University
UniversityProgram
University
Exchange
Exchange Program
Program
Exchange

South Korea

เงื่อนไข

http://useoul.edu

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการจะได้รับทุนสนับสนุน
จาก NUS ในการร่วมกิจกรรม

https://bit.ly/36Pv2CS

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีผลการเรียนดี (ในระดับ top
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
10 ของชั้นเรียน)
2. มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
4. มีประสบการณ์ในด้านภาวะ
ระยะเวลาการรับทุน 3. มีผคุลการเรี
นดี
top
ณสมบัอยการบริ
ติผู้ส(ในระดั
มักคารชุ
ร บมชน
ผู
น
้
ำและ/หรื
/ร่วมโครงการ
10 ของชั้นเรียน)
และสังคม
4. มีประสบการณ์ในด้านภาวะ
1 Semester: ส.ค. – ธ.ค. 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้นำและ/หรือการบริการชุมชน
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
และสังคม
2. มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
1 Semester: ส.ค. – ธ.ค. 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีผลการเรียนดี (ในระดับ top
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
10 ของชั้นเรียน)
2. มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
4. มีประสบการณ์ในด้านภาวะ
3. มีผลการเรียนดี (ในระดับ top
ผู้นำและ/หรือการบริการชุมชน
10 ของชั้นเรียน)
และสังคม
4. มีประสบการณ์ในด้านภาวะ
Fall Semester:
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้นำและ/หรือการบริการชุมชน
ก.ย. – ธ.ค.
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือนักศึกษา
และสังคม
ระดับบัณฑิตศึกษา
Fall Semester:
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
ก.ย. – ธ.ค.
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือนักศึกษา
กว่า 79 หรือ IELTS 6.0 หรือผล
ระดับบัณฑิตศึกษา
การทดสอบอื่นๆทีเ่ ทียบเท่า
2. มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ
กว่า 79 หรือ IELTS 6.0 หรือผล
การทดสอบอื่นๆทีเ่ ทียบเท่า

South Korea
ก.พ. – มี.ค.
Pohang University
of Science and
South Korea
ก.พ. – มี.ค.
TechnologyPohang University
POSTECH
of Science and
International
TechnologyExchange Program
POSTECH
International
Exchange Program

1 Semester:
ส.ค. – ธ.ค.

https://bit.ly/2Xp5Uj9

Singapore
ก.พ. – มี.ค.
(National
TF LEaRN
University of
Programme @NUS
Singapore)
ประเทศ/มหาวิ
(National ทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ
University
of
Singapore)
TF LEaRN
ก.พ. – มี.ค.
Programme @NTU
(Nanyang
TF LEaRN
ก.พ. – มี.ค.
Technologocal
Programme @NTU
University)
(Nanyang
Technologocal
University)

1 Semester:
ก.พ. – มิ.ย.
Fall Semester:
– ม.ค.
มี.ค – เม.ย. 1ก.ย.
Semester:
มี.ค – เม.ย. 1หนึSemester:
ก.พ.่งปี–กมิารศึ
.ย.กษา:
ก.พ.
มิ.ย.
ก.ย. –Semester:
Fall
Semester:
มี.ค – เม.ย. Fall
1 Semester:
ก.ย.
– ม.ค.
ก.ย.
––ม.ค.
ก.พ.
มิ.ย.กษา:
หนึ่งปีการศึ
หนึ
การศึกษา:
Fall่งปี–Semester:
ก.ย.
มิ.ย.
ก.ย.
–– มิม.ค.
.ย.
ก.ย.
มี.ค – เม.ย. 1 Semester:
มี.ค – เม.ย. 1 Semester:
ก.พ. – มิ.ย.
ก.พ. – มิ.ย.
Fall Semester:
Fall Semester:
ก.ย. – ม.ค.
ก.ย. – ม.ค.

Taiwan
Singapore

ต.ค.

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
การศึกษา

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง
ทั้งหมด
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้อง
*นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง
จากมหาวิทยาลัยจะได้รับการ
ทั้งหมด
ยกเว้นค่า Program Fees
*นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน 1 คน
จากมหาวิทยาลัยจะได้รับการ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่า Program Fees
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
การศึกษา
จำนวน 1 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษหรือ
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
การศึกษา
ภาษาเยอรมัน ระดับ B2
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษหรือ
ชั้นปี่ที่ 2 ขึ้นไป
การศึกษา
ภาษาเยอรมัน ระดับ B2
2. มีผลสอบ IELTS 6.5 (แต่ละ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
Section ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0)
ชั้นปี่ที่ 2 ขึ้นไป
การศึกษา
2. มีผลสอบ IELTS 6.5 (แต่ละ
6Section ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0)

Germany

ม.ค. – มี.ค.

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ใน
ปลายเดือน มิ.ย. – ส.ค.

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://bit.ly/36Pvnp8

Summer Semester:
เม.ย. – ก.ย.
เม.ย. – พ.ค. Winter Semester:
ต.ค.
Summer Semester:
ก.ย. – มี.ค.
เม.ย. – ก.ย.
เม.ย. – พ.ค. Winter Semester:
ม.ค. – มี.ค. ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ใน
ก.ย. – มี.ค.
ปลายเดือน มิ.ย. – ส.ค.

2. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
100
1.รายเดื
ได้รอับนจำนวน
ยกเว้นค่าUSD
ธรรมเนี
ยม–
1.200ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
การศึกษา
2. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
2.ได้ได้
ับการสนั
สนุนค่ยาใช้
รับรยกเว้
นค่าบธรรมเนี
ม จ่า–ย
รายเดื
อนจำนวน
USD 100
รายเดื
นจำนวน USD 100 –
การศึกอษา
200
200

Web
site

https://bit.ly/2yVaX1r

เม.ย. – พ.ค. ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ในปลายเดือน ก.ค. – ต้น
เดือน ส.ค.
เม.ย. – พ.ค. ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ในปลายเดือน ก.ค. – ต้น
เดือน ส.ค.

ผู้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับการสนับสนุนค่าบัตร
โดยสารเครื่องบิน ค่าประกัน
และค่
่ายรายเดือน
ผูสุ้รขับภาพ
เลือกให้
เข้าาใช้
ร่วจมโครงการจะ
ผู้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับการสนับสนุนค่าบัตร
ได้รับการสนับสนุนค่าบัตร
โดยสารเครื่องบิน ค่าประกัน
โดยสารเครื
่องบินค่นาค่ธรรมเนี
าประกัยนม
ได้รับและค่
ยกเว้
สุ1.ขภาพ
าใช้จ่ายรายเดื
อน
สุการศึ
ขภาพกษา
และค่าใช้จ่ายรายเดือน

http://ird.oia.ncku.edu.t
http://www.oia.nchu.ed
http://ipa.gist.ac.kr
http://iie.dongguk.edu
http://www.ha
http://ird.oia.ncku.edu.t
http://www.oia.nchu.ed
http://ipa.gist.ac.kr
http://iie.dongguk.edu
http://www
http://ird.oia.ncku.edu.t
http://www.oia.nchu.ed
http://ipa.gist.ac.kr
http://iie.dongguk.edu
w/ w/
u.twu.tw
g.ac.kr/english
g.ac.kr/engli
w/
u.tw

มี.ค – เม.ย.

เงื่นอค่นไข
ได้รับการยกเว้
าธรรมเนียม
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
การศึกษา

https://bit.ly/2ZZ77iT

National Cheng
Kung University
(NCKU)
National Cheng
Inter Summer
Kung University
School
(NCKU)
Inter Summer
School
Germany
Technical
University of
Germany
Munich
Technical
Exchange Program
University of
UK
Munich
University of
Exchange Program
Sussex Junior
UK
Research
University of
Associate (JRA)
Sussex Junior
International
Research
Scheme

ก.พ. – มี.ค. ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ใน
ก.พ. – มี.ค. ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ใน
ปลายเดือน มิ.ย – สค.
ปลายเดือน มิ.ย – สค.

มีคนวามสามารถในการสื
สาร
คุนัณ
ติผู้สบมัปริคญร่อญาตรี
1.2. เป็
กศึสมบั
กษาระดั
1.ภาษาอั
เป็นนังกกฤษได้
ศึกษาระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดหรืี (ไม่
อนัจกำเป็
ศึกนษาต้อง
ชัมี้นผปีลคะแนน
ที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึTOEFL/IELTS)
กษา
ระดั
บนับักณศึกฑิษาระดั
ตศึกษาบปริญญาตรีชั้น
เป็
น
2. มีความสามารถในการสื่อสาร
2.ปีทมีี่ ค2วามสามารถในการสื
่อสารบ
ไปหรือดนัี (ไม่
กศึจกำเป็
ษาระดั
ภาษาอัขึง้นกฤษได้
นต้อง
ภาษาอั
ง
กฤษได้
ด
ี
(ไม่
จ
ำเป็
น
ฑิตศึกษาTOEFL/IELTS)ต้อง
มีบัผณลคะแนน
มีผลคะแนน TOEFL/IELTS)
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นไปหรือนักศึกษาระดับ
ปีที่ 2 ขึ้นไปหรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
บั1.ณเป็
ฑิตนศึนักกษา
ศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถสื
สารภาษาอั
1.2. เป็
นนักศึก่อษาระดั
บปริญงกฤษ
ญาตรี
1.หรืเป็อภาษาจี
นนักศึกนษาระดั
บ
ปริบดีญถญาตรี
ได้
ใ
นระดั
ึงดี
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ชัมาก
้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดั
กษา บปริญญาตรี
เป็บบันณ
นักฑิศึตกศึ่อษาระดั
2.1. สามารถสื
สารภาษาอังกฤษ
2.ชั้นสามารถสื
่อไปสารภาษาอั
ปี
ท
่
ี
2
ขึ
น
้
อนักบศึดีงกถกฤษ
ษา
หรือภาษาจีนได้ใหรื
นระดั
ึงดี
หรื
อ
ภาษาจี
น
ได้
ใ
นระดั
บ
ดี
ถ
ง
ึ
ดี
ระดับบัณฑิตศึกษา
มาก
มาก
สามารถสื
สารภาษาอั
1.2. เป็
นนักศึก่อษาระดั
บปริญงกฤษ
ญาตรี
1.หรืเป็อภาษาจี
นนักศึกนษาระดั
บปริบดีญถญาตรี
ได้
ใ
นระดั
ึงดี
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ชัมาก
้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
หรือภาษาจีนได้ในระดับดีถึงดี
หรือภาษาจีนได้ในระดับดีถึงดี
มาก
มาก

https://bit.ly/2ZZfFGl

of Science and
Technology (GIST)
Global Intern
Gwangju
Institute
Gwangju
Institute
Program
of
Science and
ofProgramme
Science and
Technology (GIST)
Technology
TaiwanIntern(GIST)
Global
Global
NationalIntern
Chung
Program
Program
Hsing University
Programme
Programme
(NCHU) Program
Taiwan
Taiwan
for Academic
National
Chung
National
Chung
Exchange
(PAX)
Hsing University
Hsing
University
National
Cheng
(NCHU)
Program
(NCHU)
Program
KungAcademic
University
for
for
Academic
(NCKU)
Exchange
(PAX)
Exchange
(PAX)
Exchange
Program
National Cheng
National Cheng
Kung University
Kung University
(NCKU)
(NCKU)
Exchange Program
Exchange Program

ปี1.ที่ เป็2 นขึนั้นกไปศึกหรื
อนักศึบกปริษาระดั
บ การศึ
ษา นค่าธรรมเนียม
ญญาตรี
ได้รับกการยกเว้
บัณฑิตศึ ษา ษาระดั
ที่มคี ะแนนเฉลี
่ย
บัชัณ้นปีฑิทตี่ศึ2กขึษา้นไปที่มหรื
คี ะแนนเฉลี
อนักศึกษา่ย
การศึกษา
สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
สะสม
ไม่
ต
ำ
่
กว่
า
2.75
ระดับบัณฑิตศึกษา

https://bit.ly/2ZWlm89

ระยะเวลาการรั
บทุน
ก.ย.
– ธ.ค.
Spring
Semester:
/ร่วSemester:
มโครงการ
Spring
มี.ค. – ก.ค.
มี.ค. – ก.ค.
Fall Semester:
Semester:
ก.พ. – มี.ค. Fall
ระยะเวลา
ก.ย.
– ธ.ค.8 สัปดาห์ ใน
ก.ย.
– ธ.ค.
ปลายเดื
อน มิ.ย – สค.

ประเทศ/มหาวิ
Dongguk ทยาลัย ต.ค.
ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ
Dongguk
ต.ค.
University
University
Student Exchange
Student
GwangjuExchange
Institute

มีSpring
.ค. – ก.ค.
Semester:
Fall Semester:
Fall
มี.ค. Semester:
ก.ค.
ก.ย.
– ธ.ค.
ก.ย.
–
ธ.ค.
Fall Semester:

http://www.sussex.ac.uk/res
Https://www.tum.d
http://taiwanstudy.asia/
w.sussex.ac.uk/res
Https://www.tum.d
http://taiwanstudy.asia/
earch/undergraduatee/en/global/exchan
e/en/global/exchan
ergraduate
ge
ge

University
DonggukExchange เม.ย.
ต.ค.
Student
Student
UniversityExchange เม.ย.
Program
Program
Student Exchange

ทั้งหมด
ยกเว้นค่า Program Fees
*นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน 1 คน
จากมหาวิทยาลัยจะได้รับการ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่า Program Fees
ชั้นคุ
ปีทณี่ 2สมบั
ขึ้นไปตหรื
การศึกษา เงื่อนไข
ิผอู้สนัมักคศึกรษา จำนวน
1 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษหรือ
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
การศึกษา
ภาษาเยอรมัน ระดับ B2
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษหรือ
ชั้นปี่ที่ 2 ขึ้นไป
การศึกษา
ภาษาเยอรมัน ระดับ B2
2. มีผลสอบ IELTS 6.5 (แต่ละ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
Section ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0)
ชั้นปี่ที่ 2 ขึ้นไป
การศึกษา
2. มีผลสอบ IELTS 6.5 (แต่ละ
Section ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0)

ต.ค.

Summer Semester:
ระยะเวลาการรั
เม.ย.
– ก.ย. บทุน
ช่วงเวลา
/ร่วมโครงการ
เม.ย. – พ.ค. Winter
Semester:
ต.ค.
Summer Semester:
ก.ย. – มี.ค.
เม.ย. – ก.ย.
เม.ย. – พ.ค. Winter Semester:
ม.ค. – มี.ค. ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ใน
ก.ย. – มี.ค.
ปลายเดือน มิ.ย. – ส.ค.

United Kingdom

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ใน
ปลายเดือน มิ.ย. – ส.ค.

ปลายเดือน
พ.ค. – ต้น
เดือน มิ.ย.
ปลายเดือน
พ.ค. – ต้น
เดือน มิ.ย.

1 ปีการศึกษา:
ก.ย. – มิ.ย.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับทุนเต็มจำนวน
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีสัญชาติในกลุม่ ประเทศ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รบั ทุนเต็มจำนวน
อาเซียน
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
3. สามารถพูดและเขียน
2. มีสัญชาติในกลุม่ ประเทศ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
อาเซียน
3. สามารถพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ASEAN University Network-AUN
1 ปีการศึกษา:
ก.ย. – มิ.ย.

3 เดือนก่อน 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่
ภาค
เกิน 4 เดือน
การศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัย
เจ้าภาพ
เริ่มต้นขึ้น

China AUN
Scholarship (ทุน
ระดับบัณฑิตศึกษา)

มี.ค.

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะ
ได้รับค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
ชั้นประหยัดไป-กลับ จ่ายตาม
จริง
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบเหมา
จ่ายแบ่งเป็น 2 อัตรา :
- ไม่เกิน USD 1,120 สำหรับ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ
มหาวิทยาลัยสมาชิก เครือข่าย
AUN และประเทศสิงคโปร์
- ไม่เกิน USD 800 สำหรับ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ
มหาวิทยาลัยสมาชิก เครือข่าย
AUN และประเทศอื่นๆใน
อาเซียน
3. ค่าประกันการเดินทาง
ครอบคลุมระยะเวลาที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีสมัคร ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในระดับปริญญาโท) และไม่เกิน 2.การเรียนสอนเป็น
40 ปี (กรณีสมัครในระดับ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ปริญญาเอก)
1. เป็นนักศึกษาไทยระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ำกว่า
3.00 สำหรับระดับปริญญาตรี
และไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. ต้องไม่อยู่ในระหว่างรับ
ทุนการศึกษาอื่นๆ
4. มีผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า
550 (Paper-based) / 213
(Computer-based) / 79
(Internet-based) หรือ IELTS
ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ MU-Test
ไม่ต่ำกว่า 55

ระยะเวลา 2-3 ปี:
ระดับปริญญาโท
ระยะเวลา 3-4 ปี
ระดับปริญญาเอก
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http://acts.ul.ac.id/

AUN-ACTS
Scholarship
Programme

Web
site

https://bit.ly/2Xngebi

ม.ค. – มี.ค.

http://www.aunsec.org/
http://www.sussex.ac.uk/res
Https://www.tum.d
http://taiwanstud
http://www.aunsec.org/
http://www.sussex.ac.uk/res
Https://www.tum.d
http://
scholarship.php
scholarship.phpearch/undergraduate
earch/undergraduatee/en/global/exchan
e/en/global/exchan
ge
ge

บัณฑิตศึกษา

://en.csc.edu.cn/lalhua/ http://acts.ul.ac.id/
ult.aspx?cid=277

เดือน ส.ค.

https://bit.ly/2ZXMAeq

(NCKU)
Inter Summer
School
Germany
ประเทศ/มหาวิ
Technical ทยาลัย
ทุน/โครงการ
University of
Germany
Munich
Technical
Exchange Program
University of
UK
Munich
University of
Exchange Program
Sussex Junior
UK
Research
University of
Associate (JRA)
Sussex Junior
International
Research
Scheme
Associate (JRA)
ASEAN University
International
Network-AUN
Scheme
AUN Leaders
ASEAN University
Fostering Program
Network-AUN
(Daejeon
AUN Leaders
University)
Fostering Program
(Daejeon
University)

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

กลุ่มประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป (EU:
European Union)
กลุ่มประเทศสมาชิก มิ.ย. – ก.ค.
ASEM-DUO
สหภาพยุโรป (EU:
Fellowship
European Union)
Programme
ASEM-DUO
มิ.ย. – ก.ค.
Fellowship
Programme

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ
ระยะเวลา
2-32-3
ปี: ปี:
ระยะเวลา
ระดัระดั
บปริบญปริญาโท
ญญาโท
ระยะเวลา
3-43-4
ปี ปี
ระยะเวลา
ระดัระดั
บปริบญปริญาเอก
ญญาเอก

Web
site
https://bit.ly/2XRc4HP

China
AUNAUN
มี.ค.มี.ค.
China
Scholarship
(ทุน(ทุน
Scholarship
ระดัระดั
บบัณบบัฑิณตศึฑิกตษา)
ศึกษา)

มหาวิ
ทยาลั
ยสมาชิ
ก เครื
อข่าอยข่าย
มหาวิ
ทยาลั
ยสมาชิ
ก เครื
AUNAUN
และประเทศอื
่นๆใน
และประเทศอื
่นๆใน
อาเซีอาเซี
ยน ยน
3. ค่3.าประกั
นการเดิ
นทาง
ค่าประกั
นการเดิ
นทาง
คุณสมบัติผู้สมัคร
เงื่
อ
นไข
ครอบคลุ
ม
ระยะเวลาที
เ
่
ข้าร่่เข้วามร่วม
ครอบคลุมระยะเวลาที
กิจกรรมแลกเปลี
่ยน ่ยน
กิจกรรมแลกเปลี
1. เป็1.นเป็นักนศึนักกษาระดั
บปริบญปริญาตรี
่ได้ร่ไับด้การคั
ดเลืดอเลื
ก อก
ศึกษาระดั
ญญาตรี 1. นั1.กศึนักกษาที
ศึกษาที
รับการคั
หรือหรื
นักอศึนักกษาระดั
บบัณบบัฑิณตศึฑิกตษา
รับการสนั
บสนุบนสนุค่านใช้ค่าจใช้
่ายจ่าย
ศึกษาระดั
ศึกษา จะได้จะได้
รับการสนั
2. มี2.อายุ
ม่เกิไม่นเกิ35น 35
ปี (กรณี
สมัคสรมัครตลอดระยะเวลาการศึ
กษากษา
มีอไายุ
ปี (กรณี
ตลอดระยะเวลาการศึ
ในระดั
บปริบญปริญาโท)
และไม่
เกินเกิน 2.การเรี
ยนสอนเป็
น น
ในระดั
ญญาโท)
และไม่
2.การเรี
ยนสอนเป็
40 40
ปี (กรณี
สมัคสรในระดั
บ บ
ภาษาอั
งกฤษและภาษาจี
น น
ปี (กรณี
มัครในระดั
ภาษาอั
งกฤษและภาษาจี
ปริญปริญาเอก)
ญญาเอก)

http://en.csc.edu.cn/lalhua/ http://acts.ul.ac.id/
http://acts.ul.ac.id/
http://en.csc.edu.cn/lalhua/
http://en.csc.edu.cn/lalhua/
http://acts.ul.ac.id/
default.aspx?cid=277
default.aspx?cid=277
default.aspx?cid=277

(Internet-based)
หรือหรืIELTS
(Internet-based)
อ IELTS
ไม่นไม่้อยกว่
า 6.0
หรือหรืMU-Test
น้อยกว่
า 6.0
อ MU-Test
ไม่ตไม่
่ำกว่
า
55
ต่ำกว่า 55

กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU: European Union)
1 ภาคการศึกษา
(แต่ไม่เกิน 4 เดือน)

1. เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง
นักศึกษาไทยกับนักศึกษา
สัญชาติประเทศสมาชิกสหภาพ
1.ยุโเป็
รปนการแลกเปลี่ยนระหว่าง
นั2.ต้
กศึอกงมี
ษาไทยกั
บนักบศึการเข้
กษา าร่วม
แบบตอบรั
สัโครงการจากมหาวิ
ญชาติประเทศสมาชิ
กสหภาพ
ทยาลั
ย
ยุเจ้โรป
าภาพ
2.ต้
องมีรับแค่บบตอบรั
3. ได้
าเบี้ยเลี้ยบงการเข้
ค่าที่พาร่ักวม
โครงการจากมหาวิ
ทยาลั
แบบเหมาจ่ายและค่
าบัตยร
เจ้โดยสารเครื
าภาพ ่องบินไป-กลับ
3.4. ได้ไม่รอับยูค่่ราะหว่
เบี้ยาเลีงรั้ยบง ทุค่นาอืที่น่พัก
แบบเหมาจ่
ตรตอย่าง
5. ต้องได้ราับยและค่
โอนหน่าวบัยกิ
โดยสารเครื
่องบิ6นหน่
ไป-กลั
น้อย จำนวน
วยกิบต จาก
4.มหาวิ
ไม่อทยูยาลั
่ระหว่ยเจ้
างรัาภาพ
บทุนอื่น
5. ต้องได้รับโอนหน่วยกิตอย่าง
น้อย จำนวน 6 หน่วยกิต จาก
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

ทุน Emst Mach Grant-ASEA-UNINET
ธ.ค. – ม.ค.

ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา
ปริญญาเอก (Sandwich
Grants): ระยะเวลา 1 ปี
(เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.)

ทุนปริญญาเอก
(Ph.D. Grants):
ระยะเวลาไม่เกิน 36
เดือน (เริ่มตั้งแต่ ต.ค.)

ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญา
เอก (Sandwich Grants)
1. มีสัญญาติไทย อายุไม่เกิน 35
ปี
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
เอก
3. ต้องมีหนังสือตอบรับให้ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่
มหาวิทยาลัยของออสเตรีย
(Supervisor’s Written
Consent)
4. ต้องมีโครงร่างวิจัย
ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Grants):
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35
ปี
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1. ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน
2. ได้รับค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศ
3. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร

1. ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน
2. ได้รับค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศ
3. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

www.grants.at/home/EN

ทุน Emst Mach
Grant-ASEAUNINET

http://www.inter.mua.go.th

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ำกว่า
1.2.75
เป็น(สำหรั
นักศึกบษาระดั
ปริญญญาตรี
นักศึกบษาปริ
ญา
หรื
อ
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
บ
บั
ณ
ฑิ
ต
ศึ
ก
ษาบ
ตรี) และไม่ต่ำกว่า 3.25 (สำหรั
2.นักมีศึคกะแนนเฉลี
ย่ สะสมไม่ต่ำกว่า
ษาปริญญาโท/เอก๗
2.75
นักศึกษาปริ
ญาา
3. มีผ(สำหรั
ลสอบบTOFEL
ไม่ตญ
ำ่ กว่
ตรี
ต่ำกว่า 3.25/ 213
(สำหรับ
550) และไม่
(Paper-based)
นั(Computer-based)
กศึกษาปริญญาโท/เอก๗
หรือมีผล
3.สอบ
มีผIELT
ลสอบไม่TOFEL
ไม่
กว่อา
ต่ำกว่า 6.0ตำ่ หรื
550
(Paper-based)
/ 213
เทียบเท่
า
(Computer-based) หรือมีผล
สอบ IELT ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
เทียบเท่า

http://www.inter.mua.go.th
http://www.inter.mua.go.th

1 ภาคการศึกษา
(แต่ไม่เกิน 4 เดือน)

ปี
2.2.เป็เป็นนันกนัศึกกศึษาระดั
กษาระดับปริ
บปริญญญาญา
เอก
เอก
องมีหนัหงนัสืงอสืตอบรั
อตอบรับให้
บให้ความ
ความ
ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา ระยะเวลาการรับทุน 3.3.ต้อต้งมี
คุ
ณ
สมบั
ต
ผ
ิ
ส
้
ู
มั
ค
ร
ทุน/โครงการ
เห็เห็นชอบจากอาจารย์
นชอบจากอาจารย์ที่ปทรึี่ปกรึษาที
กษาที่ ่
/ร่วมโครงการ
มหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัยของออสเตรี
ยของออสเตรีย ย
ทุนทุปริ
(Supervisor’s
นปริญญญาเอก
ญาเอก
(Supervisor’sWritten
Written
(Ph.D.
Consent)
Consent)
(Ph.D.Grants):
Grants):
4.4.ต้อต้งมี
ระยะเวลาไม่
ระยะเวลาไม่เกิเนกิน3636
องมีโครงร่
โครงร่างวิางวิจัยจัย
เดืเดือนอน(เริ(เริ่มตั่ม้งตัแต่
้งแต่ต.ค.)
ต.ค.) ทุนทุปริ
นปริญญญาเอก
ญาเอก(Ph.D.
(Ph.D.Grants):
Grants):
1.1.มีสมีัญสัญชาติ
ชาติไทย
ไทยอายุ
อายุไม่ไเม่กิเนกิน3535
ปีปี
2.2.เป็เป็นผูน้ทผูี่ป้ทระสงค์
ี่ประสงค์จะศึ
จะศึกษาระดั
กษาระดับบ
ปริปริญญญาเอกในประเทศออสเตรี
ญาเอกในประเทศออสเตรีย ย
และมี
ุ คณ
และมีคณ
ุ สมบั
สมบัตเิ ตหมาะสมตามที
เิ หมาะสมตามที่ ่
มหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัยออสเตรี
ยออสเตรียกำหนด
ยกำหนด
3.3.ต้อต้งมี
องมีหนัหงนัสืงอสืตอบรั
อตอบรับให้
บให้ความ
ความ
ทุนทุวินจวิัยจหลั
นชอบจากอาจารย์ที่ปทรึี่ปกรึษาที
กษาที่ ่
ัยหลังปริ
งปริญญญาเอก
ญาเอก เห็เห็นชอบจากอาจารย์
(Post-doc
มหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัยของออสเตรี
ยของออสเตรีย ย
(Post-docGrants):
Grants):
ระยะเวลา
(Supervisor’s
(Supervisor’sWritten
Written
ระยะเวลา1-91-9เดืเดือนอน
(เริ(เริ่มตั่ม้งตัแต่
Consent)
Consent)
้งแต่เดืเอดืนอนต.ค.)
ต.ค.)
4.4.ต้อต้งมี
องมีโครงร่
โครงร่างวิางวิจัยจัย
ทุนทุวินจวิัยจหลั
ัยหลังปริ
งปริญญญาเอก
ญาเอก(Post(Postdoc
docGrants):
Grants):
1.1.มีสมีัญสัญชาติ
ชาติไทย
ไทยอายุ
อายุไม่ไเม่กิเนกิน4545
ปีปี
2.2.เป็เป็นผูน้สผูำเร็
้สำเร็จการศึ
จการศึกษาระดั
กษาระดับบ
ปริปริญญญาเอกที
ญาเอกที่มีค่มวามเกี
ีความเกี่ยวข้
่ยวข้องกั
องกับบ
ทุนทุดนตรี
การสอนและการวิ
การสอนและการวิจยั จใน
ยั ใน
นดนตรี(Music
(Music
Grants):
มหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัย ย
Grants):
ระยะเวลา
3.3.ต้อต้งมี
องมีหนัหงนัสืงอสืตอบรั
อตอบรับให้
บให้ความ
ความ
ระยะเวลา1-91-9เดืเดือนอน
(เริ(เริ่มตั่ม้งตัแต่
เห็เห็นชอบจากอาจารย์
นชอบจากอาจารย์ที่ปทรึี่ปกรึษาที
กษาที่ ่
้งแต่เดืเอดืนอนต.ค.)
ต.ค.)
มหาวิ
มหาวิทยาลั
ทยาลัยของออสเตรี
ยของออสเตรีย ย
(Supervisor’s
(Supervisor’sWritten
Written
Consent)
Consent)
4.4.ต้อต้งมี
องมีโครงร่
โครงร่างวิางวิจัยจัย
ทุนทุดนตรี
นดนตรี(Music
(MusicGrants):
Grants):
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2. ได้รับค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ
3.3.ได้ได้รับรการยกเว้
ับการยกเว้นค่นาค่เล่าเล่าเรีาเรียนยน
ตลอดหลั
ตลอดหลักสูกตสูรตร

เงื่อนไข

Web
site

1.1.ได้ได้รับรค่ับาค่ใช้าใช้จ่าจยรายเดื
่ายรายเดือนอน
2.2.ได้ได้รับรค่ับาค่เดิาเดินทางระหว่
นทางระหว่างาง
ประเทศ
ประเทศ
3.3.ได้ได้รับรการยกเว้
ับการยกเว้นค่นาค่เล่าเล่าเรีาเรียนยน
ตลอดหลั
ตลอดหลักสูกตสูรตร

1.1.ได้ได้รับรค่ับาค่ใช้าใช้จ่าจยรายเดื
่ายรายเดือนอน
2.2.ได้ได้รับรค่ับาค่เดิาเดินทางระหว่
นทางระหว่างาง
ประเทศ
ประเทศ
3.3.ได้ได้รับรการยกเว้
ับการยกเว้นค่นาค่เล่าเล่าเรีาเรียนยน
ตลอดหลั
ตลอดหลักสูกตสูรตร

1.1.ได้ได้รับรค่ับาค่ใช้าใช้จ่าจยรายเดื
่ายรายเดือนอน
2.2.ได้ได้รับรค่ับาค่เดิาเดินทางระหว่
นทางระหว่างาง
ประเทศ
ประเทศ
3.3.ได้ได้รับรการยกเว้
ับการยกเว้นค่นาค่เล่าเล่าเรีาเรียนยน
ตลอดหลั
ตลอดหลักสูกตสูรตร

www.grants.at/home/EN
www.grants.at/home/EN

(เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.)

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

เงื่อนไข

Web
site

1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
การศึกษา
2. Host University จัดหาที่พัก
2. Host University จัดหาที่พัก
ให้(นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ให้
นักรศึับกการยกเว้
ษารับผิดนชอบค่
าใช้จย่ายม
1.เอง)(ได้
ค่าธรรมเนี
เอง)
การศึกษา

http://www.umap.org

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ก.พ. – มี.ค.
ช่วงที่ 2:
มิ.ย. – ก.ค.

1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน
1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน
4 เดือน) หรือ Short
4 เดือน) หรือ Short
Program (2-4 สัปดาห์)
Program (2-4 สัปดาห์)
1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน
4 เดือน) หรือ Short
Program (2-4 สัปดาห์)

เม.ย. – พ.ค. 1 เดือน
เม.ย. – พ.ค. 1 เดือน

เม.ย. – พ.ค. 1 เดือน

Pacific Leaders)
Education
Program
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ทุนรัฐบาล
ทุนรัฐบาล
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
Endeavour
Endeavour
แหล่
งทุนภายนอก
Scholarships
and
Scholarships
and
ทุFellowships
นรัฐบาล
Fellowships
ออสเตรเลีย

เทียบเท่า
3.เป็นมีนัคะแนนเฉลี
ต่ำกว่า
กศึกษาระดัย่ สะสมไม่
บปริญญาตรี
เป็
น
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
3.00
หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือบุคลากร ไม่จำกัดสาขาวิชา
หรือบุคลากร ไม่จำกัดสาขาวิชา

เม.ย. – มิ.ย. - ทุนปริญญาโทและเอก
เม.ย. – มิ.ย. - ทุนปริญญาโทและเอก
(Endeavour
(Endeavour
Postgraduate
Postgraduate
Scholarship) ระยะเวลา
ระยะเวลา
เม.ย. – มิ.ย. Scholarship)
-2ทุปีนปริ
ญญาโทและเอก
สำหรั
บสมัครระดับ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2(Endeavour
ปี สำหรับสมัครระดับ หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทและ 4 ปี
ปริ
ญญาโทและ 4 ปี
Postgraduate
หรือบุคลากร ไม่จำกัดสาขาวิชา
สำหรับปริญญาเอก
สำหรั
บ
ปริ
ญ
ญาเอก
Scholarship)
- ทุนเพื่อการวิจระยะเวลา
ัย
-2 ทุปีนสำหรั
เพื่อการวิ
จ
ย
ั
บสมัResearch
ครระดับ
(Endeavour
(Endeavour
Research
ปริ
ญญาโทและ 4 ปี
Fellowship/Endeavour
Fellowship/Endeavour
สำหรั
บปริญCheung
ญาเอก
Australia
Australia
Cheung
-Kong
ทุนเพืResearch
่อการวิจัย
Kong
Research
(Endeavour
Fellowship) Research
ระยะเวลา
Fellowship)
ระยะเวลา
Fellowship/Endeavour
4-6 เดือน
4-6
เดือน
Australia
- ทุนอาชีวศึCheung
กษาและ
-Kong
ทุนอาชี
ว
ศึ
ก
ษาและ
Research
ฝึกอบรม
Endeavour
ฝึFellowship)
กอบรม Endeavour
Vocational ระยะเวลา
Vocational
4-6
เดือน and
Educational
Educational
and
-Training
ทุนอาชีวScholarship)
ศึกษาและ
Training
Scholarship)
ฝึระยะเวลา
กอบรม Endeavour
1-2.5 ปี
ระยะเวลา
Vocational1-2.5 ปี 10

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Educational and

2. Host University จัดหาที่พัก
ให้(นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เอง)
1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา
การศึกษา
2. Host University รับผิดชอบ
2. Host University รับผิดชอบ
ค่าที่พัก และ Fieldtrip
ค่1.าทีได้่พรักับการยกเว้
และ Fieldtrip
นค่าธรรมเนียม
3.Home University
3.Home University
การศึ
ษา าบัตรโดยสาร
รับผิดกชอบค่
รั2.บHost
ผิดชอบค่
าบัตรโดยสาร
เครื่องบินUniversity
ไป-กลับ รับผิดชอบ
่อ่พงบิัก นและ
ไป-กลั
บ
ค่เครื
Fieldtrip
4.าทีสามารถโอนหน่
วยกิตได้ไม่
4.
สามารถโอนหน่
ว
ยกิตได้ไม่
3.Home
เกิน 6 หน่University
วยกิต
เกิ
หน่วยกิ
รั1.บนผิค่ดา6บัชอบค่
าบัตตรโดยสาร
ตรโดยสารเครื
่องบิน
1.
ค่่อางบิ
บัตนรโดยสารเครื
่องบิน
เครื
ไป-กลั
บ
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
2.
าใช้จ่ายรายเดือวยกิ
น ตได้ไม่
4.3. ค่สามารถโอนหน่
ค่าประกันสุขภาพ
และค่า
3. ค่าประกันสุขภาพ และค่า
เกิ
น 6นหน่
วยกินตทาง
ประกั
การเดิ
ประกั
น
การเดิ
นทาง ่องบิน
1. ค่าบัตรโดยสารเครื
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
3. ค่าประกันสุขภาพ และค่า
ประกันการเดินทาง

https://bit.ly/2AqV3MB

Endeavour
Scholarships and
Fellowships

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการเรียนดี
2.
มีผนลการเรี
ยนดี บปริญญาตรี
1.3. เป็
นักศึ้คกวามสามารถในการ
ษาระดั
มีความรู
3.
คทวามรู
วามสามารถในการ
ชัสื้น่อมีปีสารภาษาอั
ี่ 2 ขึ้น้คไป
หรือนักดศึี กษา
งกฤษได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการเรียนดี
3.1. มีเป็คนวามรู
นักศึ้คกวามสามารถในการ
ษาระดับปริญญา
1.
เป็
น
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
บปริ
สืตรี่อสารภาษาอั
งกฤษได้
ดี ญญา
/โท
ตรี/โท
2. มีผลสอบ TOEFL 550
2. มีผลสอบ TOEFL 550
คะแนน หรือ IELTS 6.00 หรือ
คะแนน
IELTS บ6.00
1.เทียเป็บเท่
นนัาหรื
กศึอกษาระดั
ปริญหรื
ญาอ
เทียบเท่า
ตรี
3. /มีโทคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ำกว่า
3.
มีมีคผลสอบ
ะแนนเฉลี
ย่ สะสมไม่
2.3.00
TOEFL
550 ต่ำกว่า
3.00
คะแนน หรือ IELTS 6.00 หรือ

ternationaleducation.gov.au/endeavour
http://internationaleducation.gov.au/endeavour
http://internationaleducation.gov.au/endeavour

ช่วงที่ 1:
ช่วงที่ 1:
ก.พ. – มี.ค.
ก.พ. – มี.ค.
ช่วงที่ 2:
ช่วงที่ 2:
มิ.ย. – ก.ค.
มิช่ว.ย.งที–่ 1:ก.ค.

http://www.apleaders.org

กลุ่มประเทศในแถบ
กลุ่มประเทศในแถบ
เอเชีย-แปซิฟิก
เอเชีย-แปซิฟิก
โครงการ UMAP
โครงการ UMAP
Multilateral
Multilateral
กลุ
่มประเทศในแถบ
Student
Student
เอเชี
ย-แปซิProgram
ฟิก
Exchange
Exchange
Program
โครงการ
UMAP
(USCO: UMAP
(USCO:
UMAP
Multilateral
Student
Student
Student
Connection
Connection
Exchange
Online) Program
Online)
(USCO:
โครงการUMAP
APL (Asia
โครงการ
APL
(Asia
Student
Pacific Leaders)
Pacific
Leaders)
Connection
Education
Education
Online)
Program
Program
โครงการ APL (Asia

http://www.apleaders.org
http://www.apleaders.org
http://www.umap.org
http://www.umap.org
http://www.apleaders.org
http://www.umap.org

กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ทุนศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาบุคลากร
(Endeavour Executive
- ทุนศึกษาดูงานเพื
อ่
Fellowship)
ระยะเวลา
พัฒนาบุ
1-4
เดือนคลากร
(Endeavour Executive
ระยะเวลา 1. มีสญ
9Fellowship)
เดือน
ั ชาติไทย สำเร็จการศึกษา
1-4 เดือน
อย่างน้อยระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาไทย และไม่เคย
9 เดือน
สัญชาติ
ไทยญญาใน
สำเร็จการศึกษา
ศึ1.กมีษาระดั
บปริ
อย่างน้นอการศึ
ยระดักบษาในประเทศ
ปริญญาตรีจาก
สถาบั
สถาบัฐอเมริ
นการศึ
สหรั
กากษาไทย และไม่เคย
ษาระดั
บปริญสอนภาษาอั
ญาใน งกฤษ
2.ศึกเป็
นอาจารย์
สถาบันการศึ
กษาในประเทศ
ในสถาบั
นการศึ
กษา
สหรับฐอุอเมริ
ระดั
ดมศึกกาษาของรัฐและ
2. เป็นอาจารย์
งกฤษ
เอกชน
หรือระดัสบอนภาษาอั
มัธยมศึกษา
ในสถาบั
นการศึ
ษาา 21 ปี และ
ของรั
ฐ อายุ
ไม่ตก่ำกว่
ระดัเกิบนอุ35
ดมศึปีก(นั
ษาของรั
ไม่
บถึงวันฐทีและ
่ 1 ต.ค.
เอกชน
หรื
อ
ระดั
บ
มั
ธ
ยมศึ
กษา
2563)
อายุไม่TOEFL
ต่ำกว่าอย่
21างน้
ปี และ
3.ของรั
มีคฐะแนน
อย
ไม่เกิ(IBT)
น 35หรืปีอ(นัIELTS
บถึงวันอย่ทีา่ 1งน้ต.ค.
79
อย
2563)
6.0
และต้องกลับมาสอน ณ
3. มีวคยงานเดิ
ะแนน มTOEFL
อย่างน้อยบ
หน่
หลังจากจบการรั
หรือ IELTS
ทุ79น (IBT)
(ระยะเวลา
9 เดืออย่
น) างน้อย
องกลับนมาสอน
4.6.0ต้และต้
องมีความเป็
ผู้นำ มี ณ
หน่วยงานเดิมหลั่จะจู
งจากจบการรั
ความสามารถที
งใจให้ผู้เรียบน
ทุน (ระยะเวลา
9 เดือน)าใจ
สนใจเรี
ยนภาษาและเข้
องมีความเป็นาผูงดี้นำและพร้
มี อม
วั4.ฒต้นธรรมไทยอย่
่จะจูงใจให้ผู้เรียน
่จะเรียนรู้เรื่องประเทศ
11 ทีความสามารถที
สนใจเรี
ยนภาษาและเข้
สหรั
ฐอเมริ
กาด้วย าใจ

Fulbright

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เงื่อนไข

Web
site

1. ได้รับค่าใช่จ่ายรายเดือน
2. ได้รับการประกันสุขภาพ
3. ได้รับค่าเดินทาง
1. สถาบั
ได้รับค่นาเจ้ใช่าจภาพใน
่ายรายเดือน
4.
2. ได้ฐรอเมริ
ับการประกั
นสุขนภาพ
สหรั
กาจะยกเว้
ค่าเล่า
3.
ได้
ร
บ
ั
ค่
า
เดิ
น
ทาง
เรียนเพื่อให้ผไู้ ด้รับทุน
4. สถาบัยนนเรี
เจ้ายภาพใน
ลงทะเบี
นวิชาที่เกี่ยวข้อง
สหรัฐอเมริกาจะยกเว้นค่าเล่า
เรียนเพื่อให้ผไู้ ด้รับทุน
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง

www.fulbrightthai.org

Fulbright
ทุนสำหรับอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษรุ่น
Fulbright
หนุ
่มสาว ประจำปี
ทุนสำหรั
อาจารย์
การศึ
กษาบ2564
สอนภาษาอัForeign
งกฤษรุ่น
Fulbright
หนุ่มสาว ประจำปี
Language
การศึกษา 2564
Teaching
Assistant
Fulbright
Foreign
Program (FLTA)
Language
Teaching Assistant
Program (FLTA)

ช่วงเวลา

ประกันการเดินทาง

http://internationaleducation.gov.au/endeavour

ทุน/โครงการ

Scholarship) ระยะเวลา
2 ปี สำหรับสมัครระดับ
ปริญญาโทและ 4 ปี
ระยะเวลาการรับทุน
สำหรั/ร่บวปริมโครงการ
ญญาเอก
- ทุนเพื่อการวิจัย
(Endeavour Research
Fellowship/Endeavour
Australia Cheung
Kong Research
Fellowship) ระยะเวลา
4-6 เดือน
- ทุนอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรม Endeavour
Vocational
Educational and
Training Scholarship)
ระยะเวลา 1-2.5 ปี

ghtthai.org
www.fulbrightthai.org

Endeavour
Scholarships and
Fellowships ทยาลัย
ประเทศ/มหาวิ

ทุน Hubert H.
Humphrey NorthSouth Fellowship
Program (สำหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง
นักวิชาการ หรือนัก
วิชาชีพระดับกลาง)
ประจำปีการศึกษา
2564

10-12 เดือน

1. สาขาที่รับสมัคร มุ่งเน้นด้าน
การบริหาร การจัดการ รวมทั้ง
การวางแผนและนโยบาย
ผู้สมัคร ควรทำงานเกีย่ วข้องกับ
สาขาวิชาดังต่อไปนี้ การเกษตร
การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพ
ติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
การเงิน การธนาคาร การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน การพัฒนา
5. ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมี
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
บทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงาน และสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข
ของรัฐหรือเอกชน
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
เทคโนโลยี การวางแผนภาคและ
การเมือง การแพร่ขยายการค้า
มนุษย์และผู้หญิง การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่ 2
ในด้านการวางนโยบายและการ
แก้ปัญหา
2. ในกรณีที่สมัครด้าน การเงิน
หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่า
ประกันสุขภาพ และการเข้ารับ
ปฐมนิเทศซึ่งมูลนิธฯิ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 1. มีสัญชาติไทย
1. เรียนสาขาใดก็ได้ ยกเว้น
2 ปี
2. ไม่ถือสองสัญชาติ (ไทยคู่กับ
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
อเมริกัน)
พยาบาลศาสตร์ สัตว
3. จบปริญญาตรีจาก
แพทยศาสตร์ หรือสาขาที่ต้องมี
สถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้การ การปฏิบัติการทางคลินิก
รับรองของ สกอ.(เดิม)
2. รับทุนสูงสุด 2 ปี ไม่มีข้อ
4. หากสมัครทุนระดับ ปริญญา ผูกมัด ปีแรก $35,500 ปีที่สอง
เอก สามารถจบปริญญาโทจาก $17,500 พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
ต่างประเทศได้ ทำงานก่อนได้ ไม่ ประกันอุบัติเหตุ ค่าขนของกลับ
จำกัดอายุ
ประเทศไทย และอื่นๆ
5. สมัครระดับปริญญาโท GPAX 3. ได้รับวีซ่า J-1 Exchange
ปริญญาตรี 3.00 ขึ้นไป สมัคร
Visitor สามารถฝึกงาน /
ระดับปริญญาเอก GPAX
ทำงานต่อได้ 9-18 เดือน หลัง
ปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป หากกำลัง เรียนจบ และสามารถขอวีซ่า
12เรียนเทอมสุดท้าย ให้ใช้เกรด ทำงานได้หลังกลับมาประเทศ
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เงื่อนไข

Web
site

www.fulbrightthai.org

ทุน Fulbright Thai
Graduate
Scholarship
Program (TGS)
ประจำปีการศึกษา
2564

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

www.fulbrightthai.org

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

4. ต้องมีความเป็นผู้นำ มี
ความสามารถที่จะจูงใจให้ผู้เรียน
สนใจเรียนภาษาและเข้าใจ
วัฒนธรรมไทยอย่างดี และพร้อม
คุณยนรูสมบั
ติผู้สมัคร
ที่จะเรี
้เรื่องประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้วย
1. มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษา
อย่างน้อยระดับปริญญาตรี
2. อายุ 30-50 ปี
3. มีคะแนนเฉลีย่ ตลอดการศึกษา
ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีผลคะแนน TOEFL อย่าน้อย
71 คะแนน สำหรับการสอบ
TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
หรือ 6.0 สำหรับ IELTS
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www.fulbrightthai.org

ทุน Fulbright Thai
Graduate
Scholarship
Program (TGS)
ประจำปีการศึกษา
2564

Web
site

www.fulbrightthai.org

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่า
ประกันสุขภาพ และการเข้ารับ
ระยะเวลาการรับทุน
คุ
ณ
สมบั
ต
ผ
ิ
ส
้
ู
มั
ค
ร
ปฐมนิเทศซึเงื่
่งมูอลนินไข
ธฯิ จะเป็น
/ร่วมโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 1. มีสัญชาติไทย
1. เรียนสาขาใดก็ได้ ยกเว้น
2 ปี
2. ไม่ถือสองสัญชาติ (ไทยคู่กับ
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
อเมริกัน)
พยาบาลศาสตร์ สัตว
3. จบปริญญาตรีจาก
แพทยศาสตร์ หรือสาขาที่ต้องมี
สถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้การ การปฏิบัติการทางคลินิก
รับรองของ สกอ.(เดิม)
2. รับทุนสูงสุด 2 ปี ไม่มีข้อ
4. หากสมัครทุนระดับ ปริญญา ผูกมัด ปีแรก $35,500 ปีที่สอง
เอก สามารถจบปริญญาโทจาก $17,500 พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
ต่างประเทศได้ ทำงานก่อนได้ ไม่ ประกันอุบัติเหตุ ค่าขนของกลับ
จำกัดอายุ
ประเทศไทย และอื่นๆ
5. สมัครระดับปริญญาโท GPAX 3. ได้รับวีซ่า J-1 Exchange
ปริญญาตรี 3.00 ขึ้นไป สมัคร
Visitor สามารถฝึกงาน /
ระดับปริญญาเอก GPAX
ทำงานต่อได้ 9-18 เดือน หลัง
ปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป หากกำลัง เรียนจบ และสามารถขอวีซ่า
เรียนเทอมสุดท้าย ให้ใช้เกรด
ทำงานได้หลังกลับมาประเทศ
เฉลี่ยสะสมล่าสุดที่แสดงใน
ไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
Transcript
6. สมัครระดับปริญญาโท TOEFL
iBT 80 คะแนนขึ้นไป IELTS 6.5
ขึ้นไป
7. สมัครระดับปริญญาเอก
TOEFL iBT 100 คะแนนขั้นไป
IELTS 7.5 ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา (5 เดือน)

ทุนรัฐบาลแคนาดา
The CanadaASEAN
Scholarships and
Educational
Exchanges for
Development
(SEED) Project
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1. ทุน Global UGRAD เป็นทุน
ที่ไม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่
อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกิต
ได้ในบางกรณี (ขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ
ผู้สมัคร โดยผูส้ มัครต้อง
รับผิดชอบการดำเนินการ
ทั้งหมด) และผู้ที่ได้รับทุนจะต้อง
เดินทางกลับทันทีหลังจากสิ้นสุด
โครงการ
2. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับ
การเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยที่
ผู้สมัครสังกัดอยู่เท่านั้น
3. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเลือก
มหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วม
โครงการได้ โดยทาง World
Learning เป็นผูด้ ำเนินการเลือก
มหาวิทยาลัยให้ตามความ
เหมาะสม
4. การพิจารณาคัดเลือกขั้น
สุดท้ายขึ้นอยู่กับกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ทุนสำหรับนักศึกษาจะต้องให้
สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาเป็น
ผู้ดำเนินการสมัครให้

Web
site

www.fulbrightthai.org

1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
ณ วันที่ปิดรับสมัคร
2. ต้องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมจนถึง
ปัจจุบัน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป (สำหรับ
นักศึกษาปีอื่น จะต้องเหลือ
ระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา ในการลงทะเบียน
เรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลังกลับจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)
4. นักศึกษาในทุกสาขาวิชา
สามารถสมัครได้
5. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภูมิภาค หรือนักศึกษาที่สังกัด
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี
นครปฐม สมุทรสาครและ
สมุทรปราการ) นักศึกษาที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้ง
ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล
ไม่สามารถสมัครได้
6. ได้รับความเห็นชอบจาก
สถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่วม
โครงการหากได้รับพิจารณา
คัดเลือก
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
โท และเอก สำหรับปีการศึกษา
2020-2021 มีทุนสนับสนุนและ
ระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัย
คือ
- จำนวน 10,200
ดอลลาร์แคนาดา
สำหรับปริญญาตรี โท
และเอก ระยะเวลา 4
เดือน หรือ 1 ภาค
การศึกษา

เงื่อนไข

www.fulbrightthai.org

ทุน Global
Undergraduate
Exchange program

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

http://www.educanada.ca/scholarshipsbourses/can/institutions/aseananase.aspx?lang=eng

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

1-4 สัปดาห์

หรือ 2 ภาคการศึกษา

1-4 สัปดาห์

https://bit.ly/36YUMg3

professional

เพิ่มเติม
ทุนการศึกษาต่างๆ พ.ย.-ธ.ค.
1. เพิ
ทุน่มเติ
ก.พ.
ม (ทุน
รัฐทุบาล)
นการศึกษาต่างๆ พ.ย.-ธ.ค.

1. ทุน ก.พ. (ทุน
รัฐบาล)

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
- ทุนรัฐบาลตามความต้องการ
หลักสูตรปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย ของกระทรวง กรม หรือ
สะสม ไม่1.ต่ำนักว่กาศึ2.75
หน่วยงานของรั
69
กษาชัหรื
้นปีอส3.00
ุดท้ายของ
- ทุฐนรัจำนวน
ฐบาลตามความต้
องการ
แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ใน ทุน
หลักสูตรปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย ของกระทรวง กรม หรือ
แต่ละหน่วยทุน
- ทุนสนับสนุนความต้องการของ
สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 หน่วยงานของรัฐ จำนวน 69
2. ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ ส่วนราชการในภูมิภาค (Area15อย่างอื่นทีแล้่เทีวยแต่บได้กใรณี
ตามที่ได้กำหนดไว้
ใน ทุน
นระดับ
based) จำนวน 3 ทุน
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แต่ละหน่วยทุน

- ทุนสนับสนุนความต้องการของ

http://www.educanada.ca/scholarships-

ทุน Mid-career
professional
ทุน Mid-career

https://bit.ly/3gKhcWK

ทุนรัฐบาลแคนาดา
The CanadaASEAN
Scholarships and
Educational
Exchanges for
Development
(SEED) Project

www.fulbrightthai.org

ทุนรัฐบาลแคนาดา

Web
site

http://www.educanada.ca/scholarshipsbourses/can/institutions/aseananase.aspx?lang=eng

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

http://www.educanada.ca/scholarshipsbourses/non_can/seed-asean.aspx?lang=eng

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้ง ต่างประเทศของประเทศ
ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล สหรัฐอเมริกา
ไม่สามารถสมัครได้
คุณ
สมบัตนิผชอบจาก
ู้สมัคร
6. ได้
รับความเห็
เงื่อนไข
สถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่วม
โครงการหากได้รับพิจารณา
คัดเลือก
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนสำหรับนักศึกษาจะต้องให้
โท และเอก สำหรับปีการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาเป็น
2020-2021 มีทุนสนับสนุนและ ผู้ดำเนินการสมัครให้
ระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัย
คือ
- จำนวน 10,200
ดอลลาร์แคนาดา
สำหรับปริญญาตรี โท
และเอก ระยะเวลา 4
เดือน หรือ 1 ภาค
การศึกษา
- จำนวน
- 12,700
จำนวน 12,700
ดอลลาร์แดอลลาร์
คนาดา แคนาดา
เฉพาะระดับ
เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
ระยะเวลา 5-6 เดือน
ระยะเวลา 5-6 เดือน
- จำนวน 15,900
- แจำนวน
ดอลลาร์
คนาดา 15,900
แคนาดา
เฉพาะระดัดอลลาร์
บปริญญาตรี
ระยะเวลาเฉพาะระดั
8 เดือน บปริญญาตรี
หรือ 2 ภาคการศึ
กษา8 เดือน
ระยะเวลา

2. ทุน
2. ทุน
Undergraduate
Undergraduate
Intelligence
Intelligence
Scholarship (UIS)
Scholarship (UIS)
ทุนรัฐบาล
ทุนรัฐบาล

พ.ย.-ธ.ค.
พ.ย.-ธ.ค.

ทุนการศึกษาอื่นๆ

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
หลักสูตรปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย
หลักสูตรปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย
สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00
สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00
แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ใน
แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ใน
แต่ละหน่วยทุน
แต่ละหน่วยทุน
2. ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
2. ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำ
เดียวกัน เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำ
กว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี
กว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี
ตามทีไ่ ด้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
ทุน
ทุน
3. ผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิ
3. ผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับ
อย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับ
เดียวกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
เดียวกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
3.50
3.50
4. อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับ
4. อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ
ผู้สมัครทุนระดับปริญญาโท
ผู้สมัครทุนระดับปริญญาโท
5.อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับ
5.อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับ
ผู้สมัครทุนปริญญาเอก (ทุน
ผู้สมัครทุนปริญญาเอก (ทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย อายุไม่
ธนาคารแห่งประเทศไทย อายุไม่
เกิน 35 ปี)
เกิน 35 ปี)

- ทุนรัฐบาลตามความต้องการ
- ทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของกระทรวง กรม หรือ
ของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐ จำนวน 69
หน่วยงานของรัฐ จำนวน 69
ทุน
ทุน
- ทุนสนับสนุนความต้องการของ
- ทุนสนับสนุนความต้องการของ
ส่วนราชการในภูมิภาค (Areaส่วนราชการในภูมิภาค (Areabased) จำนวน 3 ทุน
based) จำนวน 3 ทุน
- ทุนรัฐบาลทางด้าน
- ทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 205 ทุน
จำนวน 205 ทุน
- ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศ
- ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(UCAS) จำนวน 5 ทุน
(UCAS) จำนวน 5 ทุน
- ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
- ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
จำนวน 25 ทุน
จำนวน 25 ทุน

1. นักศึกษาที่จะศึกษาในชั้นปี
1. นักศึกษาที่จะศึกษาในชั้นปี
สุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ
ในปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุก
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุก
ภาคการศึกษาทีผ่ ่านมาไม่ต่ำกว่า
ภาคการศึกษาทีผ่ ่านมาไม่ต่ำกว่า
2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี
2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี
ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
ทุน
ทุน
3. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่
3. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่
27 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562

- ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปี
- ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปี
สุดท้าย จนสำเร็จการศึกษา
สุดท้าย จนสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
- ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อ
- ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทในหรือ
ระดับปริญญาโทในหรือ
ต่างประเทศ โดยภายหลังจาก
ต่างประเทศ โดยภายหลังจาก
สำเร็จการศึกษาต้องกลับมา
สำเร็จการศึกษาต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ
ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ
เดิมที่ได้รับการบรรจุ
เดิมที่ได้รับการบรรจุ
- จำนวน 43 ทุน โดยแบ่งเป็น
- จำนวน 43 ทุน โดยแบ่งเป็น
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูม้ ีศักยภาพ
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูม้ ีศักยภาพ
สูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันใน
สูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันใน
ประเทศ จำนวน 41 ทุน และ
ประเทศ จำนวน 41 ทุน และ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
ดึงดูดผูม้ ีศักยภาพสูงที่กำลัง
ดึงดูดผูม้ ีศักยภาพสูงที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันในประเทศ
ศึกษาอยู่ในสถาบันในประเทศ
จำนวน 2 ทุน
จำนวน 2 ทุน
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เงื่อนไข

Web
site

www.ocsc.go.th/scholarship
http://uis.ocsc.go.th

พ.ย.-ธ.ค.
พ.ย.-ธ.ค.

คุณสมบัติผู้สมัคร

www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.g.th

ทุนการศึกษาต่างๆ
ทุนการศึกษาต่างๆ
1. ทุน ก.พ. (ทุน
1. ทุน ก.พ. (ทุน
รัฐบาล)
รัฐบาล)

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

www.ocsc.go.th/scholarship
www.ocsc.go.th/scholarship
http://uis.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

ศูนย์กิจการนานาชาติ

นข้าราชการ
บุคลากร - เอกสารและหลั
- เอกสารและหลั
กฐานการสมั
1. เป็1.นข้เป็าราชการ
บุคลากร
กฐานการสมั
คร คร
กรวมถึ
ษาบุรวมถึ
งลากร
บุคลากรในทั- ้งเอกสารและหลั
้งหมดต้
นภาษาอั
1. เป็1.ทางการศึ
นเป็
ข้านกราชการ
ข้าราชการ
คงบุลากร
บุคคลากรใน
-ทัเอกสารและหลั
กฐานการสมั
กฐานการสมั
คในร คใน
ร
ทางการศึ
ษา
หมดต้
องเป็อนงเป็
ภาษาอั
งกฤษงกฤษ
สถาบั
ษาหรื
อบุคลากรในกรณี
ู้สมัอ่นคนงเป็
รยื
เอกสารไม่
ทางการศึ
ษากรวมถึ
ทัผกรณี
้งู้สหมดต้
น่ ภาษาอั
ทางการศึ
กนษาการศึ
รวมถึ
ทั้งหมดต้
ภาษาอั
งกฤษงกฤษ
ใน ใน
สถาบั
นการศึ
กกษาหรื
องบุคงลากรใน
มัอคผงเป็
รยื
เอกสารไม่
มหาวิ
ยาลั
ยกทัษาหรื
้งอภาครั
ครบถ้
ทันตามกำหนด
นทยการศึ
อ ฐและ ครบถ้
ค่นรยื
เอกสารไม่
สถาบัสถาบั
การศึ
กรณีกรณี
ผวู้สนหรื
มัผคู้สวรยื
เอกสารไม่
มหาวิ
ทนยาลั
ทักษาหรื
้งภาครั
ฐและ
อมันหรื
ไม่
ทอัน่ ไม่ตามกำหนด
ภาคเอกชน
ี่ทฐำงานด้
าน จะไม่
จะไม่
ด้นหรื
ับการพิ
ทัำงานด้
้ง้ทภาครั
ทจันารณาในทุ
ตามกำหนด
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยาลั
ย(ผูทั้ท้งยภาครั
และ
ครบถ้ครบถ้
อรไม่
ทอจไม่
ันารณาในทุ
ตามกำหนด
ภาคเอกชน
ี่ท(ผู
าฐนและ
ไวด้นหรื
รับวไการพิ
ความสั
นี่ท(ผูธ์ำงานด้
ร้ทาะหว่
าางประเทศ
กรณี
ภาคเอกชน
ี่ทำงานด้
รับการพิ
จารณาในทุ
ภาคเอกชน
น าน กรณี
จะไม่จะไม่
ได้รับได้การพิ
จารณาในทุ
ความสั
มพันมธ์(ผูรพั้ทะหว่
งประเทศ
โดยเฉพาะที
วข้บาองประเทศ
งกับอาเซี
เต็มจำนวน
ความสั
ธ์่เรกีะหว่
ความสั
มพันมธ์่เพักีร่ยนะหว่
งประเทศ
โดยเฉพาะที
วข้
อา่ยงกั
อาเซี
ยน ยน-กรณี
รับกรณี
ทุ- นรับเต็ทุมนจำนวน
และอาเซี
หรือบองกั
เคยทำงาน/
โดยเฉพาะที
่เหรื
กี่ยออนวข้
บอาเซี
รันบเต็ทุมนจำนวน
เต็มจำนวน
โดยเฉพาะที
่เกีย่ นน-จี
วข้
งกั
อาเซี
ยน ยน(fullscholarship)
- รับ-ทุ(fullscholarship)
และอาเซี
ยน-จี
เคยทำงาน/
ศึกษาในสาธารณรั
ฐอประชาชนจี
และอาเซี
หรื
เคยทำงาน/
(fullscholarship)
ยน-จียนน-จี
หรืฐนอประชาชนจี
เคยทำงาน/
ศึและอาเซี
กษาในสาธารณรั
น น(fullscholarship)
อมีผลงานทางวิ
าการเกี
ศึมีหรื
กผษาในสาธารณรั
ฐชประชาชนจี
ศึกอษาในสาธารณรั
ประชาชนจี
หรื
ลงานทางวิ
ชฐาการเกี
่ยวกันบ่ยวกันบ
ฐประชาชนจี
หรื่ยบอวกับ
มีฐผประชาชนจี
ลงานทางวิ
ชนาการเกี
หรือหรื
มีสาธารณรั
ผอลงานทางวิ
ชาการเกี
สาธารณรั
หรือ่ยนวกั
อาเซี
ยฐประชาชนจี
น จะได้
รับการพิ
ารณา
สาธารณรั
ฐรประชาชนจี
อ
สาธารณรั
นจารณา
หรืนอจหรื
อาเซี
ยน จะได้
ับการพิ
เป็
พรเับิ ศษ)
อาเซี
ยนเิ ศษ)
จะได้
รับการพิ
จารณา
อาเซี
ยนนกรณี
การพิ
จารณา
เป็
นกรณี
พจะได้
เกินปี45 ปี
นมีกรณี
กรณี
ิ ศษ)
2.เป็นมีเป็
อ2.ายุ
ไพอม่เายุ
กิพนไม่เิ ศษ)
45
มีมีอไปม่ายุระสบการณ์
กินการทำงานไม่
เกิไนม่เ45
ปี45กปีารทำงานไม่
3.2. มี2.ปอ3.ายุ
ระสบการณ์
ำมี1กว่ปปีระสบการณ์
า 1 ปี การทำงานไม่
การทำงานไม่
มี3.ปต่าระสบการณ์
ต่3.ำกว่
กว่
1 ปี
1มีผาปีลการทดสอบภาษาอั
4.ต่ำกว่
มีต่ผ4.ำาลการทดสอบภาษาอั
งกฤษงกฤษ
IELTS
6.0อ หรื
อ TOEFL
มีผลการทดสอบภาษาอั
งกฤษ80
4. มี4.ผอาทิ
ลการทดสอบภาษาอั
งกฤษ
อาทิ
IELTS
6.0 หรื
TOEFL
80
คะแนน
ขึ้นหรื6.0
ไป
ออผลการ
หรืTOEFL
TOEFL
อาทิอาทิ
IELTS
หรือผลการ
อหรื
80 80
คะแนน
ขึIELTS
้นไป6.0
ทดสอบอื
ทีบเท่
่เอทีหรื
ยาบเท่
า
คะแนน
ไป
อผลการ
คะแนน
ขึ่น้นทีไปขึ่เที้ ่นยหรื
ผลการ
ทดสอบอื
5.บใบรั
ทดสอบอื
่นทีบ่เรองคุ
่นทีณทียวุบเท่
่เฒทีณยิสบเท่
าวุฒจิสาำเร็จ
5.ทดสอบอื
ใบรั
รองคุ
ำเร็
กบ้นษาขั
5. ใบรั
5.การศึ
รองคุ
รองคุ
ฒดิสจำเร็จ
การศึ
กบใบรั
ษาขั
สูณงสุวุ้นดฒสูณิสงวุสุำเร็
6.กษาขั
ใบรายงานผลการศึ
การศึ
กษาขั
้นสูง้นสุสูดงสุดกษา กษา
6.การศึ
ใบรายงานผลการศึ
Study
ใบรายงานผลการศึ
6.7.ใบรายงานผลการศึ
7.6. Study
PlanPlan กษากษา
จดหมายแนะนำ
Study
7.8.Study
PlanPlan 2 ฉบั2บฉบับ
8.7. จดหมายแนะนำ
มหาวิ
ท
ยาลั
ยวลั2ยฉบัลั2งกบกฤษ
ษณ์
ผลการทดสอบภาษาอั
จดหมายแนะนำ
8.9.จดหมายแนะนำ
ฉบับงกฤษ
9.8. ผลการทดสอบภาษาอั
1710.
10.ผลการทดสอบภาษาอั
ผลตรวจสุ
9. ผลการทดสอบภาษาอั
9.ผลตรวจสุ
ขภาพขภาพงกฤษงกฤษ
11.ผลตรวจสุ
สำเนาหนั
สือเดินทางบุคคล
10. 10.
ผลตรวจสุ
ขภาพ
ขงภาพ

https://bit.ly/2MlDlwL

ทุนการศึ
หมดเขตรั
4. ทุน4.การศึ
กษา กษา หมดเขตรั
บ บ
ครบพ.ค.
4. ทุ4.นASEAN-China
การศึ
ทุนการศึ
กษากษา สมั
หมดเขตรั
บ
ASEAN-China
คหมดเขตรั
รสมัพ.ค.
Young
Leaders สมัคสมั
ASEAN-China
ร พ.ค.
ASEAN-China
คร พ.ค.
Young
Leaders
Scholarship
Young
Leaders
Young
Leaders
Scholarship
Programme
Scholarship
Scholarship
Programme
(ACYLS)
Programme
Programme
(ACYLS)
20202020
1)กสูหลัต2020
กสูน2020
ตรทุน
(ACYLS)
(ACYLS)
1)
หลั
รทุ
1) หลั
สูตกบรทุสูการวิ
1)สำหรั
สำหรั
บกหลั
การวิ
จตนัยรทุจนัย
แลกเปลี
สำหรัสำหรั
บการวิ
จย่ ัยน จัย
แลกเปลี
ย่ บนการวิ
แลกเปลี
ย่ น ย่ น
แลกเปลี
2) หลั2)กสูหลัตรกสูตร
สูการศึ
รสูตกรษาระดั
2)ทุกนหลั
ทุ2)นหลั
การศึ
กตกษาระดั
บ บ
ญกญาโท
และ
ทุนญการศึ
ษาระดั
บ บ
ทุปริ
นการศึ
กษาระดั
ปริ
ญาโท
และ
ปริญปริ
ญาโท
และและ
ญญาโท
3) หลั3)กสูหลัตรกสูตร
สูการศึ
รสูตกรษาระดั
3)ทุกนหลั
ทุ3)นหลั
การศึ
กตกษาระดั
บ บ
ญกญาเอก
ทุนญการศึ
ษาระดั
บ บ
ทุปริ
นการศึ
กษาระดั
ปริ
ญาเอก
ปริญปริ
ญาเอก
ญญาเอก

ทุนการศึ
กษาและทุ
แบ่งเป็แบ่นงทุเป็นนการศึ
กษาและทุ
นการนการ
งแบ่
เป็ฝึกนงอบรม
เป็
ทุนนการศึ
ทุนการศึ
กษาและทุ
กษาและทุ
นการนการ
ฝึแบ่กอบรม
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม

https://www.ocsc.go.th
/scholarship/gov-study

ทุน ก.พ.
3. ทุน3.ก.พ.
สำหรัสำหรั
บ บ มี.ค.-มิมี.ค.-มิ
ย. .ย.
คลากรภาครั
3.นบุคทุก.พ.
น ก.พ.
สำหรั
บ ฐบ มี.ค.-มิ
มี.ค.-มิ
.ย. .ย.
บุ3.คทุคลากรภาครั
ฐสำหรั
บุคคลากรภาครั
บุคคลากรภาครั
ฐ ฐ

Web
site

www.ocsc.go.th/scholarship

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

- ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทในหรือ
ต่างประเทศ โดยภายหลังจาก
สำเร็จการศึกษาต้องกลับมา
เงื่อนไข
ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ
เดิมที่ได้รับการบรรจุ
- จำนวน 43 ทุน โดยแบ่งเป็น
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูม้ ีศักยภาพ
สูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันใน
ประเทศ จำนวน 41 ทุน และ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
ดึงดูดผูม้ ีศักยภาพสูงที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันในประเทศ
จำนวน 2 ทุน

https://www.ocsc.go.t
https://www.ocsc.go.t
http://uis.ocsc.go.th
https://www.ocsc.go.t
https://www.ocsc.go.t
h/scholarship/govh/scholarship/govh/scholarship/govh/scholarship/govstudystudy

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

ในปีการศึกษา 2562
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุก
ภาคการศึกษาทีผ่ ่านมาไม่ต่ำกว่า
2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี
คุณสมบัติผู้สมัคร
ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
ทุน
3. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่
27 ธันวาคม 2562

e.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4544-acyls-27-4-2563?Itemid=681
.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4544-acyls-27-4-2563?Itemid=681
.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4544-acyls-27-4-2563?Itemid=681
e.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4544-acyls-27-4-2563?Itemid=681

Scholarship (UIS)
ทุนรัฐบาล

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

5. 5.
ทุนทุศึนกศึษาต่
กษาต่
อระดั
อระดั
บ บ หมดเขตรั
หมดเขตรั
บบ
บัณบัฑิณตฑิศึตกศึษาของศู
กษาของศู
นย์นย์ สมัสมั
ครคก.ค.
ร ก.ค.
ซีมซีีโอเซี
ยร์กย้าร์ก้า
มีโอเซี
ประจำปี
––
ประจำปี2564
2564
2565
2565

1. 1.มีสมีัญสชาติ
ัญชาติ
ไทยไทย
2. 2.มีอมีายุอไายุม่เไกิม่นเกิ35
น 35
ปี สำหรั
ปี สำหรั
บบ
ครระดั
ญญาโท
ผู้สผูมั้สคมัรระดั
บปริบปริ
ญญาโท
ในส่ในส่
วนวน
ครระดั
ญญาเอก
ผู้สผูมั้สคมัรระดั
บปริบปริ
ญญาเอก
มีอมีายุอายุ
น 40
ไม่เไม่
กินเกิ40
ปี ปี
องเป็
ข้าราชการ
3. 3.ผู้สผูมั้สคมัรต้ครต้
องเป็
นข้นาราชการ
กงานมหาวิ
ทยาลั
ย หรื
พนัพนั
กงานมหาวิ
ทยาลั
ย หรื
ออ
คลากรในหน่
วยงานของรั
ฐบาล
บุคบุลากรในหน่
วยงานของรั
ฐบาล
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เอกสารประกอบการสมั
เอกสารประกอบการสมั
ครเป็
ครเป็
นน
ภาษาอั
ภาษาอั
งกฤษ
งกฤษ
ประกอบด้
ประกอบด้
วยวย
ใบสมั
น (SEARCA
1. 1.ใบสมั
ครรัคบรรัทุบนทุ(SEARCA
ApplicationForm)
Form)
จำนวน
Application
จำนวน
33
ฉบัฉบั
บบ
ใบสมั
ครของมหาวิ
ทยาลั
2. 2.ใบสมั
ครของมหาวิ
ทยาลั
ยย
(ตามรายชื
่แนบ)
จำนวน
(ตามรายชื
่อที่อแทีนบ)
จำนวน
33
ฉบัฉบั
บบ
Transcriptตัวตัจริวงจริง
3. 3.
Transcript
ประทั
บตรามหาวิ
ทยาลั
ยและ
ประทั
บตรามหาวิ
ทยาลั
ยและ
ลายมื
่อของนายทะเบี
ยนหรื
ลายมื
อชือ่ ชืของนายทะเบี
ยนหรื
ออ
การบดีโดยผู
โดยผู
ครระดั
อธิอธิ
การบดี
ส้ มัส้ คมัรระดั
บบ
ญญาโทต้
ง Transcript
ปริปริ
ญญาโทต้
องส่องงส่Transcript
ญญาตรีและผู
และผู
ระดัระดั
บปริบปริ
ญญาตรี
้สมั้สคมัรคร
ญญาเอกต้
ระดัระดั
บปริบปริ
ญญาเอกต้
องส่องงส่ง
Transcriptทั้งทัระดั
้งระดั
ญญาตรี
Transcript
บปริบปริ
ญญาตรี
และปริ
ญญาโท
และปริ
ญญาโท
สำเนาปริ
ญญาบั
ร โดย
4. 4.สำเนาปริ
ญญาบั
ตรตโดย
ครจะต้
องเขี
บรอง
ผู้สผูมั้สคมัรจะต้
องเขี
ยนรัยนรั
บรอง
สำเนาถู
ง “certifiedtruetrue
สำเนาถู
กต้กอต้ง อ“certified
copy”
ในเอกสารข้
copy”
ในเอกสารข้
างต้านงต้น
จำนวน
1 ฉบั
จำนวน
1 ฉบั
บบ
บรองการทำงาน
5. 5.หนัหนั
งสืองสืรับอรัรองการทำงาน
จำนวน
จำนวน
1 ฉบั
1 ฉบั
บบ
6. 6.หนัหนั
งสืองสืรับอรัรองจาก
บรองจาก
ผู้บผูัง้บคับังคับับญบัชา
ญชา
จำนวน
จำนวน
1 ฉบั
1 ฉบั
บบ
7. 7.ประวั
ประวั
ติยต่อิยจำนวน
่อ จำนวน
1 ฉบั
1 ฉบั
บบ
8. 8.เค้าเค้โครงงานวิ
าโครงงานวิ
จัยจโดยย่
ัยโดยย่
อทีอ่ ที่
ผู้สผูมั้สคมัรจะเสนอเป็
ครจะเสนอเป็
นวินทวิยานิ
ทยานิ
พนธ์พนธ์

Web
site

https://bit.ly/3eI2CNP

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เงื่อนไข

https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-20

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
อาทิ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80
คุณขึสมบั
มัคร
คะแนน
้นไป ตหรืิผอู้สผลการ
ทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
5. ใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จ
การศึกษาขั้นสูงสุด
6. ใบรายงานผลการศึกษา
7. Study Plan
8. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
9. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
10. ผลตรวจสุขภาพ
11. สำเนาหนังสือเดินทางบุคคล
ทั่วไป
12. หนังสือแจ้งความประสงค์
สมัครรับทุนการศึกษาจากต้น
สังกัด

nt/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4537-seameo-15-4-2563?Itemid=681
nt/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4537-seameo-15-4-2563?Itemid=681

ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

6. ทุ6.นทุการศึ
นการศึ
กษาของ
กษาของ หมดเขตรั
หมดเขตรั
บบ
รัฐบาลบรู
รัฐบาลบรู
ไนฯไนฯ
สมัคสมัรก.พ.
ครก.พ.
ประจำปี
ประจำปี
2563-2564
2563-2564

6. ทุนการศึกษาของ หมดเขตรับ
รัฐบาลบรูไนฯ
สมัครก.พ.
ประจำปี 2563-2564

https://bit.ly/30b7S8P

7. ทุ7.นทุการศึ
นการศึ
กษาใน
กษาใน
6. ประเทศญี
ทุนการศึ่ปุ่นก่ปษาของ
หมดเขตรับ
ประเทศญี
ุ่น
รัฐบาลบรู
ไนฯ forfor สมัครก.พ.
Scholarships
Scholarships
ประจำปี
Study
Study
in 2563-2564
Japan
in Japan

https://bit.ly/3gM0FSc

7. ทุนการศึกษาใน
ประเทศญี่ปุ่น
Scholarships for
Study in Japan

หมดเขตรับ
สมัครมิ.ย.

1. ไม่
1. จไม่ำกัจดำกัสัญดสัชาติ
ญชาติ
2. ได้
2. รได้ับการตอบรั
รับการตอบรั
บให้บเให้
ข้าเเรีข้ายเรีนยน
ในหลั
กสูตกรสูตMSc
in High
ในหลั
ร MSc
in High
Performance
Computing
Performance
Computing
หรือหรืMSc
in High
อ MSc
in High
Performance
Computing
Computing
1. Performance
ไม่จำกัดสัญชาติ
with
Science
Science
2. with
ได้Data
รับData
การตอบรั
บให้before
เข้before
าเรียน
the
scholarship
ภายในวั
the
scholarship
ภายในวั
ในหลักสูตร MSc in High นทีน่ ที่
15
มิถุนมิายน
2020
15
ถุนายน
2020
Performance
Computing
3.หรืได้
กียเรติ
3.อ เได้
กียinนรติิยHigh
นมอัิยนมอัดันบดั1บหรื
1 อหรือ
MSc
2:1
ตามแบบ
UKComputing
หรือหรืเทีอยเทีบเท่
า า
2:1
ตามแบบ
UK
ยบเท่
Performance
with Data Science before
the scholarship ภายในวันที่
15 มิถุนายน 2020
3. ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ
192:1 ตามแบบ UK หรือเทียบเท่า

- ส่-วนลดค่
ส่วนลดค่
าเล่าาเล่เรีายเรีนย50%
น 50%
ระยะเวลา
ระยะเวลา
1 ปี1กปีารศึ
การศึ
กษากษา

- ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50%
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://bit.ly/3gKbEfa

8. ทุ8.นทุเรีนยเรีนดียนดี
ป.โทป.โท หมดเขตรั
หมดเขตรั
บบ
สาขาคอมพิ
สาขาคอมพิ
วเตอร์
วเตอร์ สมัคสมัรมิค.รมิ
ย. .ย.
University
University
of of
Edinburgh
สหราช
Edinburgh
สหราช
อาณาจั
อาณาจั
กร กร
8. ทุนเรียนดี ป.โท
สาขาคอมพิวเตอร์
7. ทุนการศึกษาใน
University of
ประเทศญี่ปุ่น
Edinburgh สหราช
Scholarships for
อาณาจักร
Study in Japan

https://www.ed.ac.uk/student- http://www.nfe.go.th/onie2019/index.php/news/pr-news/4509https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholar
http://www.nfe.go.th/onie2019/index.php/news/pr-news/4509https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholar
ww.ed.ac.uk/studenthttps://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholar
http://www.nfe.go.th/onie2019/index.php/news/pr-news/4509https://www.ed.ac.uk/studenthttps://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholar http://www.nfe.go.th/onie2019/index.php/news/pr-news/4509funding/postgraduate/international/scienceships/index.html %E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
ships/index.html
%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
ostgraduate/international/scienceships/index.html
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53funding/postgraduate/international/scienceships/index.html
%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
engineering/informatics/masters-hpc
0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%
0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%
ng/informatics/masters-hpc
0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%
engineering/informatics/masters-hpc
0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%
B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8
B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8
B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8
B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8
%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9
%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9
%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

ผู้สมัครจะต้องเขียนรับรอง
สำเนาถูกต้อง “certified true
copy” ในเอกสารข้างต้น
จำนวน 1 ฉบับ
Web
นไข
site
5. หนังสือเงื่รับอรองการทำงาน
จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
8. เค้าโครงงานวิจัยโดยย่อที่
ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์
จำนวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือ
เดินทาง จำนวน 2 รูป
10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1
ฉบับ
11. สำเนาผลคะแนน IELTS
อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ
TOEFL iBT อย่างน้อย 75
คะแนน พร้อมเขียนรับรอง
สำเนาถูกต้อง “certified true
copy” จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

Web
site

1. ผู้สมัครต้องได้รับ offer letter
1. ผู้สมัครต้องได้รับ offer letter
จากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษา
ต่อ ใน 4 สาขาวิชาข้างต้น
ต่อ ใน 4 สาขาวิชาข้างต้น
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
– Trinity Offer Letter
– Trinity Offer Letter
– เรียงความหัวข้อ “How I will
– เรียงความหัวข้อ “How I will
contribute to our Trinity
contribute to our Trinity
College Dublin community.”
College Dublin community.”
(ไม่เกิน 200 คำ)
(ไม่เกิน 200 คำ)
– CV/Resume
– CV/Resume

- ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 –
- ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 –
5,000 ยูโร (ราว 35,000 –
5,000 ยูโร (ราว 35,000 –
170,000 บาท) สำหรับปี
170,000 บาท) สำหรับปี
การศึกษาแรกเท่านั้น
การศึกษาแรกเท่านั้น
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ใน
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ใน
สาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาดังนี้
Engineering, School of
Engineering, School of
Natural Sciences, Energy
Natural Sciences, Energy
Science, Environmental
Science, Environmental
History
History

10. ทุนปริญญาโท
10. ทุนปริญญาโท
เต็มจำนวน จาก
เต็มจำนวน จาก
University of
University of
Leeds สหราช
Leeds สหราช
อาณาจักร
อาณาจักร

1. สัญชาติใดก็ได้
1. สัญชาติใดก็ได้
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีผลรับรองความสามารถทาง
3. มีผลรับรองความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
กำหนด

- ได้รับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
- ได้รับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
สำหรับปีการศึกษา 2020 –
สำหรับปีการศึกษา 2020 –
2021
2021

หมดเขตรับ
หมดเขตรับ
สมัคร เม.ย
สมัคร เม.ย

เรียนปริ
หมดเขตรั
11. 11.
ทุนเรีทุยนนปริ
ญญาญญาหมดเขตรั
บ บ
โท GREAT
คร เม.ย.
โท GREAT
สมัคสมั
ร เม.ย.
Scholarships
Scholarships
ที่ ที่
ประเทศอั
ประเทศอั
งกฤษงกฤษ

หมดเขตรั
12.ทุ12.ทุ
นสนันบสนั
สนุบนสนุน หมดเขตรั
บ บ
ศึกษาต่
ญญาโท สมัคสมั
คร เม.ย
ศึกษาต่
อปริอญปริ
ญาโท
ร เม.ย
หลากหลายสาขา
หลากหลายสาขา
ที่ ที่
ประเทศ
EPFLEPFL
ประเทศ
ตเซอร์
แลนด์
สวิตสวิ
เซอร์
แลนด์

ศูนย์กิจการนานาชาติ

สัญชาติ
ทุนการศึ
ค่า 10,000
1. ถื1.อสัถืญอชาติ
ไทยไทย
- ทุน-การศึ
กษามูกษามู
ลค่าล10,000
ศึกษาที
่ต้องชำระค่
ปอนด์
(ประมาณ
390,000
2. เป็2.นเป็
นักนศึนักกษาที
่ต้องชำระค่
า า ปอนด์
(ประมาณ
390,000
เรียนในเรตชาวต่
างชาติ
เรียนในเรตชาวต่
างชาติ
ด้วยทุด้วนยทุน บาท)บาท)
ตนเอง
ธีการสมั
ตนเอง
วิธีกวิารสมั
คร คร
ริญญาตรี
เกียนรติ
เมืร่อับได้การตอบรั
รับการตอบรั
3. มี3.วุฒมีิปวริุฒญิปญาตรี
เกียรติ
ิยมนิยม – เมื–่อได้
บให้บเข้ให้า เข้า
1. อัถืนอดัสับญชาติ
ไ
ทย
ทุ
น
การศึ
ก
ษามู
ล
ค่
า
10,000
ยนแล้
วกให้
ครขอทุ
นเรีการศึ
กษามู
ลกค่รอกสมั
า 10,000
อัน1.ดับถือ1สัญ1ชาติไทย
เรี- ยทุนแล้
ว ให้
รอกสมั
ครขอทุ
น น
2. เป็นนักศึกษาที่ต้องชำระค่า
ปอนด์ (ประมาณ 390,000
บเข้ให้าเรีเข้ยานาเรียน ทางออนไลน์
ทางออนไลน์
นการตอบรั
นัรกับศึการตอบรั
กษาทีบ่ตให้้องชำระค่
ปอนด์
(ประมาณ 390,000
4. 2.ได้4.เป็
รับได้
เรียนในเรตชาวต่างชาติด้วยทุน บาท)
เรีญปริ
ยญาโทแบบเต็
นในเรตชาวต่
งชาติ
ด้วยทุน –บาท)
ญญาโทแบบเต็
มเวลาในสาขา
มัครจะต้
ยงความ
ปริตนเอง
มาเวลาในสาขา
ผู้ส–มัผูค้สรจะต้
องเขีอยงเขี
นเรียยนเรี
งความ
วิธีการสมัคร
ตนเอง
วิธีกยาว
ารสมั600
คร คำในฟอร์
Businessอหรือ
มออนไลน์ใน
Business
ยาว
3. มีวุฒิปหรื
ริญญาตรีเกียรตินิยม
– เมื่อ600
ได้รับคำในฟอร์
การตอบรัมบออนไลน์
ให้เข้า ใน
3.Science/Maths/
มีวุฒิปริญญาตรีEngineering
เกียEngineering
รตินิยม
การตอบรั
บให้
เข้า will
หัอ่อวได้
ข้อรับ“how
course
Science/Maths/
หัเรี–วยเมื
ข้นแล้
“how
thisthis
course
อันดับ 1
ว ให้กรอกสมั
ครขอทุwill
น
อัน(ยกเว้
ดันบMBA
1น MBA
เรียนแล้
ว ให้กtoรอกสมั
คfuture
รขอทุ
น
programmes)
contribute
to
your
future
(ยกเว้
programmes)
contribute
your
4. ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน ทางออนไลน์
4. ได้่มรเรีับย่มการตอบรั
ให้นเข้ยายน
าเรี2020
ยน2020career,
ทางออนไลน์
เรียอนเดื
andand
youยyou
โดยเริ
นเดื
นกัอมนบนกั
ยายน
ปริโดยเริ
ญญาโทแบบเต็
เวลาในสาขา
– ผู้สcareer,
มัครจะต้
อwhy
งเขีwhy
ยนเรี
งความ
ปริญญาโทแบบเต็มเวลาในสาขา – ผูshould
้สมัครจะต้be
องเขีawarded
ยนเรียงความ
should
be
awarded
the
Business หรือ
ยาว 600 คำในฟอร์มออนไลน์the
ใน
Business หรือ
ยาวGREAT
600 คำในฟอร์
มออนไลน์ใน
scholarship”
scholarship”
Science/Maths/ Engineering GREAT
หัวข้อ “how
this course will
Science/Maths/ Engineering หัวข้อ “how this course will
contribute to your future
contribute to your future
1.
ผู
ส
้
มั
ค
รที
จ
่
บการศึ
ก
ษาระดั
บ
ทุนบสนั
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับ
– ทุน–สนั
สนุบนสนุ
ค่านเล่ค่าาเรีเล่ยานเรียน
ญญาตรี
่เกีย่ อวข้
แต่ 24,000
ปริญปริ
ญาตรี
ในหลัในหลั
กสูตกรทีสูต่เกีรทีย่ วข้
ง องบางส่บางส่
วน ตัว้งนแต่ตั้ง24,000
– –
สามารถสมั
32,000
800,000
สามารถสมั
ครได้ครได้
32,000
CHFCHF
(ราว(ราว
800,000
– –
ผลการเรี
1,100,000
2. ผู2.้สมัผูค้สรต้มัคอรต้
งมีอผงมี
ลการเรี
ยนทีย่โนที
ดด่โดด1,100,000
บาท)บาท)
– คอร์
เรียนภาษาฝรั
่งเศสฟรี
เด่นเด่น
– คอร์
สเรียสนภาษาฝรั
่งเศสฟรี
– โอกาสฝึ
กงานใน
กงานใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – โอกาสฝึ
เอกสารที
่เกีย่ อวข้
ตเซอร์
แลนด์
รือในประเทศที
่เกีย่ วข้
ง: อง:
สวิตสวิ
เซอร์
แลนด์
หรือหในประเทศที
่ ่
20เอกสารที
มีความสั
– CV– CV
มีความสั
มพันมธ์พักนับธ์ทุกนับทุน

https://bit.ly/3gQYUDB

11. ทุนเรียนปริญญา หมดเขตรับ
11. ทุนเรียนปริญญา หมดเขตรับ
โท GREAT
สมัคร เม.ย.
โท GREAT
สมัคร เม.ย.
Scholarships ที่
Scholarships ที่
ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษ

https://bit.ly/2XpNNJU

9. ทุน E3
หมดเขตรับ
9. ทุน E3
หมดเขตรับ
Excellence
สมัคร เม.ย.
Excellence
สมัคร เม.ย.
Scholarships
Scholarships
ระดับสูงกว่าปริญญา
ระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี ที่ Trinity
ตรี ที่ Trinity
College Dublin
College Dublin

https://bit.ly/36Udkhj

เงื่อนไข

https://www.dur.ac.uk/study/pg/finance/fundinhttp://www.leeds.ac.uk/info/123100/admissions/14
http://www.leeds.ac.uk/info/123100/admissions/14https://www.tcd.ie/study/international/scholarships
https://www.tcd.ie/study/international/scholarships
https://www.dur.ac.uk/study/pg/finance/fundin
g/bursaries/scholarships/great/
3/entry_requirements
/Postgraduate/e3excel.php
g/bursaries/scholarships/great/
3/entry_requirements
/Postgraduate/e3excel.php

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

cellence-fellowships/
cellence-fellowships/

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

้สมั่จคบการศึ
รที่จบการศึ
กษาระดั
นค่าาเรีเล่ยานเรียน
1. ผู้ส1.มัคผูรที
กษาระดั
บ บ – ทุน–สนัทุนบสนั
สนุบนสนุ
ค่าเล่
ญญาตรี
กสู่เตกีรที
ง บางส่
แต่ 24,000
ปริญปริ
ญาตรี
ในหลัในหลั
กสูตรที
ย่ วข้่เกีอย่ งวข้อบางส่
วน ตัว้งนแต่ตั้ง24,000
– –
สามารถสมั
32,000
800,000
32,000
CHFCHF
(ราว(ราว
800,000
– –
สามารถสมั
ครได้ครได้
้สมัอคงมี
รต้ผอลการเรี
งมีผลการเรี
นที่โดด1,100,000
1,100,000
2. ผู้ส2.มัคผูรต้
ยนทีย่โดด
บาท)บาท)
เรียนภาษาฝรั
่งเศสฟรี
เด่น เด่น
– คอร์– สคอร์
เรียสนภาษาฝรั
่งเศสฟรี
– โอกาสฝึ
กงานใน
– โอกาสฝึ
กงานใน
เอกสารที
สวิตเซอร์
หรือในประเทศที
เอกสารที
่เกีย่ วข้่เกีอย่ ง:วข้อง:
สวิตเซอร์
แลนด์แหลนด์
รือในประเทศที
่ ่
มีความสั
– CV– CV
มีความสั
มพันมธ์พักับนทุธ์กนับทุน
– สำเนาใบทรานสคริ
– สำเนาใบทรานสคริ
ปท์ ปท์
– Recommendation
letters ระดับระดั
บปริ
ญญาโท
ในสาขาวิ
– Recommendation
letters
ปริญ
ญาโท
ในสาขาวิ
ชา ชา
– Statement
of purpose ดังนี้ ดังนี้
– Statement
of purpose
– Academic
referees
จำนวน– School
– School
of Architecture,
– Academic
referees
จำนวน
of Architecture,
Environmental
3 คน3 คน
CivilCivil
and and
Environmental
– พาสปอร์
Engineering
– พาสปอร์
ต ต
Engineering
– School
of Computer
– School
of Computer
and and
Communication
Sciences
Communication
Sciences
– School
of Basic
Sciences
– School
of Basic
Sciences
– School
of Engineering
– School
of Engineering
– School
of Life
Sciences
– School
of Life
Sciences
– College
of Humanities
– College
of Humanities
– College
of Management
– College
of Management
of Technology
of Technology
ระดับปริญญาโท
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 – 3.00 ขึ้น
ไป (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบ
การศึกษา)
– มีคะแนนวัดระดับทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด
เช่น คะแนน IELTS หรือ AIT
EET 5.0 คะแนนขึ้นไป
ระดับปริญญาเอก
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 – 3.00 ขึ้น
ไป (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบ
การศึกษา)
– จะการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
– มีคะแนนวัดระดับทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและ
ค่าลงทะเบียนเรียน
– ไม่รวมค่าครองชีพและที่พัก

https://bit.ly/2XSrlYT

13. ทุน RTG
หมดเขตรับ
Fellowships ศึกษา สมัคร มิ.ย.
ต่อที่ AIT พัฒนา
นักศึกษาไทยก้าวไกล
ไป AEC
ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก

https://www.epfl.ch/education/studies/en/financing-study/grants/excellence-fellowships/
https://www.epfl.ch/education/studies/en/financing-study/grants/excellence-fellowships/

หมดเขตรั
12.ทุ12.ทุ
นสนันบสนั
สนุบนสนุน หมดเขตรั
บ บ
ศึกอษาต่
ญญาโท สมัครสมัเม.ย
คร เม.ย
ศึกษาต่
ปริญอปริ
ญาโท
หลากหลายสาขา
หลากหลายสาขา
ที่ ที่
ประเทศ
EPFLEPFL
ประเทศ
สวิตเซอร์
สวิตเซอร์
แลนด์แลนด์

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

.scholarship.in.th/rtg-fellowships-ait/

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

Science/Maths/
Engineeringหัวข้อหัว“how
ข้อ “how
course
Science/Maths/
Engineering
this this
course
will will
น MBA
programmes) contribute
contribute
to your
future
(ยกเว้(ยกเว้
น MBA
programmes)
to your
future
เรียอนเดื
นยายน
career,
โดยเริโดยเริ
่มเรีย่มนเดื
นกัอนนกั
ยายน
20202020career,
and and
whywhy
you you
should
be awarded
should
be awarded
the the Web
คุณสมบัติผู้สมัคร
เงื่
อ
นไข
site
GREAT
scholarship”
GREAT
scholarship”

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

การศึกษา)
– มีคะแนนวัดระดับทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด
เช่น คะแนน IELTS หรือ AIT
ณสมบั
ติผ้นู้สไปมัคร
EETคุ5.0
คะแนนขึ

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

เงื่อนไข

หมดเขตรับ
สมัคร ก.ค.

– ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลีย
หรือประเทศนิวซีแลนด์
– มีผลรับรองความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ (IELTS,
TOEFL, PTE, C1)
– ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากทาง
University of Adelaide มา
ก่อน

16. ทุนศึกษาต่อด้าน
การท่องเที่ยว ที่
สถาบัน ITH เมือง
Salzburg ประเทศ
ออสเตรีย

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์
สมัคร
– ชื่นชอบการทำงานวิจัย และมี
ผลการเรียนที่ยอดเยีย่ ม
– มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
พูดและการเขียนในระดับดีมาก

- ทุนสนับสนุนถึง 4 ปี
ครอบคลุมค่าเทอม, ค่าครองชีพ
และค่าตั๋วเครื่องบิน

https://bit.ly/2XptiNn

15. ทุน SINGA
ศึกษาต่อปริญญาเอก
ที่ A*STAR, NUS,
NTU และ SUTD
ประเทศสิงคโปร์
ระดับปริญญาเอกใน
คณะวิทยาศาสตร์,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะ
คอมพิวเตอร์

- ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และ
ค่าครองชีพ
- ทุนวิจัยป.โท และทุนวิจัยป.
เอก ในสาขาใดก็ได้ที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง:
– พาสปอร์ต
– รูปขนาดพาสปอร์ต
– ทรานสคริปท์
– ผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ
เช่น GRE / IELTS / TOEFL /
SAT I & II / GATE
หมดเขตรับ
สมัคร พ.ค.

– ผู้สมัครต้องมาจากประเทศ
กำลังพัฒนา
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิเอกสารที
ทยาลั่เกียย่ วข้วลัองยลักษณ์
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– สำเนาใบรับรองการศึกษา
– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

https://bit.ly/2zHFhgt

14.ทุนการวิจัย
ปริญญาโท &
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัย
Adelaide ประเทศ
ออสเตรเลีย

https://www.scholarship.in.th/rtg-fellowships-ait/

ระดับปริญญาเอก
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 – 3.00 ขึ้น
ไป (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบ
การศึกษา)
– จะการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
– มีคะแนนวัดระดับทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด
เช่น คะแนน IELTS หรือ AIT
EET 5.5 คะแนนขึ้นไป

Web
site

https://scholarships.adelaide.edu.au/Scholarships/postgraduatehttps://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduateresearch/all-faculties/adelaide-scholarships-international
studies/singapore-international-graduate-award-singa

ไป AEC
ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
– ค่าเล่าเรียน
– ค่าประกันสุขภาพ
– อาหาร
– ค่าทัศนศึกษา
– ค่าครองชีพต่อเดือน
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

16. ทุนศึกษาต่อด้าน
การท่องเที่ยว ที่
สถาบัน ITH เมือง
Salzburg ประเทศ
ออสเตรีย

– ผู้สมัครต้องมาจากประเทศ
กำลังพัฒนา
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
เอกสารที่เกีย่ วข้อง
– สำเนาใบรับรองการศึกษา
– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
ด้านอุตสาหกรรมการโรงแรม
– Curriculum vitae หรือ
Resume
– Recommendation letter
– สูติบัตร
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– ใบรับรองทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตามที่ทางทุน
กำหนด
– เรียงความใน 3 หัวข้อคือ ทำไม
ถึงอยากสมัครหลักสูตรนี้, สรุป
ประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวใน
ประเทศ หรือปัญหาที่พบเจอใน
อุตสาหกรรมการโรงแรม และ
คุณเห็นตัวเองในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้าเป็นอย่างไร?

หมดเขตรับ
สมัคร เม.ย.

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
– ค่าเล่าเรียน
– ค่าประกันสุขภาพ
– อาหาร
– ค่าทัศนศึกษา
– ค่าครองชีพต่อเดือน
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:
– Hospitality Management
Module
– Tourism Management
Module
– Teacher Training Module
(TT)
– เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาเยอรมัน
- ส่งเอกสารทั้งหมดไปทาง
ไปรษณีย์

สาขาที่เปิดให้เรียน:
สาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจของตลาด
หลักทรัพย์ เช่น MBA,
Management, Finance,
Computer Science, IT, MIS,
Computer Engineering,
Software Engineering, Cyber
Security, Innovation,
Artificial Intelligence,
Machine Learning, Data
Scientist, Business
Analytics, Supply Chain
Management, ESG
- จำนวน 2 ทุน
- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
- ผู้ได้รบั ทุนการศึกษาจะต้อง
กลับมาปฏิบัติงานให้กับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาไม่

https://www.a-star.edu.
studies/singapore-intern

Web
site

https://bit.ly/3eE9o7d

– สัญชาติไทย
– อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันที่ปิด
รับสมัคร
– หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการ
เกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น
เกณฑ์ทหาร
– จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสาขา โดยต้องมีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย
213 คะแนน (Computerbased) หรือ 80 คะแนน
(Internet-based) หรือผลสอบ
IELTS อยา่งน้อย 6.5 สำหรับผล
สอบ GMAT หรือ GRE จะขึ้นอยู่
กับที่หลักสูตรกำหนด
– ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนใน
23 มหาวิทยาลัยตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์กำหนดแล้ว

เงื่อนไข

https://bit.ly/2U0NqDw

17. ทุนปริญญาโท
จากตลาดหลักทรัพย์
ฯ แห่งประเทศไทย
เรียนต่อได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ!

หมดเขตรับ
สมัคร พ.ค.

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

https://ith-salzburg.at/admission-and-fees/scholarship/

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

– รูปขนาดพาสปอร์ต
– ทรานสคริปท์
– ผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ
เช่น GRE / IELTS / TOEFL /
คุณสมบัติผู้สมัคร
SAT I & II / GATE

/th/about/jobs/files/SET_Scholarship_2020_Announcement.pdf

คอมพิวเตอร์

หลักทรัพย์ เช่น MBA,
Management, Finance,
Computer Science, IT, MIS,
Computer Engineering,
Web
เงื่
อ
นไข
Software Engineering, Cyber site
Security, Innovation,
Artificial Intelligence,
Machine Learning, Data
Scientist, Business
Analytics, Supply Chain
Management, ESG
- จำนวน 2 ทุน
- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
- ผู้ได้รบั ทุนการศึกษาจะต้อง
กลับมาปฏิบัติงานให้กับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

18. 2020 Atomic
Energy
Scholarship of
China

- ผู้สมัครต้องไม่ใช่สญ
ั ชาติจีน
- ผู้สมัครจะต้องสมัครสำหรับ
หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์
- ผู้สมัครควรมีความรูด้ ้าน
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์และมี
ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
- ผู้สมัครควรมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน
การอ่านและการสื่อสารทีด่ ี
- ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญา
โทควรสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 35
ปี
- ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญา
เอกควรสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและมีอายุไม่เกิน 40 ปี
- ผู้สมัครที่กำลังทำงานอยู่ในด้าน
พลังงานปรมาณูและพลังงาน
นิวเคลียร์หรืออื่นๆที่เกีย่ วข้องจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ได้รับค่าลงทะเบียน (400
หยวน), ค่าเล่าเรียน (99,000168,000 หยวน), และค่าที่พัก
ในมหาวิทยาลัย (25200-52800
หยวน)
- 800 หยวนต่อปีสำหรับการ
ประกันสุขภาพแบบครบวงจร
- ค่าครองชีพรายเดือน ผูส้ มัคร
ระดับปริญญาโท: 3,000 หยวน
และผูส้ มัครระดับปริญญาเอก
3,500 หยวน
- ทุนการศึกษาไม่ได้ครอบคลุม
ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
และค่าขนส่งและค่าครองชีพ
สำหรับสมาชิกในครอบครัว

19. 2020 Marine
Scholarship of
China

- ผู้สมัครต้องไม่ใช่สญ
ั ชาติจีน
- ผู้สมัครจะต้องสมัครหลักสูตร
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขา
24 สถาปัตยกรรมทางทะเลและ
วิศวกรรมมหาสมุทร (NAOE) ที่

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
และค่าเล่าเรียน
- ที่พักฟรีในมหาวิทยาลัย
- ค่าครองชีพ: 3,000 หยวนต่อ
เดือนสำหรับนักศึกษาปริญญา

4668/page.htm

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://studyheu.hrbeu.edu.cn/2019/1203/c6390a244667/page.htm https://www.set.or.th/th/about/jobs/files/SET_Scholarship_2020_Announcement.pdf

– หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการ
เกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น
เกณฑ์ทหาร
– จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติผู้สมัคร
ไม่จำกัดสาขา โดยต้องมีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย
213 คะแนน (Computerbased) หรือ 80 คะแนน
(Internet-based) หรือผลสอบ
IELTS อยา่งน้อย 6.5 สำหรับผล
สอบ GMAT หรือ GRE จะขึ้นอยู่
กับที่หลักสูตรกำหนด
– ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์กำหนดแล้ว
– ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุน
ประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับ
ทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่น

https://bit.ly/2ZXwkKr

เรียนต่อได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ!

ระยะเวลาการรับทุน
/ร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

19. 2020 Marine
Scholarship of
China

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
และค่าเล่าเรียน
- ที่พักฟรีในมหาวิทยาลัย
- ค่าครองชีพ: 3,000 หยวนต่อ
เดือนสำหรับนักศึกษาปริญญา
โทและ 3,500 หยวนต่อเดือน
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
- ประกันสุขภาพแบบครบวงจร

Web
site

https://bit.ly/3eHM9ZX

- ผู้สมัครต้องไม่ใช่สญ
ั ชาติจีน
- ผู้สมัครจะต้องสมัครหลักสูตร
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขา
สถาปัตยกรรมทางทะเลและ
วิศวกรรมมหาสมุทร (NAOE) ที่
เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครที่มีส่วนร่วมในงาน
สถาปัตยกรรมกองทัพเรือและ
วิศวกรรมมหาสมุทร (NAOE)
และอื่นๆที่เกีย่ วข้องจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครสำหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจะต้องมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและมีอายุตำ่
กว่า 40
- ผู้สมัครสำหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจะต้องมีการศึกษา
ระดับปริญญาโทและมีอายุต่ำกว่า
45

เงื่อนไข

http://studyheu.hrbeu.edu.cn/2019/1203/c6390a244668/page.htm

ประเทศ/มหาวิทยาลัย ช่วงเวลา
ทุน/โครงการ

Walailak
University
Center for International Aﬀairs
Walailak University

