ึ ษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS
ทุนการศก
ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็ นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียทีม
่ ก
ี ารแข่งขันสูงใน
้ ะเปิ ดร ับสม ัคร ตงแต่
ระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู ้สมัครอย่างแท ้จริง ทุนนีจ
ั้
เดือน
เมษายน – 30 มิถน
ุ ายน ของทุกปี โดยจะเปิ ดกว ้างสาหรับทุกสาขาวิชา เป็ นทุนทีใ่ ห ้เปล่าและให ้เต็มจานวน
ั ชาติไทยด ้วย
สาหรับนั กศึกษาต่างชาติรวมทัง้ นักศึกษาทีม
่ ส
ี ญ
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทัง้ หมด 3 ประเภท ซึง่
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้


ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship) สาหรับปริญญาโทและปริญญาเอก



้ ระหว่างศึกษาปริญญาโท
ทุนเพือ
่ การวิจัย ( Endeavour Research Fellowship) สาหรับการวิจัยระยะสัน
และปริญญาเอกในประเทศของผู ้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก



ทุนสาหรับศึกษาดูงานเพือ
่ การพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงวิธก
ี ารสมัคร กรุณาเยีย
่ มชมเว็บไซต์

http://www.education.gov.au/scholarships-fellowships-and-grants

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 three 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 Executive Fellowship (Professional Development)

For more information on the awards and how to apply, visit:

http://www.education.gov.au/scholarships-fellowships-and-grants

Types of Australian Government “Endeavour Scholarships and Fellowships”

For International Applicants

Award

Endeavour Postgraduate Scholarship

Study Level

Award Duration

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

Prime Minister’s Australia Asia Scholarship

PhD

Top twenty incoming PhD recipients of Endeavour
Postgraduate Awards will be awarded this scholarship

Endeavour Research Fellowship / Endeavour
Australia Cheung Kong Research Fellowship

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

4- 6 months

Endeavour Executive Fellowship

Professional Development

1- 4 months

Scholarship Application Period: April – 30 June

For more information, please visit: http://www.education.gov.au/scholarships-fellowships-and-grants

