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JSPS คืออะไร
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• คือ องค์การสนับสนุนทางด้านทุนการวิจยั เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา
• ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2475
• JSPS ให้ความสาคัญทัง้ ในด้านจริยธรรมและความหลากหลาย
ทางด้านการวิจยั

JSPS สนับสนุน การวิจยั ด้านใดบ้าง
• การวิจยั พืน้ ฐานไปจนถึงการวิจยั ประยุกต์
• ครอบคลุมสายการวิจยั ในด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และธรรมชาติวทิ ยา

JSPS Bangkok Office คืออะไร
https://jsps-th.org/jsps_en/
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JSPS สานักงานกรุงเทพฯ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2532 เพื่อส่งเสริมใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิจยั จาก
ประเทศญี่ปนุ่ และนักวิจยั จากกลุม่ ประเทศในอาเซียน รวมถึงประเทศ
เนปาล และประเทศบังกลาเทศ โดยหน้าที่หลักของ JSPS สานักงาน
กรุงเทพฯ มีดงั นี ้
• เผยแพร่ขอ้ มูลขององค์การและโปรแกรมทุนการวิจยั
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ถกู จัดขึน้ โดยสมาคมศิษย์เก่า JSPS
• รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์จากกลุ่มประเทศ
อาเซียน รวมถึง ประเทศเนปาล และประเทศบังกลาเทศ
• สนับสนุนนักวิจยั รุน่ ใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมของ JSPS
• สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจยั กับสถาบันการศึกษา สภาวิจยั
และองค์กรสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในแต่ละประเทศ
• ร่วมมือกับองค์กร หรือบริษัทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักวิจยั ชาวญี่ปนุ่ กับนักวิจยั ต่างประเทศ

โปรแกรมต่างประเทศของ JSPS
ประเภทที่ I

ประเภทที่ II

JSPS Invitational Fellowships for
Research in Japan

JSPS Postdoctoral Fellowships for
Research in Japan

ระยะสัน้

JSPS RONPAKU Program
(Dissertation Ph.D.)

ระยะยาว

นักวิจยั ระดับกลาง / ศาสตราจารย์

BRIDGE Fellowship Program

นักวิจยั ที่มีความประสงค์ท่จี ะเข้ารับการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในญี่ปนุ่
ผ่านการส่งวิทยานิพนธ์แทนการเข้าชัน้ เรียน

สมาชิกปั จจุบนั ของ
สมาคมศิษย์เก่า JSPS

สูงสุด 3 ปี

14 ถึง 30 วัน

ผูท้ ี่มีสทิ ธิส์ มัคร

นักวิจยั หลังจบปริญญาเอก

ระยะเวลาของทุน

1 ถึง 2 ปี

คุณสมบัตขิ อง
ผูท้ ี่มีสทิ ธิสมัคร

• ได้รบั ปริญญาเอกที่มีผลบังคับใช้ภายใน 6 ปี
หรือได้รบั การกาหนดให้ได้รบั ปริญญาเอก
ก่อนที่จะได้รบั อนุมตั ิทนุ
• มีการจัดเตรียมแผนการวิจยั ล่วงหน้ากับนักวิจยั
ญี่ปนุ่ ที่เป็ นผูร้ บั รองท่าน

• เป็ นนักวิจยั เทียบเท่าฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์
หรือผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในประเทศญี่ปนุ่ หรือเป็ นนักวิจยั ที่ได้รบั
ปริญญาเอกที่มีผลบังคับใช้มา 6 ปี ขนึ ้ ไป

• ดารงตาแหน่งเป็ นนักวิจยั เต็มเวลาใน
สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจยั ในประเทศบ้านเกิดของตน
• อายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
• ยังไม่ได้ศกึ ษาในระดับปริญญาเอก

• นักวิจยั ที่เคยมีประสบการณ์การทา
วิจยั ในประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้โครงการ
JSPS มาแล้ว และปั จจุบนั เป็ น
นักวิจยั ในสถาบันการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจยั

•
•
•
•

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
• ค่าประกันภัยต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายรายวัน
วันละ 18,000 เยน

• ค่าใช่จ่ายสาหรับนักวิจยั และที่ปรึกษา
ชาวญี่ปนุ่ โดย 3 ปี ได้รบั สูงสุด 3.6 ล้าน
เยน

•
•
•
•

การสนับสนุน
ทางการเงิน

14 ถึง 60 วัน

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
ค่าประกันภัยต่างๆ
ค่าบารุ งรักษารายเดือน เดือนละ 362,000 เยน
ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ 200,000 เยน

2 ถึง 10 เดือน

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ
• ค่าประกันภัยต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ
387,600 เยน

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ
ค่าประกันภัยต่างๆ
ค่าใช้จ่ายรายวัน วันละ 13,000 เยน
เงินสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจยั
10,000 เยน

Bilateral Programs

https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html

JSPS สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกลุ่มวิจัยจากประเทศ
ญี่ปุ่ นกับ กลุ่มวิ จัย จากประเทศคู่ค ้าที่ เ ป็ น ไปตามข้อตกลงหรือบัน ทึกความเข้าใจเกี่ย วกับ
สถาบันการศึกษา สภาวิจัย และองค์กรสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์อ่ืนๆในประเทศเหล่านั้น
โดยโครงการต่างๆที่ดาเนินการร่วมกับหน่ วยงานของประเทศคู่คา้ ส่วนใหญ่จะอยู่ ในรู ปแบบ
ของโครงการวิจยั ร่วม การสัมมนาทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักวิจยั
โครงการทวิภาคีมีสองประเภท ได้แก่ประเภท A และ B ดังนี ้
A. โครงการร่วมทวิภาคี/ การสัมมนาร่วมกับสถาบันคู่ค้าของ JSPS
(Bilateral Joint Projects/Seminars with JSPS’s Counterpart Institutions)
โดยประเทศคู่สญ
ั ญาในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และ
ประเทศเวียดนาม
B. โครงการความร่วมมือ/สัมมนาร่วม
(Open Partnership Joint Projects / Seminars)
สาหรับประเทศทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปนุ่

ตรวจดูประเทศคูค่ า้ ของ JSPS ได้ที่นี่
https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/joint.html

Core-to-Core Program

QR code

https://www.jsps.go.jp/english/e-c2c/index.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.html

https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/index.html

1
วิธีการสมัคร

ติดต่อ

นักวิจยั ชาวญี่ปนุ่
ซึ่งเป็ นผูร้ บั รองของท่าน

https://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/bridge/index.html

3
2

ผูส้ มัคร

https://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/index.html

ผูส้ มัครจัดเตรียม
เอกสารเพื่อสมัคร

นักวิจยั ชาวญี่ปนุ่ ส่งเอกสารให้กบั
JSPS สานักงานใหญ่
JSPS สานักงานใหญ่

กรุ ณาติดต่อสมาคมศิษย์เก่า JSPS
ในประเทศของท่าน

ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 JSPS ได้ดาเนินการจัดตัง้ โครงการพหุภาคีวิจัยที่ เรียกว่า Coreto-Core ซึ่งประกอบด้วยสองโครงการย่อย ได้แก่
A. เครือข่ายการวิจัยระดับสูง (Advanced Research Networks)
B. การยกระดับเวทีวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย – แอฟริ กา (Asia-Africa Science
Platforms )
โครงการนีม้ ีจดุ มุ่งหมายที่จะสร้างศูนย์การวิจัยชัน้ นาระดับโลก ซึ่งเป็ นการสร้างเครือข่ ายระยะ
ยาวกับสถาบันวิจยั หลักต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกในการให้ทนุ วิจยั สาหรับหัวข้อการวิจัยที่ทันสมัย
และมี ค วามส าคั ญ ระดั บ นานาชาติ ส าหรับ หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น พิ เศษหรื อ ให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในภูมิภาคเอเชีย – แอฟริกา

