ขอมูลทุนการศึกษาของประเทศญีป่ ุน ไตหวัน และเกาหลีใต

2. ทุนสําหรับนักวิจัยหญิงโดย Japanese
Association of University Women
(JAUW)
ประเทศญีป่ ุน

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
ทั้งปขึ้นกับหลักสูตร ขึ้นกับหลักสูตรทีส่ มัคร 1. สมัครผ!านทุน GRIPS
และทุนทีส่ มัคร
Fellowship
1.1 มีผลการเรียนในระดับดีมาก
1.2 ผู5สมัครจากทุกสัญชาติ
ยกเว5นญี่ปุน
2. สมัครผ!านทุนอื่น ให5เป<นไป
ตามเงื่อนไขของทุนนั้นๆ

31 มีนาคม 2558
(ประกาศผล
ประมาณเดือน
มิถุนายน 2558)

5-6 เดือน ขึ้นอยู!กับ
Proposal (ระหว!าง
เดือนกันยายน 2558 มีนาคม 2559)

1. เพศหญิง ทุกสัญชาติยกเว5น
ญี่ปุน
2. จบการศึกษาระดับปริญญา
โทขึ้นไป
3. สนใจทําวิจัยในญีป่ ุน
4. ได5รับการตอบรับการเป<น
Host จากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศญีป่ ุนแล5ว

เงื่อนไข
1. ได5รับค!าใช5จ!ายรายเดือน
147,000 เยน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และ 148,000
เยน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
2. ค!าธรรมเนียมการเข5าศึกษา
3. ค!าธรรมเนียมการศึกษา
4. ค!าธรรมเนียมการสมัคร
5. ค!าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้น
ประหยัด
6. กรณีสมัครผ!านทุนอื่นๆให5
เป<นตามเงื่อนไขของทุนนั้นๆ
1. ได5รับการสนับสนุนค!าใช5จ!าย
700,000 – 1,000,000 เยน
พิจารณาจากระยะเวลาที่อยู!ใน
ประเทศญีป่ ุน
2. ได5รับเงินทุน 1 ใน 3 เมื่อ
มาถึง และจะจ!ายทีเ่ หลือภายใน
40 วันต!อมา

website

http://www.grips.ac.jp/en/admissions/funding/

1. ทุนการศึกษา The National Graduate
Institute for Policy Studies (GRIPS)
ประเทศญีป่ ุน

ช$วงเวลารับสมัคร

http://www.jauw.org/english/e_2015i
nternationalfellowship.html

ทุน/โครงการ

10 มีนาคม 2557

4. ทุน Education for Sustainable
Energy Development (ESED) โดย
Global Sustainable Electricity
Partnership
ประเทศญีป่ ุน

6 มีนาคม 2558

5. ทุน Japanese Government (MEXT)
Scholarship (Research Students)
ประเทศญีป่ ุน

มิถุนายน

เงื่อนไข
1. ค!าใช5จ!ายรายเดือน 150,000
– 180,000 เยน
2. ค!าธรรมเนียมการสอบ
3. ค!าธรรมเนียมการเข5าศึกษา
4. ค!าธรรมเนียมการศึกษา
5. ค!าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้น
ประหยัด
1. ได5รับเงินสนับสนุนปละ
23,000 ดอลล!าหfต!อป

1. ได5รับการยกเว5นค!าเล!าเรียน
2. ค!าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
3. ค!ารักษาพยาบาล (70% ของ
ค!ารักษาจริง)
4. ค!าใช5จ!ายส!วนตัวเดือนละ
143,000 เยน

website
http://www.ajinomoto.co.th/news_d
etail.php?nid=305&page=1&parent_i
d=1

3. ทุนการศึกษาต$อที่ประเทศญี่ปุนระดับ
ปริญญาโท ประจําปT พ.ศ. 2558 ของมูลนิธิ
อายิโนะโมะโตYะ
ประเทศญีป่ ุน

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
3ป
1. สัญชาติไทย
2. กําลังจะสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หรือจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
3. อายุไม!เกิน 35 ป
4. มีความสามารถการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนตามเกณฑfที่กําหนด
ไว5ในหลักสูตร
2ป
1. จบการศึกษาระดับปริญญา
หลังจากได5รับทุน ตรี
2. มีผลการศึกษาอยู!ในระดับดี
มาก (20% แรกของชั้นเรียน)
3. มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาต!อใน
ด5านที่เกี่ยวกับ Sustainable
Development
4. สัญชาติไทย
2 ป หรือ 1 ป 6 เดือน 1. จบการศึกษาระดับ
(รวมเรียนภาษาญี่ปุน 6 อุดมศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู!
เดือน)
ชั้นปสุดท5าย GPA 3.25 ใน
ระดับปริญญาตรี หรือ GPA
3.50 ในระดับปริญญาโท
2. อายุไม!เกิน 35 ป

http://www.globalelectricity.org/en
/index.jsp?p=79

ช$วงเวลารับสมัคร

http://www.jeicbangkok.org/?scholarship,2

ทุน/โครงการ

7. ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ
องคaการสนับสนุนนักศึกษาแห$งประเทศญี่ปุน
(JASSO)
ประเทศญีป่ ุน

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
ประมาณเดือน
1ป
1. ได5รับการเสนอชื่อจากสถาบัน
มีนาคมหรือขึ้นอยู!กับ (เมษายน – มีนาคม) ที่เข5าศึกษา
สถาบันการศึกษาใน
2.เป<นนักศึกษาที่ได5รับ
ญี่ปุน
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุน
หรือรัฐบาลไทย
3. มีเกรดเฉลี่ยตามที่แต!ละ
สถาบันกําหนด
4.ได5รับทุนการศึกษารวมต่ํากว!า
5,000,000 เยน
ขึ้นอยู!กับ
8 วัน – 12 เดือน 1. กําลังศึกษาอยู!ในระดับ
สถาบันการศึกษาใน (เมษายน – มีนาคม) บัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
ญี่ปุน
2. เป<นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ภายใต5ข5อตกลงระหว!างสถาบัน
การศึกษาของไทยกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศ
ญี่ปุน
3. มีผลการเรียนในระดับดีมาก
4. ไม!ได5รับการสนับสนุน
ค!าใช5จ!ายจากแหล!งอื่นระหว!างที่
ศึกษาในประเทศญี่ปุน

เงื่อนไข

website

1. ได5รับค!าใช5จ!ายรายเดือน
เดือนละ 65,000 เยน
http://www.jeicbangkok.org/?scholarship,2

6. ทุนสนับสนุนนักศึกษาขององคaการ
สนับสนุนนักศึกษาแห$งประเทศญี่ปุน
(JASSO)
ประเทศญีป่ ุน

ช$วงเวลารับสมัคร

1. ได5รับค!าใช5จ!ายรายเดือน
เดือนละ 80,000 เยน
http://www.jeic-bangkok.org/?scholarship,2

ทุน/โครงการ

8. ทุนรัฐบาลไตหวันจากระทรวงการ
ต$างประเทศ (MOFA Taiwan Scholarship)
ประเทศไต5หวัน

กุมภาพันธf

9. ทุนรัฐบาลไตหวันจากกระทรวงศึกษาธิการ
(MOE Taiwan Scholarship)
ประเทศไต5หวัน

กุมภาพันธf

ระยะเวลาการเขาร$วม
โครงการ
1. โครงการหลักสูตร
ภาษาจีนเบื้องต5น
(NON-LEP )ระยะเวลา
1ป
2. ศึกษาต!อในระดับ
ปริญญา
- ปริญญาโท สูงสุดเป<น
ระยะเวลา 2 ป
- ปริญญาเอก สูงสุด
เป<นระยะเวลา 4 ป
ปริญญาตรี สูงสุดเป<น
ระยะเวลา 4 ป
ปริญญาโท สูงสุดเป<น
ระยะเวลา 2 ป
ปริญญาเอก สูงสุดเป<น
ระยะเวลา 4 ป

คุณสมบัติผูสมัคร

เงื่อนไข

1. ผู5สมัครจากทุกสัญชาติยกเว5น
ไต5หวัน
2. อายุ 18 ปขึ้นไป
3. ไม!เคยได5รับทุนใดๆของ
รัฐบาลไต5หวัน
4. ไม!อยู!ในระหว!างการศึกษาใน
ประเทศไต5หวัน

1. ได5รับค!าใช5จ!ายรายเดือน
- เดือนละ 25,000 ดอลล!าหf
ไต5หวันสําหรับโครงการ NONLEP
- เดือนละ 30,000 ดอลล!าหf
ไต5หวันสําหรับโปรแกรมระดับ
ปริญญาโดยกระทรวง
ต!างประเทศไต5หวันจะไม!
รับผิดชอบค!าใช5จ!ายเพิม่ เติม
อื่นๆ
2.ค!าตั๋วเครื่องบินชั้น ประหยัด
ไป-กลับ
1. ได5รับการยกเว5นค!าเล!าเรียน
2. สําหรับปริญญาตรีจะได5รับ
ค!าใช5จ!ายรายเดือน เดือนละ
15,000 ดอลล!าหfไต5หวัน
สําหรับปริญญาโท จะได5รับ
ค!าใช5จ!ายรายเดือน เดือนละ
20,000 ดอลล!าหfไต5หวัน

1. สัญชาติไทย
2. ผู5ได5รับทุนต5องเข5าเรียน
ภาษาจีนเบื้องต5น (Mandarin
Language Enrichment
Program: LEP)

website

http://www.mofa.gov.tw/

ช$วงเวลารับสมัคร

http://www.edu.tw/BICER/

ทุน/โครงการ

10. ทุน Huanyu Enrichment
Scholarship (HES) เพื่อศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมของไตหวัน
ประเทศไต5หวัน

กุมภาพันธf

11. MOFA Taiwan Fellowship
สําหรับผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศไตหวัน,
จีน, เอเชียแปซิฟnก และจีนศึกษา
ประเทศไต5หวัน

พฤษภาคม กรกฎาคม

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
2- 12 เดือน
1. ผู5สมัครจากทุกสัญชาติยกเว5น
ไต5หวัน
2. อายุ 18 ปขึ้นไป
3. ไม!เคยได5รับทุนใดๆของ
รัฐบาลไต5หวัน
4. ไม!อยู!ในระหว!างการศึกษาใน
ประเทศไต5หวัน
3-12 เดือน
1. ผู5สนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศ
ไต5หวัน, จีน , เอเชียแปซิฟก•
และจีนศึกษา ประเทศไต5หวัน
2. เป<นศาสตราจารยf รอง
ศาสตราจารยf, นักวิจัยสําหรับ
ผู5ช!วยศาสตราจารยf, นักศึกษา
ระดับหลังปริญญาเอกและ
ปริญญาเอก และผู5ช!วยนักวิจัย
จากทุกสัญชาติยกเว5นไต5หวัน

เงื่อนไข
1. จะได5รับค!าใช5จ!ายเดือนละ
25,000 ดอลล!าหfไต5หวัน

1. ได5รับค!าใช5จ!ายรายเดือน
- เดือนละ 60,000 ดอลล!าหf
ไต5หวันสําหรับศาสตราจารยf
รองศาสตราจารยf และ นักวิจัย
- เดือนละ 50,000 ดอลล!าหf
ไต5หวัน สําหรับผู5ช!วย
ศาสตราจารยf, นักศึกษาระดับ
หลังปริญญาเอกและปริญญา
เอก และผู5ช!วยนักวิจัย
2.ค!าตั๋วเครื่องบินชั้น ประหยัด
ไป-กลับ
3. ค!าประกันสุขภาพ

website

http://www.mofa.gov.tw
http://www.edu.tw/BICER/

ช$วงเวลารับสมัคร

http://www.mofa.gov.tw/

ทุน/โครงการ

12. ทุน International Higher Education
Scholarship Programs of Taiwan
(lCDF)
ประเทศไต5หวัน

เมษายน

13. MOE Short Term Research Award
ประเทศไต5หวัน

กันยายน

ระยะเวลาการเขาร$วม
โครงการ
ปริญญาตรี สูงสุดเป<น
ระยะเวลา 4 ป
ปริญญาโท สูงสุดเป<น
ระยะเวลา 2 ป
ปริญญาเอก สูงสุดเป<น
ระยะเวลา 4 ป

2-6 เดือน

คุณสมบัติผูสมัคร

เงื่อนไข

1. ได5รับค!าใช5จ!ายรายเดือน
- เดือนละ15,000 ดอลล!าหf
ไต5หวันสําหรับระดับปริญญาตรี
- เดือนละ 20,000 ดอลล!าหf
ไต5หวัน สําหรับโปรแกรมระดับ
ปริญญาโทและเอก
2. ค!าตั่วเครื่องบินไป-กลับ
3. ค!าหอพักในมหาวิทยาลัย
4. ค!าหน!วยกิตและค!ารรมเนียม
การศึกษา
5. ค!าประกันสุขภาพ
6. ค!าหนังสือเล!าเรียนและ
อุบัติเหตุ
1. เป<นศึกษาระดับปริญญาเอก 1. ได5รับค!าใช5จ!ายรายเดือน
หรือหลังปริญญาเอกทุกสัญชาติ - เดือนละ 25,000 ดอลล!าหf
ยกเว5นไต5หวัน
ไต5หวันสําหรับนักศึกษาระดับ
2. ไม!ได5ศึกษาหรือทําวิจัยอยู!ใน หลังปริญญาเอก
ประเทศไต5หวัน
- เดือนละ 40,000 ดอลล!าหf
3. ไม!เคยได5รับทุนจากที่ใด
ไต5หวัน สําหรับนักศึกษาระดับ
ในช!วง 5 ปที่ผ!านมา
หลังปริญญาเอก
4. ไม!เคยได5รับทุนจากรัฐบาล 2.ค!าตั๋วเครื่องบินชั้น ประหยัด
ไต5หวัน
ไป-กลับ
5. ไม!อยู!ในระหว!างการเป<น
3. ค!าประกันสุขภาพ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
1. สัญชาติไทย
2. ไม!อยู!ระหว!างการรับ
ทุนการศึกษาของรัฐบาลไต5หวัน
3. ยอมรับข5อกําหนดในการเข5า
ศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไต5หวันทีเ่ ป<นคู!สญ
ั ญา
4. สามารถปฏิบัติตามเงือ่ นไขใน
การขอวีซ!า

website
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5600&CtNode=30109&m
p=2

ช$วงเวลารับสมัคร

http://www.edu.tw/BICER/

ทุน/โครงการ

ช$วงเวลารับสมัคร
มกราคม-กุมภาพันธf

ระยะเวลาการเขาร$วมโครงการ
1. เรียนภาษาเกาหลี 1 ป +
การศึกษาในระดับปริญญาโท 2
ป
2. เรียนภาษาเกาหลี 1 ป +
การศึกษาในระดับปริญญาเอก
3ป

คุณสมบัติผูสมัคร
1. สัญชาติไทย ทั้งผูส5 มัครและ
บิดามารดา
2. อายุน5อยกว!า 40 ป
4. ผู5สมัครปริญญาโท อยู!ใน
สถานะจบหรือคาดว!าจะจบ
ปริญญาตรี ผู5สมัครปริญญาเอก
อยู!ในสถานะจบปริญญาตรี และ
สถานะจบหรือคาดว!าจะจบ
ปริญญาโท
5. จบในคะแนนเฉลี่ยเกิน 80 %
ของคะแนนทั้งหมด หรือ เป<น
10 % อันดับต5นของสถาบันต5น
สังกัด
6. ไม!เคยได5รับการมอบทุนจาก
ทุนรัฐบาลเกาหลีใต5สําหรับ
ชาวต!างชาติมาก!อน
7. ต5องไม!เคยจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในประเทศเกาหลีใต5
มาก!อน
8. มีความรู5ความสามารถ
ทางด5านภาษา ทั้งอังกฤษและ
เกาหลี ดีมาก
9. พิจารณาเป<นพิเศษสําหรับ
ผู5สมัครกลุ!มคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
เทคโนโลยี

เงื่อนไข
1. ค!าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
ไปกลับ ประเทศเกาหลีใต5 1 ที่
นั่ง (ค!าใช5จ!ายนี้ไม!รวมการ
เดินทางภายในประเทศ)
2. ค!าใช5จ!ายส!วนตัว : 900,000
วอน ต!อเดือน
3. ค!าใช5จ!ายในการทําค5นหา
ข5อมูล 210,000 วอน สําหรับ
ผู5สมัครในกลุ!มคณะ มนุษยfและ
สังคมศาสตรf 240,000 วอน
สําหรับผู5สมัครในกลุ!มคณะ
ทรัพยาการและวิทยาศาสตรf
4. ค!าเล!าเรียนทั้งหมดและค!า
สมัคร
5. ค!าใช5จ!ายแรกเริ่มสําหรับผู5
ที่มาใหม! 200, 000 วอน
6. ค!าใช5จ!ายในการกลับประเทศ
ต5นสังกัด 100,000 วอน
7. ค!าใช5จ!ายการทําวิทยานิพนธf
500,000 – 800,000 วอน หรือ
ขึ้นอยู!กับค!าใช5จ!ายที่แท5จริง
8. ค!าใช!จ!ายในการศึกษาภาษา
เกาหลี 1 ป
9. ประกันสุขภาพตลอดการ
เรียน 15,000 วอน ต!อเดือน
10. เงินสนับสนุนพิเศษ
100,000 วอนสําหรับผู5ที่มี
คะแนนภาษาเกาหลี TOPIK ใน
ระดับ 5 และ 6

website

http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78&menuNo=349

ทุน/โครงการ
14. ทุนรัฐบาลเกาหลีใตสําหรับ
ชาวต$างชาติ (Korea
Government Scholarship
Program: KGSP)
ประเทศเกาหลีใต5

15. Korea Advanced Institute of
Science and Technology scholarship
(KAIST)
ประเทศเกาหลีใต5

ประมาณเดือน
กันยายน (Fall),
เดือนเมษายน
(Spring)

16. ทุนการศึกษาภาคพื้นเอเชีย POSCO
ระดับปริญญาโท/เอก ภาคนานาชาติ
POSCO Asia Fellowship Program
ประเทศเกาหลีใต5

มีนาคม

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
2ป
1. ผู5สมัครสัญชาติไทย
2. มีผลการเรียนยอดเยี่ยมใน
สาขาที่สมัคร
3. หลังได5รบั ทุนแล5วจะต5อง
รักษาผลการเรียนให5เกรดเฉลี่ย
อยู!ในระดับไม!ต่ํากว!า 2.0
2ป
1. ผู5สมัครสัญชาติไทย ทั้ง
ผู5สมัครและบิดามารดา
2. ผู5สมัครปริญญาโทอยู!ใน
สถานะจบหรือคาดว!าจะจบ
ปริญญาตรี ผูส5 มัครปริญญาเอก
อยู!ในสถานะจบปริญญาตรี และ
สถานะจบหรือคาดว!าจะจบ
ปริญญาโท
3. มีความพร5อมทางด5าน
กายภาพและจิตวิทยา
4. มีความรู5ความสามารถ
ทางด5านภาษา ทั้งอังกฤษและ
เกาหลี (จะพิจารณาเป<นพิเศษ
ถ5ามีความรู5ภาษาเกาหลีในระดับ
ดี)
5. มีผลการเรียนในเกณฑfดี

เงื่อนไข
1. ค!าเล!าเรียนทั้งหมดเป<นเวลา
8 ภาคการศึกษา
2. ค!าใช5จ!ายส!วนตัว 300,000
วอนต!อเดือน (ได5เฉพาะนักเรียน
ที่ได5รับการคัดเลือก)
3. ค!าประกันสุขภาพ
1. ค!าเล!าเรียน
2. ค!าใช5จ!ายส!วนตัว 1,000, 000
วอนต!อเดือน

website
http://admission.kaist.ac.kr
/international/?page_id=22

ช$วงเวลารับสมัคร

http://gsis.snu.ac.kr/admissions/scholarships/POSCO-asia-fellowship

ทุน/โครงการ

17. Korea University Graduate School
of International Studies for
International Students Scholarship
ประเทศเกาหลีใต5

ประมาณเดือน
กันยายนพฤศจิกายน (Fall),
เดือนมีนาคมเมษายน (Spring)

18. ทุนสํานักงานความร$วมมือระหว$าง
ประเทศแห$งเกาหลี (Korea International
Cooperation Agency หรือ KOICA)
ประเทศเกาหลีใต5

ประมาณเดือน
กันยายนพฤศจิกายน (Fall),
เดือนมีนาคมเมษายน (Spring)

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
เงื่อนไข
โครงการ
2–4ป
1. นักศึกษาต!างชาติที่สมัครเข5า 1. ทุนประเภท A ค!าเล!าเรียน
(รวมค!าสมัครแล5ว) 100 %ทุน
เรียน GSIS หากคะแนนผ!าน
เกณฑfจะได5รับทุนโดยอัตโนมัติ ประเภท Bค!าเล!าเรียน(รวมค!า
สมัครแล5ว) 50 %
2. ทุนครอบคลุมค!าเล!าเรียนใน1
เทอม หากต5องการทุนในเทอม
ต!อไป นักศึกษาต5องทําเกรด
เฉลี่ยให5ได5อย!างน5อย 3.75 หรือ
มากกว!านี้
3. นักศึกษาที่ได5ทุนนี้ไม!สามารถ
ขาดเรียนได5
2–4ป
1. เจ5าหน5าทีร่ ัฐบาลหรือนักวิจัย 1. ค!าธรรมเนียมการศึกษา
ที่มีงานทําในประเทศบ5านเกิด ทั้งหมด
2. สําเร็จการศึกษาระดับ
2. ค!าใช5จ!ายส!วนตัว
ปริญญาตรีขึ้นไป
3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 เที่ยว
3. อายุไม!เกิน 40 ป
4. มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเป<นอย!างดี
5. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
6. ไม!เคยได5รับทุนฝ…กอบรมใน
สาขาเดียวกันจาก KOICA ใน
ระยะ 3 ปที่ผ!านมา
4. ผู5สมัครขอรับทุนจะต5องได5รบั
การเสนอชื่อจากหน!วยงานของ
ผู5สมัคร

website

http://www.korea.edu/

ช$วงเวลารับสมัคร

http://www.koica.go.kr/english/main.html

ทุน/โครงการ

20. ทุน Global Korean Scholarship
(GKS) for Exchange Students
ประเทศเกาหลีใต5

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
4 เดือน – 2 ป
1. ผู5สมัครต5องศึกษาอยู!ใน
เทอม 1 ประมาณ
เดือนมกราคม, เทอม
สถาบันนอกประเทศเกาหลีและ
2 ประมาณเดือน
เป<นประเทศที่ได5รบั การยอมรับ
กรกฎาคม
โดยรัฐบาลเกาหลี
2. ต5องศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิมอย!างน5อย
1 ป (ก!อนทําการแลกเปลี่ยน)
3. ได5GPA เฉลี่ยอย!างน5อย 75%
จากสถาบันที่เรียนอยู!
4. ได5รับการตอบรับเป<น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนของ KU
แล5ว
5. มีความสามารถด5าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี
เป<นอย!างดี
ช!วงเวลาในการ
ระยะเวลา 1ภาค 1. นักศึกษาที่ได5รับการตอบรับ
เรียนหรือ 1 ป เป<นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ
ประกาศรับสมัคร
ของแต!ละ
สถาบันการศึกษาในประเทศ
สถาบันการศึกษา
เกาหลีใต5

เงื่อนไข
1. Admission Scholarship
ได5รับเงินสนับสนุนสูงสุด
400,000 วอนต!อเดือน ในเทอม
แรกของการศึกษา (4 เดือน)
2. KU Travel Scholarship
ทุนสนับสนุนค!าเดินทางสูงสุด
1,500,000 วอน ขึ้นอยู!กับ
ระยะทางและอัตราแลกเปลี่ยน
(ขอได5เพียงครัง้ เดียว)
3. Merit Scholarship
ทุนบริจาคสําหรับเทอมแรกของ
การศึกษา (4 เดือน) จํานวน
300,000 วอนต!อเดือน
สําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนใน
ระยะเวลา 1เทอม หรือ 2
1. ค!าเล!าเรียน
2. ค!าใช5จ!ายส!วนตัว 800,000
วอนต!อเดือน
3. ค!าเครื่องบินไป-กลับ 1 รอบ
4. ค!าตั้งถิ่นฐาน 200,000 วอน
5. ประกันสุขภาพ

website

http://www.korea.edu/

19. Global KU Study Scholarship
ทุนสนับสนุนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ
Korea University
ประเทศเกาหลีใต5

ช$วงเวลารับสมัคร

http://www.niied.go.kr/eng
/contents.do?contentsNo=
79&menuNo=350enuNo=3
50

ทุน/โครงการ

21. ทุน Daejeon University Scholarship
ประเทศเกาหลีใต5

ต5นเดือนกรกฎาคม

22. Silk Road Scholarship
ประเทศเกาหลีใต5

กันยายนพฤศจิกายน

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
1ป
1. ผู5สมัครต5องมีสัญชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
กําลังศึกษาอยู!ในมหาวิทยาลัย
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
2. กําลังศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
มนุษยศาสตรf หรือสังคมศาสตรf
3. มีเกรดเฉลี่ยที่ผ!านมาระดับ
ยอดเยี่ยม (ควรมีผลการเรียนอยู!
ในลําดับ 10% แรกของ
ระดับชั้น)
4. ใช5ภาษาอังกฤษในด5านการ
เขียนและการพูดได5ดี
5. มีสุขภาพแข็งแรง
2ป
1. สัญชาติไทย
2.ต5องการเรียนต!อปริญญาโท/
ปริญญาเอก ในสาขา มนุษยf
ศาสตรfหรือสังคมศาสตรf

เงื่อนไข

website

1. ค!าเล!าเรียน
2. ค!าที่พัก
3. ค!าประกันสุขภาพ
4. ค!าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
5. ค!าใช5จ!ายส!วนตัว เดือนละ
300 ดอลล!าหfสหรัฐ

http://international.unair.ac.id/english/index.php/scholarship/schol
atship-list/92-asean-leaders-fostering-program-2013-2014-daejeonuniversity-south-korea

ช$วงเวลารับสมัคร

1. ค!าเล!าเรียนทั้งหมด 4 ภาค
การศึกษา
2. ค!าใช5จ!ายส!วนตัวสูงสุด
600,000 วอน ต!อเดือน (4 ภาค
การศึกษา)
3. ค!าโดยสารเครือ่ งบินชั้น
ประหยัดไป-กลับ
4. ค!าเล!าเรียนภาษาเกาหลี

http://gsis.snu.ac.kr/admissions/scho
larships/silk-road

ทุน/โครงการ

23. ทุน Overseas Koreans
Scholarships (Ministry of Foreign
Affairs)
ประเทศเกาหลีใต5

ช$วงเวลารับสมัคร

ระยะเวลาการเขาร$วม
คุณสมบัติผูสมัคร
โครงการ
2ป
1. ทุกสัญชาติยกเว5นเกาหลีใต5
ช!วงรับสมัคร
นักศึกษาต!างชาติใน
2. ไม!เกิน 40 ป สําหรับ
ทุกภาคการศึกษา
บัณฑิตศึกษา
3. มีความประสงคfจะศึกษาต!อ
ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ
เกาหลีใต5
4. ไม!ได5กําลังศึกษาอยู!ใน
ประเทศเกาหลี

เงื่อนไข
1. ค!าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค!าใช5จ!ายในการเรียนภาษา
เกาหลี 6- 8 เดือน
3. ค!าใช5จ!ายแรกเริ่มสําหรับผู5
ที่มาใหม!
2. ค!าใช5จ!ายส!วนตัว เดือนละ
900,000 วอน
4. ค!าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
5. ค!าประกันสุขภาพ

website
http://www.mofa.go.kr/ENG/about/Study/
OKF/index.jsp?menu=m_70_70_30

ทุน/โครงการ

ทุนการศึกษา/โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ
1. โครงการ The Super Global Project (SGU) ของรัฐบาลญี่ปุน
รัฐบาลญีป่ ุนโดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา และวิทยาศาสตรfเทคโนโลยีแห!งประเทศญี่ปุน มีแผนทีจ่ ะพัฒนาขยายความร!วมมือทางวิชาการในรูปแบบ
ของ Co-hosting program และ Joint-degree program กับมหาวิทยาลัยในระดับ World Class และระดับนานาชาติ และกระตุ5นให5ให5สถาบันการศึกษาใน
ประเทศญีป่ ุนมีความตื่นตัวที่จะเข5าสู!ความเป<น World Class University และความเป<นนานาชาติ ขณะนี้โครงการ SGU (ซึ่งได5พัฒนามาจากโครงการ Global 30
ที่ได5สิ้นสุดลงไปแล5ว) อยู!ระหว!างการทีส่ ถาบันการศึกษาต!างๆ ในประเทศญีป่ ุนส!งข5อเสนอโครงการไปยังกระทรวงฯ เพือ่ ทําการพิจารณาโครงการ โดยการ
พิจารณางบประมาณของประเทศญี่ปุนนั้นจะอยู!ในช!วงเดือนเมษายนของแต!ละป
2. ข5อสังเกตอื่นๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษาของประเทศญี่ปุน ประเทศไต5หวัน และประเทศเกาหลีใต5
2.1 ทุนการศึกษาของประเทศญี่ปุน
2.1.1 ทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศญี่ปุนจะแบ!งการรับสมัครเป<น 2 ช!องทางซึ่งทัง้ สองช!องทางจะมีแหล!งทุนร!วมกัน
- นักศึกษาส!งใบสมัครทุนการศึกษาผ!านทางสถานทูตของแต!ละประเทศจากนั้นสถานทูตจะพิจารณาในขั้นแรกก!อนจะส!งให5
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุนจะทําการพิจารณา
- นักศึกษาจะส!งใบสมัครผ!านทางแต!ละสถาบันการศึกษาจากนั้นแต!ละสถาบันจะพิจารณาในขั้นแรกแล5วจึงส!งให5กระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศญีป่ ุนจะทําการพิจารณา

2.1.2 แหล!งทุนการศึกษาอื่นๆ
- ทุนการศึกษาที่ได5รับการสนับสนุนจากองคfกรเอกชน
- ทุนการศึกษาที่ได5รับการสนับสนุนจากองคfกรส!วนท5องถิ่น (มอบให5สถาบันการศึกษาเป<นผู5พจิ ารณาให5)
- ทุนการศึกษาของแต!ละสถาบันการศึกษา
2.2 ทุนการศึกษาของประเทศไต5หวัน นอกจากทุนการศึกษาจากแหล!งทุนข5างต5นยังมีทุนการศึกษาที่แต!ละสถาบันการศึกษาให5กับนักศึกษาต!างชาติด5วยโดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อได5จาก เว็บไซทf www.tec.mju.ac.th
2.3 ทุนการศึกษาของประเทศเกาหลีใต5แบ!งเป<นแหล!งทุนการศึกษาดังนี้
2.3.1 ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีใต5ผ!านทางกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการต!างประเทศสามารถสมัครโดยตรง หรือสมัครผ!านการพิจารณา
ของสถาบันการศึกษาต!างๆ
2.3.2 ทุนการศึกษาของแต!ละสถาบันการศึกษาที่ให5ทุนในแต!ละหลักสูตรเอง

