กิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) สาหรับนักศึกษา
สำนักงำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (ASEAN University Network: AUN) ร่วมกับมหำวิทยำลัยสมำชิก และมหำวิทยำลัยสมำชิกสมทบ ASEAN+3 ได้
กำหนดจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษำ ตลอดทั้งปีในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งที่เป็นกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ และกิจกรรมกำรสนับสนุนทุน ดังนี้
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะแก่นักศึกษา
ที่

กิจกรรม

1. ASEAN Student Leaders Forum (ASLF)
(หัวข้อของกำรประชุมในแต่ละปีจะเปลี่ยนไป)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

รายละเอียด

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

เป็นกำรจัดประชุมสัมมนำประจำปีให้แก่ผู้นำนักศึกษำในมหำวิทยำลัยของภูมิภำคอำเซียน เพื่อหำรือถึงกำรจัด
โครงกำรด้ำนกิจกำรนักศึกษำร่วมกัน
สิงหำคม – กันยำยน

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

ตุลำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้นำนักศึกษำทุกชั้นปี/ทุกวิทยำเขตซึ่งมีบทบำทในองค์กำรนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

กำหนดผู้เข้ำร่วม

ผู้แทนนักศึกษำจำนวน 3 รำย คัดเลือกโดยกองกิจกำรนักศึกษำ

2. AUN and ASEAN+3 Educational Forum & Young
Speakers Contest
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป
เพื่อให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมควำมสำคัญของภูมิภำค ASEAN และเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้นำในอนำคต ใน
ภูมิภำค ASEAN และประเทศ ASEAN+3
โครงกำรประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนหลัก 1) กำรพูดสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษในหัวข้อที่ผู้จัดกำหนด ซึ่งจะ
แตกต่ำงกันในแต่ละปี โดยผู้เข้ำร่วมแต่ละประเทศจะได้กล่ำวในมุมมองของตนเอง และร่วมเสนอแนวคิด แนว

ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

ทำงแก้ไขปัญหำต้ำงๆ ผ่ำนกำรพูดสุนทรพจน์ 2) Educational Forum เป็นกิจกรรมกำรอภิปรำยถึงปัญหำของแต่
ละประเทศ ตำมประเด็นที่ผู้จัดกำหนด รวมถึงกำรประชุมและร่วมกันวำงแผนแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในประชำคม
กุมภำพันธ์-มีนำคม หรือ สิงหำคม – กันยำยน (หรือช่วงอื่นๆ ขึ้นอยู่กับควำมสะดวกของเจ้ำภำพ)

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

พฤษภำคม หรือ พฤศจิกำยน (หรือช่วงอื่นๆ ขึ้นอยู่กับควำมสะดวกของเจ้ำภำพ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทุกชั้นปี ทุกวิทยำเขต
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
- มีควำมรู้และควำมสนใจตำมหัวข้อที่ผู้จัดกำหนด
ผู้แทนนักศึกษำ จำนวน 2 รำย คัดเลือกโดยกองกิจกำรนักศึกษำ

กำหนดผู้เข้ำร่วม
3. ASEAN and ASEAN+3 Youth Cultural Forum
(หัวข้อของกำรประชุมในแต่ละปีจะเปลี่ยนไป)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป
ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ รวมถึงเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ ASEAN และประเทศ
ASEAN+3
สิงหำคม

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

ตุลำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทุกชั้นปี ทุกวิทยำเขต ที่มีควำมสำมำรถด้ำนด้ำนนำฏศิลป์ไทย กำรขับ
ร้องและกำรเล่นดนตรีไทย
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
ผู้แทนนักศึกษำจำนวน 4 รำย คัดเลือกโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กำหนดผู้เข้ำร่วม

ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

4. AUN Mobile Classroom East-West
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป
ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

เพื่อให้นักศึกษำได้รู้จักภูมิภำค ASEAN มำกยิ่งขึ้น รวมถึง เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของเยำวชนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ
สิงหำคม – กันยำยน

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

พฤศจิกำยน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทุกชั้นปี ทุกคณะ/วิทยำเขต
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
ผู้แทนนักศึกษำ จำนวน 1 รำย (แจ้งเวียนสอบถำมควำมสนใจจำกทุกคณะ/วิทยำเขต)

กำหนดผู้เข้ำร่วม
5. Winter Seminar on Human Security
Development and Energy Science
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป
ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน Human Security Development (HSD) and Energy Science สำหรับ
นักศึกษำปริญญำตรี
สิงหำคม - กันยำยน

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

มกรำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกคณะ/วิทยำเขต/สำขำวิชำ ที่มีควำมรู้ควำมสนใจทำงด้ำน Human Security
Development (HSD) and Energy Science
โครงกำรฯ เปิดรับนักศึกษำจำนวนทั้งสิ้น 25 คน โดยทำง AUN จะมีสิทธิ์ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ จำนวน 10 คน
ซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับทุนจำก JASSO ประมำณ 80,000 JPY หรือประมำณ 27,000 บำท ทั้งนี้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำ

กำหนดผู้เข้ำร่วม

ที่

กิจกรรม

รายละเอียด
ร่วมโครงกำรจะต้องรับผิดชอบค่ำ Participation fee จำนวน 10,000 JPY หรือประมำณ 3,500 บำท ค่ำตั๋ว
เครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น ค่ำรถรับส่งสนำมบิน ค่ำวีซ่ำ ค่ำประกันกำรเดินทำงและค่ำอำหำรระหว่ำงเข้ำร่วม
โครงกำร โดย Kyoto University จะรับผิดชอบค่ำที่พักและสำรองที่พักให้ ผู้สนใจสำมำรถสมัครและส่งเอกสำรที่
เกี่ยวข้องผ่ำนทำง ACTS online system http://acts.ui.ac.id/

6. โครงการ Study and Visit Japan’s Modernisation
and Post-War Experience
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) and Japan
Student Services Organization (JASSO) โดยควำมร่วมมือกับ Okayama University และ ASEAN
University Network (AUN) จัดงำน “Study and Visit Japan’s Modernisation and Post-War
Experience” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงผู้คนในประเทศญี่ปุ่น ให้กับ
นักศึกษำในกลุ่มประเทศอำเซียน เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ เพิ่มปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม ทักษะกำรสื่อสำร และกำร
สำรวจถึงมุมมองที่หลำกหลำย
ธันวำคม –กุมภำพันธ์

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

มีนำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่เป็นสมำชิกเครือข่ำย AUN ที่กำลังศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

กำหนดผู้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ ได้มีกำรเสนอทุนให้แก่นักศึกษำที่ศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 34 รำยจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก AUN โดยทุนจะสนับสนุน ค่ำเข้ำร่วมโครงกำร ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ ค่ำเดินทำงโดย
รถบัสในประเทศญี่ปุ่น โดยคิดเป็นเงินจำนวนประมำณ 1,000 USD ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ำร่วมรับผิดชอบค่ำเครื่องบินไปกลับ ค่ำวีซ่ำและค่ำประกันกำรเดินทำง ทั้งนี้ AUN ขอให้มหำวิทยำลัยคัดเลือกและเสนอชื่อผู้แทนนักศึกษำ จำนวน

ที่

กิจกรรม

รายละเอียด
3 รำย เข้ำร่วม

7. Spring School Programme: “Walking along the
Path of Japan’s Modern History, Culture &
Heritage, and Contemporary Society”
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) และ Japan
Student Services Organization (JASSO) โดยควำมร่วมมือกับ Chiba University และ ASEAN University
Network (AUN) ขอเชิญชวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกคณะ/สำขำวิชำ สมัครเข้ำร่วมโครงกำร Spring
School Programme: “Walking along the Path of Japan’s Modern History, Culture & Heritage, and
Contemporary Society” ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษำจะได้เรียนรู้ถึง ประวัติศำสตร์ มรดก วัฒนธรรม กำร
พัฒนำของสังคมและกำรพัฒนำประเทศญี่ปุ่น ผ่ำนทำงองค์กรและอุตสำหกรรมต่ำงๆ
ธันวำคม – กุมภำพันธ์

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

มีนำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกคณะ/สำขำวิชำ

กำหนดผู้เข้ำร่วม

นักศึกษำที่ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 30 คน จะได้รับทุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในประเทศญี่ปุ่นจำก
JASSO จำนวน 80,000 เยน หรือประมำณ 24,200 บำท โดยขอให้ผู้เข้ำร่วมรับผิดชอบค่ำเครื่องบินไป-กลับ
ค่ำวีซ่ำ ค่ำประกันกำรเดินทำง ค่ำตรวจสุขภำพ และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว โดย AUN ขอให้มหำวิทยำลัยคัดเลือกและ
เสนอชื่อผู้แทนนักศึกษำ จำนวน 3 รำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ

ที่

กิจกรรม

8. International Student Science Forum (ISSF)
(หัวข้อของกำรประชุมในแต่ละปีจะเปลี่ยนไป)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

รายละเอียด

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

Ho Chi Minh City Vietnamese Students’ Association และ National University Ho Chi Minh City
(VNUHCM) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำน International Student Science Forum
(ISSF) กำรประชุมมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร แบ่งปัน
ควำมคิด รวมถึงเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในกลุ่มภูมิภำคอำเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
พฤษภำคม

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

มิถุนำยน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษำปริญญำตรี
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
- มีควำมรู้และควำมสนใจตำมหัวข้อที่ผู้จัดกำหนด
ผู้จัดขอให้มหำวิทยำลัยเสนอชื่อนักศึกษำปริญญำตรี จำนวน 5 รำย โดยนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรประชุม ต้องส่ง
Paper ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้จัดกำหนด ซึ่ง Paper ที่น่ำสนใจจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม
ระยะเวลำประมำณ 10 นำที ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่ำที่พัก อำหำรบำงมื้อ และ ค่ำเดินทำงในพื้นที่ โดยขอให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำวีซ่ำ ค่ำประกันกำรเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ

กำหนดผู้เข้ำร่วม

9. Okayama University Summer School
(หัวข้อของโครงกำรในแต่ละปีจะเปลี่ยนไป)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

โครงกำร Okayama University Summer School (หัวข้อของโครงกำรในแต่ละปีจะเปลี่ยนไป) จัดขึ้น ณ
ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Environmental sciences, Health science, Waste

ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

Management, Archaeology, Global Education (ตำมหัวข้อที่ผู้จัดกำหนด) รวมไปถึง ภำษำ วัฒนธรรมและ
สถำนที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เมษำยน

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

มิถุนำยน - กรกฎำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกคณะ/สำขำวิชำ

กำหนดผู้เข้ำร่วม

นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำจะได้รับกำรยกเว้น Tuition Fee แต่จะต้องรับผิดชอบค่ำ Registration fee
จำนวน 125,000 เยน (ประมำณ 39,000บำท) ทั้งนี้นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับประกำศนัยบัตรพร้อมทั้ง
หน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต จำก the Center for Global Partners and Education, Okayama

10. โครงการ The Summer Program Marco PoloZHENG He Academy of International Oceans
Law and Policy
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

South China Sea Institute, Xiamen University ร่วมกับ School of Law, Dalian Maritime University
สำธำรณรัฐประชำชนจีน จัด โครงกำร The 2017 Summer Program Marco Polo- ZHENG He Academy of
International Oceans Law and Policy โดยโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยเหมินและ
เมืองต้ำเหลียน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งสำมำรถเลือกเข้ำร่วมส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งสองส่วนก็ได้ โดย
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะได้เรียนรู้ถึง มุมมองของจีนในเรื่องของกฎหมำยทะเล และ นโยบำยต่ำงๆ ผ่ำนกำรบรรยำยใน
ชั้นเรียน และกำรเยี่ยมชมสถำนที่สำคัญต่ำงๆ นอกจำกนี้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรยังสำมำรถเลือกเข้ำรับกำรทดสอบและ
ถ่ำยโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหำวิทยำลัยต้นสังกัดได้
พฤษภำคม – มิถุนำยน

ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

กรกฎำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษำ หรือผู้สนใจในเรื่อง Ocean Law and Policy

กำหนดผู้เข้ำร่วม

ผู้จัดมีทุนสนับสนุนให้สำหรับผู้สมัครที่มีควำมโดดเด่น โดยนักศึกษำสำมำรถขอรับทุนได้ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
ค่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยในกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ จำนวน 1,170 ดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 40,300 บำท

11. AUN Students Week on Sustainable
Development
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

สำนักงำนเลขำนุกำรเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN) ขอเชิญมหำวิทยำลัยเสนอชื่อนักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่
2 ขึ้นไป จำนวน 2 คน (นักศึกษำชำย 1 คน และหญิง 1 คน) เพื่อเป็นผู้แทนมหำวิทยำลัย เข้ำร่วมโครงกำรฯ ณ
Universitas Indonesia (UI) สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำภำยใน
กลุ่มประเทศ ASEAN และเสริมสร้ำงจิตสำนึกในควำมเป็นอำเซียนให้แก่เยำวชนรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศ ASEAN
พฤษภำคม - มิถุนำยน

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

กรกฎำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
-นักศึกษำที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรจะต้องมีเกณฑ์ภำษำอังกฤษตำมที่ผู้จัดกำหนด
นักศึกษำผู้เข้ำร่วมจะได้รับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิตเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรฯ
ทั้งนี้ UI มีทุนสนับสนับสนุนค่ำเข้ำร่วมโครงกำร 400 USD และค่ำที่พัก สำหรับผู้แทนนักศึกษำคนแรก และ
มีทุนสนับสนุนค่ำที่พักสำหรับผู้แทนนักศึกษำคนที่สอง

กำหนดผู้เข้ำร่วม

ที่

กิจกรรม

12. โครงการ the 1st AUN-ASEAN Experiential
Learning Programme 2017 (AELP 2017)
(หัวข้อของโครงกำรในแต่ละปีจะเปลี่ยนไป)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

รายละเอียด

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

โครงกำร AUN-ASEAN Experiential Learning Programme (AELP) ซึ่งเป็นโครงกำรริเริ่มของเครือข่ำย AUN Student Affairs Network (AUN-SAN) โดยมี UUM เป็นเจ้ำภำพ ทั้งนี้โครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ
ได้รับประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรแบ่งปันควำมรู้และกำรทำกิจกรรมทั้งแบบ academic และ non-academic เกี่ยวกับ
ประเด็นทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภำคอำเซียน
พฤษภำคม – มิถุนำยน

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

กรกฎำคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทุกชั้นปี ทุกคณะ/วิทยำเขต
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
AUN ขอเชิญมหำวิทยำลัยเสนอชื่อผู้แทนนักศึกษำ จำนวน 2 รำย เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยผู้จัดขอให้ผู้เข้ำร่วม
รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำประกันกำรเดินทำง และ ค่ำลงทะเบียน จำนวน 100 ดอลลำร์สหรัฐ (รวมค่ำอำหำร
บำงมื้อ ค่ำรถรับส่งสนำมบิน และค่ำที่พักสำหรับนักศึกษำ)

กำหนดผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมสนับสนุนทุนแก่นักศึกษา
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1. โครงการ "Fostering ASEAN Future Leaders
Programme”
รำยละเอียดโดยสังเขป

สำนักงำนเลขำนุกำรเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN) ร่วมกับ Daejeon University (DJU) สำธำรณรัฐ
เกำหลีใต้ ประชำสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ณ DJU จำนวน 20 ทุน ภำยใต้โครงกำร "Fostering
ASEAN Future Leaders Programme ซึ่งสนับสนุนโดย the ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation
Programmes Funds และ DJU โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ทุนสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
2. ระยะเวลำกำรศึกษำ 1 ปีกำรศึกษำ
3. ทุนกำรศึกษำจะครอบคลุม ค่ำเล่ำเรียน ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ค่ำประกัน
อุบัติเหตุพื้นฐำน และค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน เดือนละ 300 ดอลลำร์สหรัฐ ในระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

พฤษภำคม – กรกฏำคม

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

สิงหำคม – มิถุนำยน (1 ปีกำรศึกษำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทุกชั้นปี ทุกคณะ/วิทยำเขต

2. China-AUN Scholarship
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

สำธำรณรัฐประชำชนจีนมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี ในกลุ่มประเทศอำเซียนเพื่อศึกษำต่อ
ในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน

ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

กุมภำพันธ์ – เมษำยน

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

ระดับปริญญำโท ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี
ระดับปริญญำเอก ระยะเวลำไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโทที่กำลังศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศอำเซียน โดยผู้สมัครเข้ำ
ศึกษำในระดับปริญญำโท ต้องมีอำยุไม่เกิน 35 ปี และ ผู้สมัครเข้ำศึกษำในระดับปริญญำเอก ต้องมีอำยุไม่เกิน 40
ปี

รำยละเอียดอื่นๆ

มอบทุนกำรศึกษำแบบ Full Scholarships จำนวน 30 ทุน สำหรับนักศึกษำที่กำลังศึกษำใน ณ มหำวิทยำลัย ใน
กลุ่มประเทศอำเซียน

3. Joint Supervision Single Master’s Degree
Programme
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร
ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

Kyoto University เสนอหลักสูตร Joint Supervision Single Master’s Degree Program ให้แก่นักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิกเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN) มีโอกำสในกำรทำวิจัยและทำวิทยำนิพนธ์ ภำยใต้กำร
ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ทั้งอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยที่นักศึกษำกำลังศึกษำอยู่และอำจำรย์จำก Kyoto
University ทั้งนี้มี 4 สำขำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Food and Water Resources, Environment and Energy,
Public Health และ Asian and African Area Studies
15 กุมภำพันธ์ เป็นต้นไป โดยจักต้องสมัคร 4 เดือน ล่วงหน้ำก่อนที่จะเดินทำงไปทำวิจัยและวิทยำนิพนธ์ ณ
Kyoto University
ทำวิจัยเป็นระยะเวลำ 3-6 เดือน

ที่

กิจกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร
รำยละเอียดอื่นๆ

4. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ the AUN-KASEAS Exchange
Fellowship Programme
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยสังเขป

รายละเอียด
ระหว่ำงวันที่ มิถุนำยน - กุมภำพันธ์
นักศึกษำระดับปริญญำโท ที่กำลังศึกษำอยู่ ณ มหำวิทยำลัย ที่เป็นสมำชิกเครือข่ำย AUN
ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้โดยตรงไปยัง AUN ซึ่งทำง AUN จะเป็นผู้คัดเลือกส่งใบสมัครไปยัง Kyoto University
ต่อไป

ช่วงเวลำกำรรับสมัคร

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้คณำจำรย์ นักวิจัยและนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำม
ต่ำงทั้ง ทำงด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่ำงสำธำรณรัฐเกำหลีไต้และ ASEAN
โดยผ่ำนกำรทำวิจัย
มิถุนำยน – กรกฎำคม

ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

สิงหำคม – กุมภำพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

คณำจำรย์ นักวิจัยและนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ในภูมิภำคที่สนใจเรื่อง Korean Studies, East Asian
studies หรือสนใจควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยในหัวข้อที่มีควำมสนใจร่วมกันกับมหำวิทยำลัยของประเทศเกำหลี
โครงกำร the AUN-KASEAS Exchange Fellowship Programme มอบทุนในกำรทำวิจัย จำนวน 10 ทุนโดยผู้
ได้รับคัดเลือกจะได้ทำวิจัย ณ สำธำรณรัฐเกำหลี ระยะเวลำ ตั้งแต่ 2 สัปดำห์ ถึง 6 เดือน ระหว่ำงเดือนสิงหำคม
2559 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2560 ทั้งนี้เงินสนับสนุนในกำรทำวิจัยแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) ทุนจำนวน 4,000
USD สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท 2) ทุนจำนวน 5,000 USD สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำเอกและนักวิจัย
3) ทุนจำนวน 6,000 USD สำหรับอำจำรย์

รำยละเอียดอื่นๆ

หมายเหตุ
 ช่วงเวลาการรับสมัคร และ ช่วงเวลาจัดกิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนอ้างอิงจากกิจกรรมในปี พ.ศ. 2559-2560 ทั้งนี้วันที่รับสมัครและวันที่
จัดกิจกรรมจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
 สามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโครงการได้จาก http://www.interaffairs.psu.ac.th/ (ในส่วนของ Announcements) หรือ ติดต่องานวิเทศ
สัมพันธ์ กองบริการการศึกษา Email: psu-international@psu.ac.th โทร 074-282255

