ทุน รัฐบาลญีป่ ุ่ น

Monbukagakusho (MEXT) Scholarship

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปนุ่ (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจานวน (ค่าเล่าเรี ยน เงินรายเดือน ตัว๋ เครื่ องบิน) ให้ แก่ชาวไทย
เพื่อเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยมี 7ประเภททุน ครอบคลุมทังระดั
้ บประกาศนียบัตร ปริ ญญาตรี โท เอก ไม่จากัดสาขา

1 ทุนระดับ ปริญญาตรี

ประมาณ 117,000เยน/เดือน, 15-20ทุน

UNDERGRADUATE STUDENTS
เพือ่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริ ญญาตรี

สอบข้ อเขียน

สาขาที่ให้ ทุน: ทุกสาขาที่มีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปนุ่ (ทังสายศิ
้
ลป์และวิทย์)
ระยะเวลาให้ ทุน: 5-7ปี ขึ ้นอยูก่ บั สาขาวิชา (รวมช่วงเรี ยนภาษาและวิชาพื ้นฐาน 1ปี )
เรี ยนปรับพื ้นฐาน 1ปี
(เริ่ มรับทุนเดือนเมษายน)

การคัดเลือกที่ประเทศไทย:

ปริ ญญาตรี (4ปี หรื อ 6ปี )

สอบสัมภาษณ์

1) สอบข้ อเขียน
สายศิลป์ สอบ2วิชา: ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
สายวิทย์ สอบ4วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิ สกิ ส์หรือชีววิทยา (ตามสาขาวิชา)
*ผู้ที่เรี ยนสายศิลป์ญี่ปนุ่ หรื อต้ องการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปนุ่ สามารถเลือกสอบวิชา
ภาษาญี่ปนเพิ
ุ่ ่ม
(สนามสอบ: เลือกได้ 4แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา)

คุณสมบัติ
 ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
 จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อกาลังศึกษาอยูช่ นปี
ั้
สุดท้ ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
 มี GPAสะสมตังแต่
้ ม.4/ปวช.1รวมไม่ ต่ากว่ า 3.50*
*กรณีมีGPAสะสมไม่ต่ากว่า3.30 มีสทิ ธิ์สมัครได้ หากยื่นผลสอบข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้

[ยื่นประกาศนียบัตร “JLPT” ] ระดับ N2 หรื อ N1
[ยื่นผลสอบ “EJU” ] ที่ได้ มากกว่า 240 คะแนน (เลือกสอบโจทย์ภาษาอังกฤษได้ )
ในคูว่ ิชา Mathematics1+ Japan and the world หรื อ Mathematics 2+Science
 สอบถามเกี่ยวกับการสอบEJU ทีJ่ ASSO https://www.jeic-bangkok.org

2) สอบสัมภาษณ์ ด้ วยภาษาอังกฤษ หรื อภาษาญี่ปนุ่ (เฉพาะผู้ผา่ นรอบข้ อเขียน)

ตัวอย่ างข้ อสอบเก่ า
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/
examination.html#1

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงพฤษภาคม)
https://www.th.emb-japan.go.jp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
สานักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรื อที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปนุ่ ณ นครเชียงใหม่ โทร.052-012500 ต่อ190

(รายละเอียดอาจมีการเปลีย่ นแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครัง้ )

รายละเอียดทุนประเภทอื่นๆ (มีตอ่ )...

2 ทุนระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ประมาณ 117,000เยน/เดือน, 5ทุน
COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS
เพือ่ เข้าศึกษาในวิ ทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปนุ่ (โคเซ็น)

สาขาที่ให้ ทุน: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล ไฟฟ้ า การสือ่ สาร สถาปั ตยกรรม ฯลฯ)
ระยะเวลาให้ ทุน: 4 - 4.5ปี ขึ ้นอยูก่ บั สาขาวิชา (รวมช่วงเรี ยนภาษาและวิชาพื ้นฐาน1ปี )
เรี ยนปรับพื ้นฐาน 1ปี

วิทยาลัย (3 - 3.5ปี )

(เริ่ มรับทุนเดือนเมษายน)

3 ทุนระดับวิทยาลัยฝึ กอบรมวิชาชีพ

ประมาณ117,000เยน/เดือน
5-10ทุน
SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS
เพือ่ เข้าศึกษาในวิ ทยาลัยอาชี วศึกษา

สาขาที่ให้ ทุน: สาขาคอมพิวเตอร์ ทาอาหาร/ขนม เสริ มสวย พยาบาล การจัดการ การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี แฟชัน่ ดีไซน์ ถ่ายภาพ อะนิเมชัน่ ออกแบบ ล่าม/แปล ฯลฯ
ระยะเวลาให้ ทุน: 3ปี (รวมช่วงเรี ยนภาษาและวิชาพื ้นฐาน1ปี )
เรี ยนปรับพื ้นฐาน 1ปี
(เริ่ มรับทุนเดือนเมษายน)

การคัดเลือกที่ประเทศไทย:
สอบสัมภาษณ์

สอบข้ อเขียน

1) สอบข้ อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี หรื อฟิ สกิ ส์ (ตามสาขา)
*ผู้ที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปนุ่ สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ ปนเพิ
ุ่ ่มได้
2) สอบสัมภาษณ์ ด้ วยภาษาอังกฤษ หรื อภาษาญี่ปนุ่ (เฉพาะผู้ผา่ นรอบข้ อเขียน)

คุณสมบัติ
 ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
 จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อกาลังศึกษาอยูช่ นปี
ั้
สุดท้ ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
 มี GPAสะสมตังแต่
้ ม.4/ปวช.1รวมไม่ ต่ากว่ า 3.00

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงพฤษภาคม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02-281-0565 ต่อ 113

วิทยาลัย (2ปี )

การคัดเลือกที่ประเทศไทย:
สอบข้ อเขียน

สอบสัมภาษณ์

1) สอบข้ อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาญี่ปนุ่
2) สอบสัมภาษณ์ ด้ วยภาษาอังกฤษ หรื อภาษาญี่ปนุ่ (เฉพาะผู้ผา่ นรอบข้ อเขียน)
 ไม่ สามารถยื่นสมัครทุนมากกว่ า 1ประเภทในปี เดียวกัน
 สนามสอบข้ อเขียน: เลือกได้ 4แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
ตัวอย่ างข้ อสอบเก่ า
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/
examination.html#1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
สานักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

https://www.th.emb-japan.go.jp

https://www.bic.moe.go.th

(รายละเอียดอาจมีการเปลีย่ นแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครัง้ )

รายละเอียดทุนประเภทอื่นๆ (มีตอ่ )...

4 ทุนระดับ นักศึกษาวิจยั

ประมาณ 143,000เยน/เดือน, 30ทุน

RESEARCH STUDENTS
เพือ่ เตรี ยมเข้าศึกษาในมหาวิ ทยาลัยระดับปริญญาโท/เอก

สาขาที่ให้ ทนุ : ทุกสาขาที่มีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปนุ่ แต่ต้องเป็ นสาขาเดิมหรือ

Non-regular students ไม่เกิน 1.5 – 2 ปี
รวมเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ 6 เดือน (หากจาเป็ น)

1) สอบข้ อเขียน โดยแบ่งวิชาสอบเป็ น 3กลุม่ ตามสาขา
*ผู้สมัครที่มีความรู้ภาษาญี่ปนสามารถเลื
ุ่
อกสอบวิชาภาษาญี่ปนเพิ
ุ่ ่มเติม
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (เช่น อักษรศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
สอบ 1วิชา: ภาษาอังกฤษ (สาขาภาษาญี่ปนต้
ุ่ องสอบวิชาภาษาญี่ปนเพิ
ุ่ ่มด้ วย)
R1A

เกี่ยวข้ องกับที่ผ้ สู มัครจบปริญญาตรี/โทมา

ระยะเวลาให้ ทนุ :

การคัดเลือกที่ประเทศไทย:

สอบเข้ า

(ขอต่อทุนได้ )

ปริ ญญาโท (2ปี ) หรื อ
ปริ ญญาเอก (3ปี )

เลือกเดินทางได้ 2ช่วง คือ เดือนเมษายน หรื อเดือนกันยายน/ตุลาคมถัดไปจากปี ที่สมัคร
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ เข้ าปริ ญญาโท/เอกเลยโดยไม่ผา่ นช่วง Non-regular students

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (เช่น เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริ หารธุรกิจ ฯลฯ)
สอบ 2วิชา: ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
R1B

R2 วิทยาศาสตร์ (เช่น วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
สอบ 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเลือกสอบเคมี หรื อฟิ สกิ ส์ หรื อชี ววิทยา
(สนามสอบข้ อเขียน: เลือกได้ 4แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา)

คุณสมบัติ
 ถือสัญชาติไทย อายุไม่ เกิน 35ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป หรื อกาลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ สุดท้ ายและคาดว่าจะจบ
ภายในสิงหาคมปี ถัดไป
 มีGPAสะสมระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่ากว่า 3.25* หรือ ระดับปริ ญญาโทไม่ต่ากว่า 3.50
อย่างใดอย่างหนึง่ และไม่วา่ กรณีใด GPAสะสมระดับปริ ญญาตรี ต้องไม่ต่ากว่า 2.80
*กรณีGPAสะสมระดับปริ ญญาตรี ไม่ถึง3.25 มีสทิ ธิ์สมัครได้ หากยื่นผลสอบข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
[ยื่นประกาศนียบัตร “JLPT” ] GPA 3.15 = N3หรื อN4, GPA 3.00 = N2, GPA 2.80 = N1

[ยื่นผลสอบ “EJU” ] ที่ได้ มากกว่า 240 คะแนน (เลือกสอบโจทย์ภาษาอังกฤษได้ )
ในคูว่ ิชา Mathematics1+ Japan and the world หรื อ Mathematics 2+Science
 สอบถามเกี่ยวกับการสอบEJU ทีJ่ ASSO https://www.jeic-bangkok.org

2) สอบสัมภาษณ์ ด้ วยภาษาอังกฤษ หรื อภาษาญี่ปนุ่ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้ อเขียน)
ตัวอย่ างข้ อสอบเก่ า
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/
examination.html#1

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงพฤษภาคม)
https://www.th.emb-japan.go.jp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
สานักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรื อที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปนุ่ ณ นครเชียงใหม่ โทร.052-012500 ต่อ 190

(รายละเอียดอาจมีการเปลีย่ นแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครัง้ )

รายละเอียดทุนประเภทอื่นๆ (มีตอ่ )...

5 ทุน ฝึ กอบรมวิชาชีพครู

ประมาณ 143,000เยน/เดือน

TEACHER TRAINING STUDENTS
เพือ่ ฝึ กอบรมด้านการสอนในระดับประถมหรื อมัธยมศึกษา
ระยะเวลาให้ ทุน: 1.5ปี (รวมช่วงเรี ยนภาษา 6เดือนหากจาเป็ น)

คุณสมบัติ
 ครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์สอนไม่ต่ากว่า 5ปี
 ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
 คัดเลือกโดยการสอบข้ อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปนุ่ และสอบสัมภาษณ์
ด้ วยภาษาอังกฤษหรื อภาษาญี่ปนุ่
ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงธันวาคม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02-281-0565 ต่อ 113 https://www.bic.moe.go.th

ุ่ กษา
6 ทุน ญีป่ นศึ

ประมาณ 117,000เยน/เดือน, 10-15ทุน

JAPANESE STUDIES STUDENTS
เพือ่ ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี ่ปนในมหาวิ
ุ่
ทยาลัย (1ปี การศึกษา)

คุณสมบัติ
 นักศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่น ชันปี
้
 ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30ปี
 มี GPAสะสมรวมไม่ต่ากว่า 3.00

7 ทุน Young Leaders’ Program (YLP)

YOUNG LEADERS’ PROGRAM STUDENTS
เพือ่ ศึกษาระดับปริ ญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ ) ในมหาวิ ทยาลัยญี ่ปนุ่

ทุนประเภทนี ้เน้ นให้ ทุนกับข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ภายใต้ หน่ วยงานที่กาหนด ไม่มีการเปิ ดรับสมัครทัว่ ไป
ระยะเวลาให้ ทุน: 1ปี ตังแต่
้ เดือนกันยายน/ตุลาคมปี ถัดไป

คุณสมบัติ
 ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40ปี
 มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก และมีประสบการณ์ทางานในสายงานอย่างน้ อย 3ปี
วิธีการสมัคร: สมัครผ่านหน่วยงานต่าง ๆ และไปเรี ยนในสาขาดังต่อไปนี ้
สาขา

หน่ วยงานรับสมัคร / หมายเลขติดต่ อ

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

School of
Government /
Local
Governance

สานักงานก.พ.
โทร. 02-547-1955

School of Local
Governance

สานักพัฒนาข้ าราชการ กรุ งเทพมหานคร
โทร. 02-224-2990
กรมการปกครองส่วนท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทร. 02-241-9000 ต่อ 2212

Law

สานักงานศาลยุตธิ รรม โทร. 02-541-2320
สานักงานอัยการสูงสุด โทร. 02-142-1655
สานักงานศาลปกครอง โทร. 02-141-0589

Kyushu
University

Healthcare
Administration

กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-1363

Nagoya
University

MBA

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
โทร. 02-622-2179

Hitotsubashi
University
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 คัดเลือกโดยการสอบข้ อเขียน และสอบสัมภาษณ์ภาษาญี่ปนุ่
ดาวน์โหลดใบสมัคร (ช่วงธันวาคม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
สานักข่าวสารญี่ปนุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658
https://www.th.emb-japan.go.jp

242,000เยน/เดือน

National
Graduate
Institute for
Policy Studies
(GRIPS)

 กรุณาสอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานรับสมัครโดยตรง ประมาณต้ นเดือนกันยายน

(รายละเอียดอาจมีการเปลีย่ นแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครัง้ )

