ทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS
ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็ นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับ
นานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผูส้ มัครอย่างแท้จริ ง ทุนนีจ้ ะเปิ ดรับสมัคร ตั้งแต่ เดือนเมษายน –
30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิ ดกว้างสาหรับทุกสาขาวิชา เป็ นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจานวน สาหรับ
นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสญ
ั ชาติไทยด้วย
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่ ง
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้
 ทุนปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) สาหรับศึกษาในระดับ
ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
 ทุนเพื่อการวิจยั (Endeavour Research Fellowship) สาหรับการวิจยั ระยะสั้น ระหว่างศึกษาปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอกในประเทศของผูส้ มัคร หรื อทุนวิจยั ระดับสูงกว่าปริ ญญาเอก
 ทุนอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) สาหรับ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม
 ทุนสาหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงวิธีการสมัคร กรุ ณาเยี่ยมชมเว็บไซต์
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”

(ประเภทของทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย)
Type of Scholarships and
Fellowships
Endeavour Postgraduate Scholarship

(ทุนปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก)
Endeavour Research Fellowship / Endeavour
Australia Cheung Kong Research Fellowship

(ทุนเพือ่ การวิจัย)

Study Level

Award Duration

Postgraduate study/research for Master degree or
Up to 2 years for a Masters and up to 4 years for a PhD
PhD

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

4- 6 months

Australian Diploma, Advanced Diploma, or
Associate Degree

1- 2.5 years

Professional Development

1- 4 months

Endeavour Vocational Education and
Training Scholarship

(ทุนอาชี วศึกษาและฝึ กอบรม)
Endeavour Executive Fellowship

(ทุนศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาบุคลากร)

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

