
JSPS
BANGKOK

OFFICE
องค์การส่ง เสริมวิชาการ

แห่งประเทศญ่ี ปุ่น

สาขากร ุง เทพฯ

JSPS Alumni Association

ตดิตอ่เรา
Contact address: 1016/3, 10F, Serm-mit Tower, 159 Sukhumvit Soi 21, 

Bangkok 10110 Thailand Tel : +66-2-661-6533 Fax : +66-2-661-6535 

E-mail: jspsbkk@jsps-th.org URL: www.jsps-th.org 

Facebook: JSPS Bangkok Office

เนปาล (NJAA)

https://www.njaa.org.np/

บงักลาเทศ (BJSPSAA)

อยู่ระหว่างการจัดตัง้
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สนับสนนุและส่งเสริม

นกัวิจัยร ุ่นใหม่
ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโปรแกรมของ JSPS

JSPS คืออะไร

• คือ องคก์ารสนบัสนนุทางดา้นทนุการวจิยัเพ่ือสง่เสริม
ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรใ์นทกุสาขาวชิา

• ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2475 
• JSPS ใหค้วามส าคญัทัง้ในดา้นจรยิธรรมและความหลากหลาย

ทางดา้นการวจิยั

JSPS สนบัสนนุ การวิจยัดา้นใดบา้ง

• การวจิยัพืน้ฐานไปจนถึงการวจิยัประยกุต์
• ครอบคลมุสายการวจิยัในดา้น มนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตร์

และธรรมชาตวิทิยา

JSPS ส านกังานกรุงเทพฯ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2532 เพ่ือสง่เสรมิใน
การแลกเปล่ียนองคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรร์ะหวา่งนกัวจิยัจาก
ประเทศญ่ีปุ่ นและนกัวจิยัจากกลุม่ประเทศในอาเซียน รวมถึงประเทศ
เนปาล และประเทศบงักลาเทศ โดยหนา้ท่ีหลกัของ JSPS ส านกังาน
กรุงเทพฯ มีดงันี ้
• เผยแพรข่อ้มลูขององคก์ารและโปรแกรมทนุการวจิยั
• สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆท่ีถกูจดัขึน้โดยสมาคมศษิยเ์ก่า JSPS
• รวบรวมขอ้มลูขา่วสารทางดา้นวทิยาศาสตรจ์ากกลุ่มประเทศ

อาเซียน รวมถึง ประเทศเนปาล และประเทศบงักลาเทศ
• สนบัสนนุนกัวจิยัรุน่ใหมท่ี่สนใจเขา้รว่มโปรแกรมของ JSPS
• สนบัสนนุการแลกเปล่ียนนกัวจิยักบัสถาบนัการศกึษา สภาวจิยั 

และองคก์รสนบัสนนุดา้นวทิยาศาสตรอ่ื์นๆ ในแตล่ะประเทศ
• รว่มมือกบัองคก์ร หรือบรษัิทตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุการแลกเปล่ียน

ระหวา่งนกัวจิยัชาวญ่ีปุ่ นกบันกัวจิยัตา่งประเทศ

JSPS Bangkok Office คืออะไร
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โปรแกรมต่างประเทศของ JSPS

JSPS Postdoctoral Fellowships for 
Research in Japan

JSPS Invitational Fellowships for 
Research in Japan JSPS RONPAKU Program

(Dissertation Ph.D.)
BRIDGE Fellowship Program

ระยะสัน้ ระยะยาว

ผูท่ี้มีสทิธิส์มคัร นักวิจยัหลงัจบปรญิญาเอก นักวิจยัระดบักลาง / ศาสตราจารย์
นักวิจยัที่มีความประสงคท์ี่จะเขา้รบัการศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกจากมหาวิทยาลยัในญ่ีปุ่ น
ผ่านการส่งวิทยานิพนธแ์ทนการเขา้ชัน้เรยีน

สมาชิกปัจจบุนัของ
สมาคมศิษยเ์ก่า JSPS

ระยะเวลาของทุน 1 ถงึ 2 ปี 14 ถงึ 60 วนั 2 ถงึ 10 เดือน สงูสดุ 3 ปี 14 ถงึ 30 วนั

คณุสมบตัขิอง
ผูท่ี้มีสทิธิสมคัร

• ไดร้บัปรญิญาเอกที่มีผลบงัคบัใชภ้ายใน 6 ปี 
หรอืไดร้บัการก าหนดใหไ้ดร้บัปรญิญาเอก
ก่อนที่จะไดร้บัอนมุตัิทนุ

• มีการจดัเตรยีมแผนการวิจยัล่วงหนา้กบันกัวจิยั
ญ่ีปุ่ นที่เป็นผูร้บัรองท่าน

• เป็นนักวิจยัเทียบเท่าฐานะอาจารยม์หาวทิยาลยั ศาสตราจารย ์
หรอืผูช้่วยศาสตราจารยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น หรอืเป็นนักวิจยัที่ไดร้บั
ปรญิญาเอกที่มีผลบงัคบัใชม้า 6 ปีขึน้ไป

• ด ารงต าแหน่งเป็นนักวิจยัเต็มเวลาใน
สถาบนัการศกึษาของมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัวิจยัในประเทศบา้นเกิดของตน

• อายเุท่ากบัหรอืนอ้ยกว่า 45 ปี
• ยงัไม่ไดศ้กึษาในระดบัปรญิญาเอก

• นักวิจยัที่เคยมีประสบการณก์ารท า
วิจยัในประเทศญ่ีปุ่ นภายใตโ้ครงการ 
JSPS มาแลว้ และปัจจบุนัเป็น
นักวิจยัในสถาบนัการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัหรอืศนูยว์ิจยั 

การสนบัสนนุ
ทางการเงิน

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลบั 
• ค่าประกนัภยัต่างๆ
• ค่าบ  ารุงรกัษารายเดือน เดือนละ 362,000 เยน
• ค่าใชจ้่ายในการยา้ยที่อยู ่200,000 เยน

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลบั 
• ค่าประกนัภยัต่างๆ
• ค่าใชจ้่ายรายวนั 

วนัละ 18,000 เยน

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลบั 
• ค่าประกนัภยัต่างๆ 
• ค่าใชจ้่ายรายเดือน เดือนละ

387,600 เยน

• ค่าใช่จ่ายส าหรบันักวิจยัและที่ปรกึษา
ชาวญ่ีปุ่ น โดย 3 ปี ไดร้บัสงูสดุ 3.6 ลา้น
เยน

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลบั 
• ค่าประกนัภยัต่างๆ 
• ค่าใชจ้่ายรายวนั วนัละ 13,000 เยน
• เงินสนับสนนุเกี่ยวกบังานวิจยั 

10,000 เยน

QR code

วธีิการสมคัร

ประเภทท่ี I ประเภทท่ี II

กรุณาติดต่อสมาคมศิษยเ์ก่า JSPS 
ในประเทศของท่าน

นักวิจยัชาวญ่ีปุ่ น
ซึ่งเป็นผูร้บัรองของท่าน

ผูส้มคัร

JSPS ส านักงานใหญ่

ติดต่อ

ผูส้มคัรจดัเตรยีม
เอกสารเพื่อสมคัร

นักวิจยัชาวญ่ีปุ่ นส่งเอกสารใหก้บั 
JSPS ส านักงานใหญ่
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2

3

https://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/bridge/index.htmlhttps://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/index.htmlhttps://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.htmlhttps://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/index.html

Core-to-Core Program

ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 JSPS ไดด้  าเนินการจดัตัง้โครงการพหุภาคีวิจัยที่ เรียกว่า Core-
to-Core ซึ่งประกอบดว้ยสองโครงการย่อย ไดแ้ก่
A. เครือข่ายการวิจัยระดบัสูง (Advanced Research Networks)
B. การยกระดับเวทีวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย – แอฟริกา (Asia-Africa Science

Platforms )
โครงการนีม้ีจดุมุ่งหมายที่จะสรา้งศนูยก์ารวิจัยชัน้น าระดับโลก ซึ่งเป็นการสรา้งเครือข่ายระยะ
ยาวกบัสถาบนัวิจยัหลกัต่างๆจากทั่วทกุมมุโลกในการใหท้นุวิจยัส าหรบัหัวขอ้การวิจัยที่ทันสมัย
และมีความส าคัญระดับนานาชาติ ส  าหรับหัวข้อวิจัยที่มีความส าคัญเป็นพิเศษหรือให้
ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในภมูิภาคเอเชีย – แอฟรกิา

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

Bilateral Programs

ตรวจดปูระเทศคูค่า้ของ JSPS ไดท่ี้น่ี
https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/joint.html

JSPS สนับสนนุและส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนทางดา้นวิทยาศาสตรร์ะหว่างกลุ่มวิจัยจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นกับกลุ่มวิจัยจากประเทศคู่ค้าที่ เป็นไปตามข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาบนัการศึกษา สภาวิจัย และองคก์รสนับสนุนดา้นวิทยาศาสตรอ์ื่นๆในประเทศเหล่านั้น 
โดยโครงการต่างๆที่ด  าเนินการร่วมกับหน่วยงานของประเทศคู่คา้ส่วนใหญ่จะอยู่ ในรูปแบบ
ของโครงการวิจยัรว่ม การสมัมนาทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักวิจยั 
โครงการทวิภาคีมีสองประเภท ไดแ้ก่ประเภท A และ B ดงันี้
A. โครงการร่วมทวิภาคี/ การสัมมนาร่วมกับสถาบันคู่ค้าของ JSPS

(Bilateral Joint Projects/Seminars with JSPS’s Counterpart Institutions)

โดยประเทศคู่สญัญาในภมูิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ ประเทศบงักลาเทศ ประเทศจีน ประเทศอนิเดีย
ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และ
ประเทศเวียดนาม
B. โครงการความร่วมมือ/สัมมนาร่วม

(Open Partnership Joint Projects / Seminars)

ส าหรบัประเทศทกุประเทศที่มีความสมัพนัธท์างการทตูกบัประเทศญ่ีปุ่ น

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


