
 

 

 

ทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียท่ีมีการแข่งขนัสูงในระดบั
นานาชาติ โดยคดัเลือกจากความสามารถของผูส้มคัรอยา่งแทจ้ริง ทุนนีจ้ะเปิดรับสมคัร ตั้งแต่เดอืนเมษายน – 
30 มถุินายน ของทุกปี โดยจะเปิดกวา้งส าหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนท่ีใหเ้ปล่าและใหเ้ตม็จ านวน ส าหรับ
นกัศึกษาต่างชาติรวมทั้งนกัศึกษาท่ีมีสญัชาติไทยดว้ย  

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ซ่ึง
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดงัน้ี  
 ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) ส าหรับศึกษาในระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก  
 ทุนเพ่ือการวิจยั (Endeavour Research Fellowship) ส าหรับการวิจยัระยะสั้น ระหวา่งศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกในประเทศของผูส้มคัร หรือทุนวิจยัระดบัสูงกวา่ปริญญาเอก   
 ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) ส าหรับ

การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
 ทุนส าหรับศึกษาดูงานเพ่ือการพฒันาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)  

ส าหรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงวิธีการสมคัร กรุณาเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์
https://internationaleducation.gov.au/endeavour    
  

ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 

Endeavour Scholarships and Fellowships, the Australian Government’s internationally 

competitive, merit-based scholarship program, is open for Thai citizens to apply from April – 30 

June every year. This scholarship program is open to all fields of study and provides full financial 

support for international students.  

There are four main types of Endeavour Scholarships and Fellowships:  

 Endeavour Postgraduate Scholarship (Master  degree or PhD)  

 Endeavour Research Fellowship (Research towards a Master degree or PhD in home country 

or Postdoctoral research)  

 Endeavour Vocational Education and Training Scholarships 

 Endeavour Executive Fellowship (Professional Development)  

For more information on the scholarships and how to apply, visit: 
https://internationaleducation.gov.au/endeavour



 

 

 
Types of Australian Government “Endeavour Scholarships and Fellowships”  

(ประเภทของทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลยี)                                             
 

Type of Scholarships and 
Fellowships  

Study Level Award Duration 

Endeavour Postgraduate Scholarship  

(ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก) 
Postgraduate study/research for Master degree or 

PhD 
Up to 2 years for a Masters and up to 4 years for a PhD 

Endeavour Research Fellowship / Endeavour 
Australia Cheung Kong Research Fellowship  

(ทุนเพือ่การวจัิย) 

Research towards a Master degree or PhD in home 
country; or postdoctoral research 

4- 6 months 

 Endeavour Vocational Education and  

Training Scholarship 

(ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม) 

Australian Diploma, Advanced Diploma, or            
Associate Degree 

1- 2.5 years 

Endeavour Executive Fellowship  

(ทุนศึกษาดูงานเพือ่พฒันาบุคลากร) 
Professional Development 1- 4 months 

 
Scholarship Application Period: April –June each year (For study commencing the following year)  
 
For more information, please visit: https://internationaleducation.gov.au/endeavour 
 

http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/postgraduate_awards.htm
http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/research_fellowships.htm
http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/cheung_kong_research_fellowships.htm
http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/cheung_kong_research_fellowships.htm
http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/executive_awards.htm

