Endeavour Leadership Program (ELP)

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)
่
ร ัฐบาลออสเตรเลียขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจยั และผู ้ทีสนใจชาวไทย
สมัครทุน

Thai scholars, researchers, students and professionals are encouraged to apply for

่ จด
Endeavour Leadership Program (ELP) ซึงมี
ุ ประสงค ์ในการส่งเสริมความสัมพันธ ์

the 2019 Endeavour Leadership Program (ELP). The ELP supports strong

่
อันดีระหว่างสถาบัน ระหว่างประเทศ และระหว่างร ัฐบาลทัวโลก
และยังสนับสนุ นให ้นักศึกษา

institution-to-institution, country-to-country and government-to-government

่ ความสามารถสูง ได ้ไปศึกษา ฝึ กอบรม และทาวิจยั
นักวิจยั และบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ทีมี

relationships around the world. The program enables high-performing students,

ในประเทศออสเตรเลียอีกด ้วย

researchers and professionals to study, train and research in Australia.

้ั
ทุน ELP เปิ ดร ับสมัครตงแต่
วน
ั นี ้ ถึงวน
ั ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็ นทุนให ้เปล่า

The ELP is open for Thai citizens to apply from now – 15 November 2018 (AEDT).

แบบเต็มจานวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

This scholarship program is open to all fields of study and provides full financial

ทุน ELP มีทงหมด
ั้
4 ประเภท ดังนี ้

support for international students.




ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) สาหร ับศึกษาในระดับปริญญาโท

There are four main types of Endeavour Leadership Program (ELP):

และปริญญาเอก



Postgraduate (Australian Masters or PhD)

่
้ ระหว่างกาลังศึกษาปริญญา
ทุนเพือการวิ
จยั (Research) สาหร ับการวิจยั ระยะสัน



Research (Short-term research towards a Masters, PhD or Postdoctoral

โทและปริญญาเอกอยู่ หรือทุนวิจยั ระดับสูงกว่าปริญญาเอก


ทุนอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม (Vocational Education and Training) สาหร ับ

research)


การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา


่
ทุนศึกษาดูงานเพือการพั
ฒนาบุคลากร (Executive)

่ มเกียวกั
่
สาหร ับข ้อมูลเพิมเติ
บทุนการศึกษาของร ัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงวิธก
ี ารสมัคร
่
กรุณาเยียมชมเว็
บไซต ์ www.internationaleducation.gov.au/endeavour

Vocational Education and Training (Australian Diploma, Advanced Diploma or
Associate Degree)



Executive (Professional Development)

For more information on the program and how to apply, visit:
www.internationaleducation.gov.au/endeavour

Types of Australian Government “Endeavour Leadership Program (ELP)”
(ประเภทของทุนการศึกษาจากร ัฐบาลออสเตรเลีย)

Category
Postgraduate
(ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก)

Level

Duration

Tuition (AUD)

Australian Masters or PhD

Up to 2 years for a Masters
and up to 4 years for a PhD

Up to $30,000 per
calendar year

Total Category Value
(AUD)
Up to
AUD 140,500 (Masters)
AUD 272,500 (PhD)

Research
่
(ทุนเพือการวิ
จยั )

Short-term research towards a
Masters, PhD or Postdoctoral
research

4- 6 months

N/A

Up to AUD 24,500

Vocational Education and Training

Australian Diploma, Advanced
Diploma or Associate Degree

Up to 2.5 years

Up to $13,000 per
calendar year

Up to AUD 131,000

Professional Development

1- 4 months

N/A

Up to AUD 18,500

(ทุนอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม)
Executive
่
(ทุนศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุ
คลากร)

Program Application Period: Now – 15 November 2018 (AEDT) (For study commencing in 2019)
For more information, please visit: www.internationaleducation.gov.au/endeavour

