
 

ทุนการศกึษา Endeavour Leadership Program (ELP) 

รฐับาลออสเตรเลยีขอเชญิชวนนักศกึษา นักวจิยั และผูท้ีส่นใจชาวไทย สมคัรทุน 

Endeavour Leadership Program (ELP) ซึง่มจีดุประสงคใ์นการส่งเสรมิความสมัพนัธ ์

อนัดรีะหว่างสถาบนั ระหว่างประเทศ และระหว่างรฐับาลทัว่โลก และยงัสนับสนุนใหนั้กศกึษา 

นักวจิยั และบุคคลในสาขาอาชพีต่างๆ ทีม่คีวามสามารถสงู ไดไ้ปศกึษา ฝึกอบรม และท าวจิยั

ในประเทศออสเตรเลยีอกีดว้ย 

ทุน ELP เปิดรบัสมคัรต ัง้แต่วนันี ้ถงึวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 โดยเป็นทุนใหเ้ปล่า

แบบเต็มจ านวน ครอบคลมุทุกสาขาวชิา  

ทุน ELP มทีัง้หมด 4 ประเภท ดงันี ้ 

 ทุนปรญิญาโทและปรญิญาเอก (Postgraduate) ส าหรบัศกึษาในระดบัปรญิญาโท

และปรญิญาเอก  

 ทุนเพือ่การวจิยั (Research) ส าหรบัการวจิยัระยะสัน้ ระหว่างก าลงัศกึษาปรญิญา

โทและปรญิญาเอกอยู ่หรอืทุนวจิยัระดบัสูงกว่าปรญิญาเอก   

 ทุนอาชวีศกึษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training) ส าหรบั

การศกึษาในระดบัอาชวีศกึษา 

 ทุนศกึษาดูงานเพือ่การพฒันาบุคลากร (Executive)  

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัทุนการศกึษาของรฐับาลออสเตรเลยี รวมถงึวธิกีารสมคัร 

กรณุาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.internationaleducation.gov.au/endeavour    

 

Endeavour Leadership Program (ELP) 

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

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

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

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

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

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

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

support for international students.  

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

 Postgraduate (Australian Masters or PhD) 

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

research)  

 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)” 

(ประเภทของทุนการศกึษาจากรฐับาลออสเตรเลยี) 

 

Category Level Duration Tuition (AUD) 
Total Category Value 

(AUD) 

Postgraduate 

(ทุนปรญิญาโทและปรญิญาเอก) 
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 

Up to 

AUD 140,500 (Masters) 

AUD 272,500 (PhD) 

Research 

(ทุนเพือ่การวจิยั) 

Short-term research towards a 
Masters, PhD or Postdoctoral 

research 
4- 6 months N/A Up to AUD 24,500 

Vocational Education and Training 

(ทุนอาชวีศกึษาและฝึกอบรม) 
Australian Diploma, Advanced 
Diploma or Associate Degree 

Up to 2.5 years 
Up to $13,000 per 

calendar year Up to AUD 131,000 

Executive 

(ทุนศกึษาดูงานเพือ่พฒันาบุคลากร) 
Professional Development 1- 4 months N/A Up to AUD 18,500 

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

http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/postgraduate_awards.htm
http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/executive_awards.htm

