1. เข้าหน้าเว็บไซต์ของสานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป.
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2. คลิกอ่านรายละเอียดที่หัวข้อ “ข่าวทุน”

คลิกอ่านรายละเอียดที่หวั ข้อ “ข่าวทุน”
เทคนิ ค การเตรียมพร้อมในการสมัค รสอบคัด เลือกรับทุน การศึ กษาต่ า งประเทศ
สอบถามข้อมูลได้ท่ี
สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ 5 ชัน้ 1 ถนนราชดาเนิ นนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
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โทรศัพท์: 02-628-5646
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4) อ่านข้อกาหนดเงือ่ นไข หลักเกณฑ์วธิ ีการคัดเลือกของทุน

สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. ซึง่ มีภำรกิจในกำร
ประสำนงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของกระทรวงศึกษำธิกำรกับองค์กร
ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ใน และต่ำงประเทศ เพือ่ เกิดประโยชน์ต่อข้ำรำชกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ และประชำชน สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลแหล่งทุนต่ำงๆ ทีอ่ ยู่ในควำมดูแลของสำนักฯ ได้อย่ำง
สะดวก จึงได้จดั กำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ำยในสำนักในเรื่อง
ของทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ตลอดจนทุนกำรฝึ กอบรมด้ำนต่ำงประเทศ
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ และสรุปสำระสำคัญของทุนเป็ น
ฐำนข้อมูลในกำรนำเสนอแก่กลุม่ เป้ ำหมำยในช่องทำงทีเ่ หมำะสม
ต่อไป ทังนี้ กำรแลกเปลีย่ นควำมรูจ้ ะได้รบั ทรำบข้อมูลควำมสำคัญ
ของทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ และเทคนิคพื้นฐำนทีจ่ ำเป็ นและสำคัญใน
กำรสมัครสอบเพือ่ คัดเลือกให้ได้รบั ทุน
สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. หวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ
องค์ควำมรูน้ ้ ี จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ส่ี นใจไม่มำกก็นอ้ ย

1) สืบค้นข้อมูล ปัจจุบนั ข้อมูลมีกำรเชื่ อมโยงถึง กัน อย่ำ ง
รวดเร็วในทัว่ ทุกมุมโลก กำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี เพือ่ กำร
สืบค้นข้อมูลแหล่งทุนต่ ำง ๆ จึงเป็ นสิ่งสำคัญ สำมำรถ search
ตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ โดยข้อควำมชื่อทุนต่ำง ๆ
2) เลือกสมัครทุนที่เหมาะกับตัวเอง ต้องคำนึงถึงปัจจัยอืน่ ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย เช่น สำขำวิชำทีส่ นใจ อำยุ เพศ หรือประสบกำรณ์
ด้ำนกำรศึกษำและกำรทำงำนก็เป็ นสิ่งจำเป็ น โดยเฉพำะสำหรับ
ทุนกำรศึกษำจำกรัฐบำลต่ำงประเทศ
3) ใส่ ใ จเรื่ อ งเอกสาร ผู ้ส มัค รสอบคัด เลื อ กเพื่ อ รับ
ทุนกำรศึกษำส่วนใหญ่มกั จะเป็ นคนทีเ่ รียนเก่งและได้เกรดเฉลีย่ สูง
ดังนัน้ ถ้ำ transcript ของเรำเกรดเฉลีย่ ไม่ได้ดีมำก อำจจะต้อง
อธิบำยเยอะหน่ อยว่ำเรำมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนอื่นๆ เช่น กำรทำ
กิจกรรมเพือ่ สังคม ประสบกำรณ์ทำงำน หรือกำรมีส่วนร่วมในกำร
ประกวดแข่งขันต่ำงๆ ซึ่งจะทำให้เรำแตกต่ำงจำกผูส้ มัครคนอื่นๆ
กำรเตรียมเอกสำร
เป็ น อีก ขัน้ ตอนที่
ส ำ คั ญ ม ำ ก ซึ่ ง
ค ว ร จั ด ท ำ เ ป็ น
ร ำ ย ก ำ ร เ พื่ อ
ตรวจเช็ ค ควำม
เรีย บร้อ ยก่ อ นส่ ง
ใบสมัคร

ทีต่ นจะสมัครสอบให้ครบถ้วน เพือ่ จะได้เตรียมตัวในกำรสอบ ซึง่
โดยปกติของประกำศกำรคัดเลือกจะระบุวชิ ำกำรสอบ หรือ กำร
ทดสอบภำษำต่ำง ๆ เป็ น
เงือ่ นไขในกำรคัดเลือก เช่น
-คุณสมบัตขิ องเรำตรงกับ
ควำมต้องกำรของทุนนัน้
หรือไม่ (เกรดเฉลีย่ สำขำวิชำ
ประสบกำรณ์ทำงำน)
-ระดับกำรศึกษำของเรำเพียงพอกับทุนนัน้ ๆ (เช่น ถ้ำจะสมัครทุน
ของปริญญำโท เรำต้องจบปริญญำตรีก่อน)
-ในบำงกรณี สถำบันกำรศึ กษำของเรำต้อ งรับรองว่ำเรำสำมำรถ
ศึกษำต่อในสำขำวิชำทีเ่ รำขอทุนได้
-คะแนนกำรทดสอบทำงภำษำของเรำผ่ำนตำมทีก่ ำหนด (TOEFL
หรือ IELTS)

-เรำต้องกลับประเทศเพือ่ ทำงำนใช้ทนุ
-เรำต้อ งสำมำรถแสดงออกว่ ำ เรำมี ค วำมเป็ นผู น้ ำ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรเป็ นผูน้ ำมำก่อน (สำหรับ Leadership Scholarship)
-เรำต้องเป็ นผูช้ นะกำรประกวด (สำหรับทุนทีม่ อบให้กบั ผูช้ นะเลิศ
ในกำรประกวดต่ำงๆ)
-เรำต้องมีอำยุไม่เกิน .... ปี
“ข้อสาคัญจะต้องรูว้ า่ ตนชอบอะไรและมีความสามารถในด้าน
ไหน เพื่อที่จะทุม่ เทพลังในการสมัครสอบเพื่อคัดเลือก
เพื่อรับทุนการศึกษาด้านนั้นๆ”

