ทุนเต็มจำนวน ไม่มขี อ้ ผูกมัด
EMBASSY OF JAPAN (April 2018)
ทุนรัฐบาลญี่ป่ นุ Japanese Government : MEXT (Monbukagakusho) Scholarship 2019
Research Students
32ทุน (FY 2018)

Undergraduate
College of
Specialized Training
Japanese
Teacher Training
Young Leaders’
Students
Technology Students College Students Studies Students
Students
Program (YLP)
15ทุน (FY 2018)
4ทุน (FY 2018)
9ทุน (FY 2018)
13ทุน (FY 2017)
2ทุน (FY 2017)
4ทุน (FY 2017)
วิทยำลัยเทคนิค
ปริญญำโท
นักศึกษำวิจยั (เพือ่ ศึกษำ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ศึกษำภำษำและ อบรมทำงด้ำนกำรศึกษำ
หลักสูตร
ปริญญำตรี
(KOSEN)
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
ต่อปริญญำโท-เอก)
(ฝึ กอบรมวิชำชีพ)
วัฒนธรรมญี่ป่ นุ
ในมหำวิทยำลัย
1. ค่ำเล่ำเรียนตลอดหลักสูตร (ครอบคลุมช่วงเรียนปรับพื้นฐำนภำษำญี่ป่ นุ )
2. ตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับประเทศญี่ป่ นุ
รายละเอียด
3. ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน (117,000 เยน สำหรับประเภท Undergraduate, College of Technology, Specialized Training College, Japanese Studies Students)
ทุน
(143,000 เยน สำหรับประเภท Research Students และ Teacher Training Students)
(242,000 เยน สำหรับประเภท Young Leaders’ Program)
5 – 7 ปี
4 ปี
3 ปี
1 ปี 6 เดือน
ระยะเวลา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน
1 ปี
1 ปี
รับทุน (รวมเรียนภำษำ 6 เดือน) (รวมเรียนภำษำ 1ปี ) (รวมเรียนภำษำ 1ปี )
(รวมเรียนภำษำ 1ปี )
(รวมเรียนภำษำ 6 เดือน)
จบกำรศึกษำ หรือ จบกำรศึกษำ หรือ
จบกำรศึกษำ หรือกำลังจะจบกำรศึกษำ
นักศึกษำปริญญำตรี จบกำรศึกษำระดับ
กำลังรับรำชกำร หรือ
กำลังจะจบกำรศึกษำ กำลังจะจบกำรศึกษำ
ระดับมัธยมปลำย/ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
วิชำเอกภำษำญี่ป่ นุ
ปริญญำตรี และมี
เป็ นพนักงำนของรัฐ
จบกำรศึกษำขัน้ ตำ่
ภำยในตุลำคม 2019 ระดับมัธยมปลำย/
ภำยในเมษำยน 2019
ชัน้ ปี ท่ี 2 หรือ 3 ประสบกำรณ์สอนใน
คุณสมบัติ
มี GPAรวม 3.25** ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
มี GPAรวม 3.00
มี GPAรวม 3.00 ระดับประถมศึกษำ ระดับปริญญำตรี มีควำมรู ้
ผูส้ มัคร
หรือมัธยมศึกษำ ภำษำอังกฤษในระดับดีมำก
ในระดับปริญญำตรี ภำยในเมษำยน 2019
และมีประสบกำรณ์ทำงำน
5 ปี ข้นึ ไป
หรือ GPAรวม 3.50 มี GPAรวม 3.50**
3-5 ปี ข้นึ ไป
ในระดับปริญญำโท
ไม่เกิน 35 ปี
17 – 25 ปี
18 - 30 ปี
ไม่เกิน 35 ปี
ไม่เกิน 40 ปี
อายุ
ประเภท
ทุน

(นับ ณ 1 เมษายน 2019)

(นับ ณ 1 เมษายน 2019)

(นับ ณ 1 เมษายนในปี ทสี่ มัคร) (นับ ณ 1 เมษายนในปี ทสี่ มัคร)

(นับ ณ 1 ตุลาคมในปี ทสี่ มัคร)

ประกาศรับ
สมัคร

ต้นเดือนพฤษภาคม
ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp

ต้นเดือนพฤษภาคม
ที่ http://www.bic.moe.go.th

กลำงเดือนธันวาคม

กลำงเดือนธันวาคม

ปลำยเดือนสิงหาคม

ยื่นใบสมัคร

ระหว่ำงวันที่ 4-8 มิถนุ ายน 2018

ภำยในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2018

ปลำยเดือนมกราคม

ปลำยเดือนมกราคม

ถึงกลำงเดือนตุลาคม

สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ
สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษำธิกำร

สำนักข่ำวสำรญี่ป่ นุ
สำนักควำมสัมพันธ์
สถำนเอกอัครรำชทูต ต่ำงประเทศ สำนักปลัดฯ
ญี่ป่ นุ ฯ
กระทรวงศึกษำธิกำร

หน่ วยงาน สำนักข่ำวสำรญี่ป่ นุ สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ป่ นุ ฯ
รับสมัคร และ สถำนกงสุลใหญ่ญ่ปี ่ นุ ณ นครเชียงใหม่

*ดูหมำยเหตุ 5

หมายเหตุ
1. **กรณีท่มี Gี PAรวมไม่ถงึ เกณฑ์ท่กี ำหนด อำจมีคุณสมบัติสมัครได้ หำกมีผลกำรสอบวัดระดับภำษำญี่ป่ ุน (JLPT) หรือกำรสอบ EJU ตำมที่กำหนดมำยื่นประกอบกำรสมัคร
2. รำยละเอียดและเงือ่ นไขกำรรับสมัครอำจเปลีย่ นแปลงไปในแต่ละปี ดังนัน้ กรุณำตรวจสอบ Application Guidelines ในประกำศรับสมัครของปี นนั้ ๆ ให้ถถ่ี ว้ น
3. ไม่สำมำรถยื่นสมัครทุนมำกกว่ำ 1 ประเภทในปี เดียวกัน
4. สำมำรถดูตวั อย่ำงข้อสอบเก่ำได้ท่ี http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1
5. ทุนประเภท [YLP] เป็ นทุนที่สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ป่ ุน ฯ ขอควำมร่วมมือให้หน่วยงำนดังต่อไปนี้เป็ นผูเ้ สนอชื่อผูข้ อรับทุนมำตำมสำขำที่กำหนด ไม่มกี ำรเปิ ดรับสมัคร
โดยทัว่ ไป ดังนัน้ กรุณำสอบถำมรำยละเอียดและขอรับใบสมัครที่หน่วยงำนต้นสังกัดโดยตรง
สาขา Law: สำนักงำนศำลยุติธรรม โทร. 02-541-2320 / สำนักงำนอัยกำรสูงสุด โทร. 02-142-1639 / สำนักงำนศำลปกครอง โทร. 02-141-0606
สาขา School of Government : สำนักงำนก.พ. โทร. 02-547-1000 ต่อ 8705
สาขา School of Local Governance: กรมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย โทร. 02-241-9000 ต่อ 2212 / สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร กรุงเทพมหำนคร
โทร. 02-224-2990 / สำนักงำนก.พ. โทร. 02-547-1000 ต่อ 8705
สาขา Healthcare Administration: กระทรวงสำธำรณสุข โทร. 02-590-1363
สาขา Business Administration: คณะกรรมกำรร่วมฯ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยฯ สมำคมธนำคำรฯ และสภำอุตสำหกรรม โทร. 02-622-2179

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

» สำนักข่ำวสำรญีป่ ่ ุน สถำนเอกอัครรำชทูตญีป่ ่ ุนประจำประเทศไทย (http://www.th.emb-japan.go.jp)
โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658, E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
» สถำนกงสุลใหญ่ญปี่ ่ ุน ณ นครเชียงใหม่ (http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp) โทร. 052-012-500 ต่อ 190
» สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สำนักปลัด ฯ กระทรวงศึกษำธิกำร (http://www.bic.moe.go.th) โทร. 02-281-0565 ต่อ 118

ประเภท
ทุน

สิ่งที่จะได้ รับ
ระยะเวลา
การรั บทุน

คุณสมบัติ
ผู้สมัคร

นักศึกษาปริญญาตรี
(Undergraduate Students)
15 ทุน (FY 2018)

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
(College of Technology Students)
4 ทุน (FY 2018)

1) ได้ รับการยกเว้ นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

2) ค่าใช้ จา่ ยรายเดือนประมาณ 117,000เยน/เดือน

5 ปี หรื อ 7 ปี (ขึ ้นอยู่กบั สาขาวิชา) เริ่ มรับทุนเดือนเมษายน 2019 จนจบ
ระดับปริญญาตรี (*รวมช่วงเรี ยนภาษาญี่ปนและวิ
ุ่
ชาพื ้นฐาน 1ปี )
1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 - 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน
2019)
2. กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อปวช.3 และมี กาหนดจบ
การศึก ษาก่ อ น 1 เมษายน 2019 หรื อ จบการศึก ษาระดับ มัธ ยม
ปลายโดยได้ รับการศึกษาไม่ต่ากว่า 12 ปี และมีคณ
ุ สมบัตเิ ข้ าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยญี่ปนุ่
3. มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี ) ไม่ ต่ากว่ า 3.50
*ผูท้ ีก่ าลังศึกษาอยู่ให้คานวณ GPA รวมถึงเทอมปั จจุบนั
หรื อ มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี ) ไม่ ต่ากว่ า 3.30
แต่ มีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่ อไปนี ้ คือ
1) มีผลสอบ JLPT ระดับ2/N2 หรื อ ระดับ1/N1
2) มีผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่ า 200 คะแนน หรื อ
มีผลสอบ EJU วิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรื อ
วิ ช า Mathematics 2 และ Science รวมไม่ ต่ า กว่ า 240 คะแนน
(สามารถเลื อกโจทย์เป็ นภาษาอังกฤษได้)

นักศึกษาวิทยาลัยฝึ กอบรมวิชาชีพ
(Specialized Training College Students)
9 ทุน (FY 2018)

3) ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปนุ่

4 ปี เริ่ มรับทุนเดือนเมษายน 2019 จนจบระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (อนุปริญญา)
(*รวมช่วงเรี ยนภาษาญี่ปนและวิ
ุ่
ชาพื ้นฐาน 1ปี )

3 ปี เริ่ มรับทุนเดือนเมษายน 2019 จนจบระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อนุปริญญา)
(*รวมช่วงเรี ยนภาษาญี่ปนและวิ
ุ่
ชาพื ้นฐาน 1ปี )

1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 - 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน 2019)
2. กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อปวช.3 และมี กาหนดจบการศึกษาก่ อน
วันที่ 1 เมษายน 2019 หรื อจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยได้ รับการศึกษาไม่
ต่ากว่า 12 ปี และมีคณ
ุ สมบัตเิ ข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปนุ่
3. มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี ) ไม่ ต่ากว่ า 3.00
*ผู้ที่กาลังศึ กษาอยู่ชนั้ มัธยมศึ กษาปี ที ่ 6 หรื อปวช.3 ให้คานวณ GPA รวมถึ งเทอม
ปั จจุบนั

ประกาศ
รั บสมัคร

ต้ นเดือนพฤษภาคม
ทีส่ ถานเอกอัครราชทูตญี่ปนฯ
ุ่ http://www.th.emb-japan.go.jp

ต้ นเดือนพฤษภาคม
ที่สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ http://www.bic.moe.go.th

การส่ งใบ
สมัคร

วันที่ 4-8 มิถนุ ายน 2018 (จันทร์ – ศุกร์ )
ทีส่ านักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนฯ
ุ่ และ
(สาหรับผู้สอบที่เชียงใหม่) สถานกงสุลใหญ่ญี่ปนุ่ ณ นครเชียงใหม่

ภายในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2018
ที่สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

กาหนดการ
สอบข้ อเขียน
การสอบ
คัดเลือก

วันที่ 24 มิถนุ ายน 2018 (วันอาทิตย์)
เลือกสนามสอบได้ 4 แห่ง: กรุ งเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา
1. สอบข้ อเขียน ตามกลุม่ สาขาที่สมัคร คือ
1.1 Social Sciences and Humanities (U1) สอบ 2 วิชา ได้ แก่
ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
1.2 Natural Sciences (U2) สอบ 4 วิชา ได้ แก่
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิ สกิ ส์ หรื อชีววิทยา
*ผู้ที่เลือกสาขาใน Natural Sciences A สอบวิชาฟิ สิกส์ แต่ หาก
เลือกสาขาใน Natural Sciences B หรื อ C สอบวิชาชีววิทยา
โจทย์ของข้ อสอบเป็ น ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา (วิชาละ 1ชัว่ โมง)
สาหรับผู้ที่มีความรู้ ภาษาญี่ปนุ่ และต้ องการประเมินความสามารถ
ทางภาษาญี่ปนุ่ สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปนเพิ
ุ่ ่มเติม (2 ชัว่ โมง)
2. สอบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้ อเขียนเท่านัน้
…สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรื อภาษาญี่ปนุ่

1. สอบข้ อเขียน ทังหมด
้
3 วิชา ได้ แก่
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิ สกิ ส์ หรื อเคมี
*ผู้ท่เี ลือกสาขา Materials Engineering ต้ อง
สอบวิชาเคมี สาหรั บสาขาอื่นสอบวิชาฟิ สิกส์
โจทย์ของข้ อสอบเป็ น ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา
(วิชาละ 1ชัว่ โมง)
สาหรับผู้ที่มีความรู้ ภาษาญี่ปนุ่ และต้ องการ
ประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่ สามารถ
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปนเพิ
ุ่ ม่ เติม (2 ชัว่ โมง)
2. สอบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ
ข้ อเขียนเท่านัน้
…สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรื อ
ภาษาญี่ปนุ่

1. สอบข้ อเขียน ทังหมด
้
3 วิชา ได้ แก่
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (วิชาละ 1ชัว่ โมง)
และภาษาญี่ปนุ่ (2 ชัว่ โมง)
2. สอบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกรอบข้ อเขียนเท่านัน้
…สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรื อ
ภาษาญี่ปนุ่

ดูตวั อย่างข้อสอบเก่าได้ที่ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1
หน่ วยงานติดต่ อสอบถาม
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี สอบถามที่สานักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนฯ
ุ่ โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658, E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรื อ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปนุ่ ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ต่อ 190
 ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยฝึ กอบรมวิชาชีพ สอบถามที่สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-281-0565 ต่อ 118

นักศึกษาวิจัย (Research Students)
32 ทุน (FY 2018)

ประเภททุน
สิ่งที่จะได้ รับ
ระยะเวลาการ
รับทุน

1) ได้ รับการยกเว้ นค่าเล่าเรียน

2) ค่าใช้ จา่ ยรายเดือนประมาณ 143,000เยน/เดือน

3) ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปนุ่

2 ปี (สาหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนเมษายน) หรือ 1 ปี 6 เดือน (สาหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนกันยายนหรือตุลาคม)
*รวมช่วงเรียนภาษาญี่ปนและวิ
ุ่
ชาพื ้นฐาน 6 เดือน
หมายเหตุ: ระยะเวลารับทุนนี ้เฉพาะช่วงที่เป็ นนักศึกษาวิจยั หากสอบเข้ าต่อปริญญาโทหรือเอกได้ อาจมีโอกาสได้ ทนุ ต่อจนจบการศึกษา

คุณสมบัติผ้ สู มัคร 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน 2019)
2. จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือกาลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ สดุ ท้ าย และมีกาหนดจบการศึกษาภายในเดือนกันยายน 2019
3. ต้ องเลือกสาขาที่จะไปศึกษาต่อให้ ตรงหรือเกี่ยวข้ องกับสาขาเดิมที่จบการศึกษา
4. มี GPA รวมในระดับปริญญาตรี ไม่ ต่ากว่ า 3.25* หรือมี GPA รวมในระดับปริญญาโท ไม่ ต่ากว่ า 3.50 (ยกเว้ นสาขาเภสัชศาสตร์
ไม่ ต่ากว่ า 3.30) อย่ างใดอย่ างหนึ่ง *ผู้ทีย่ งั ไม่จบการศึกษา ให้คานวณ GPA รวมถึงเทอมปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ ไม่ ว่ากรณีใด ผู้สมัครต้ องมี GPAรวมในระดับปริญญาตรี ไม่ ต่ากว่ า 2.80 จึงมีสิทธิ์สมัครทุนได้
*กรณีผ้ ูสมัครมี GPA รวมในระดับปริญญาตรีไม่ ถึง 3.25 จะมีสิทธิ์สมัครได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่ อไปนี ้
1. สาหรับผู้ที่มีผลสอบ JLPT
(1) มี GPA รวม 3.15 ขึ ้นไป และมี JLPT ระดับ3 หรือ N4 หรือ N3
(2) มี GPA รวม 3.00 ขึ ้นไป และมี JLPT ระดับ2 หรือ N2
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ ้นไป และมี JLPT ระดับ1 หรือ N1
2. สาหรับผู้ที่มีผลสอบ EJU (อายุไม่เกิน 2 ปี )
(1) มี GPA รวม 3.15 ขึ ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่ า 160
(2) มี GPA รวม 3.00 ขึ ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่ า 200
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่ า 240
(4) มี GPA รวม 2.80 ขึ ้นไป และมีคะแนนวิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ วิชา Mathematics 2 และ Science
รวมไม่ ต่ากว่ า 240 (สามารถเลือกโจทย์เป็ นภาษาอังกฤษได้ )
ประกาศรับ
สมัคร

ต้ นเดือนพฤษภาคม
ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนฯ
ุ่ http://www.th.emb-japan.go.jp

การส่ งใบ
สมัคร

วันที่ 4-8 มิถนุ ายน 2018
ที่สานักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนฯ
ุ่ และ (สาหรับผู้เลือกสนามสอบที่เชียงใหม่) สถานกงสุลใหญ่ญี่ปนุ่ ณ นครเชียงใหม่

กาหนดการสอบ
ข้ อเขียน

วันที่ 24 มิถนุ ายน 2018 (วันอาทิตย์)
เลือกสนามสอบได้ 4 แห่ง: กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา

การสอบ
คัดเลือก

1) สอบข้ อเขียน ตามกลุม่ สาขาทีส่ มัคร คือ
1.1 Social Sciences and Humanities (R1A) ได้ แก่ สาขาภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ
สอบ 1 วิ ชา: วิ ชาภาษาอังกฤษ *ยกเว้ นผู้ที่เลือกเรียนสาขาเกี่ยวกับภาษาญี่ปนและญี
ุ่
่ปนศึ
ุ่ กษา ต้ องสอบวิชาภาษาญี่ปนุ่ เพิ่มด้ วย
1.2 Social Sciences and Humanities (R1B) ได้ แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ
สอบ 2 วิ ชา: วิ ชาภาษาอังกฤษ และ คณิ ตศาสตร์
1.3 Natural Sciences (R2) (สาขาทางวิทยาศาสตร์ )
สอบ 3 วิ ชา: วิ ชาภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และ วิ ทยาศาสตร์ (เลือกวิ ชาใดก็ได้จากเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา)
โจทย์ ของข้ อสอบเป็ น ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา และแต่ละวิชาใช้ เวลา 1ชัว่ โมง ยกเว้ นภาษาญี่ปนใช้
ุ่ เวลา 2ชัว่ โมง
สาหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปนุ่ และต้ องการประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปนสามารถเลื
ุ่
อกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
2) สอบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกรอบข้ อเขียนเท่านัน้
…สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรื อ ภาษาญี่ปนุ่
ดูตวั อย่างข้ อสอบเก่าได้ ที่ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

สอบถามเพิ่มเติ มในวันและเวลาราชการที ่ สานักข่าวสารญีป่ นุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี ่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp หรื อสถานกงสุลใหญ่ญี่ปนุ่ ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ต่อ 190

ประเภททุน

สิ่งที่จะได้ รับ

นักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา
(Japanese Studies Students)
13 ทุน (FY 2017)

นักศึกษาฝึ กอบรมวิชาชีพครู
(Teacher Training Students)
2 ทุน (FY 2017)

1. ได้ รับการยกเว้ นค่าเล่าเรียน
2. ค่าใช้ จา่ ยรายเดือนประมาณ 117,000เยน / เดือน
3. ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปนุ่

1. ได้ รับการยกเว้ นค่าเล่าเรียน
2. ค่าใช้ จา่ ยรายเดือนประมาณ 143,000เยน / เดือน
3. ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปนุ่

1. สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน ปี ถัดไป) 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน ปี ถัดไป)
2. เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2-3 วิชาเอกภาษาญี่ปนุ่
2. จบการศึกษาขันต
้ า่ ระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติผ้ สู มัคร 3. มี GPA รวมจนถึงเทอมปั จจุบนั ไม่ ต่ากว่ า 3.00
3. เป็ นครูผ้ สู อนในระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์
สอนระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี

ระยะเวลาการ
รับทุน

1 ปี การศึกษา เริ่มจากเดือนตุลาคม
(ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนที
ุ่ ่มหาวิทยาลัย)

1 ปี 6 เดือน เริ่มจากเดือนตุลาคม
(รวมช่วงเรียนภาษาญี่ปนุ่ 6 เดือนและอบรมวิชาชีพครู 1 ปี )

ประกาศรับ
สมัคร

เดือนธันวาคมของทุกปี
ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนฯ
ุ่
http://www.th.emb-japan.go.jp

เดือนธันวาคมของทุกปี
ที่เว็บไซต์สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักปลัดฯ
กระทรวงศึกษาธิการ http://www.bic.moe.go.th

การส่ งใบสมัคร

ปลายเดือนมกราคม
ที่สานักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนฯ
ุ่

ปลายเดือนมกราคม
ที่สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

กาหนดการสอบ
ข้ อเขียน
การสอบ
คัดเลือก

ประมาณต้ นเดือนกุมภาพันธ์
1. สอบข้ อเขียน 1 วิชา: วิชาภาษาญี่ปนุ่ (2 ชัว่ โมง)
2. สอบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกรอบข้ อเขียนเท่านัน้
…สัมภาษณ์ด้วยภาษาญี่ปนุ่

1. สอบข้ อเขียน 2 วิชา:
วิชาภาษาอังกฤษ (1 ชัว่ โมง) และ ภาษาญี่ปนุ่ (2 ชัว่ โมง)
2. สอบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกรอบข้ อเขียนเท่านัน้
…สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ

ทุนญี่ปุ่นศึกษา
สอบถามเพิ่มเติ มในวันและเวลาราชการที ่ สานักข่าวสารญีป่ นุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี ่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658 E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
ทุนฝึ กอบรมวิชาชีพครู
สอบถามที ส่ านักความสัมพันธ์ ต่างประเทศ สานักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิ การ โทร. 02-281-0565, 02-281-5648 ต่อ 118

