ระเบียบและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
โครงการ “ASEAN SCHOLARSHIP”
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประจําปีการศึกษา 2560
...................................................................
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษามาโดยตลอด และได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International
Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัด เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
1. วัตถุประสงค์
โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และเวียดนาม ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ในด้านวิทยาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษา
ก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็น
ส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นําแห่งศตวรรษที่ 21 ของภูมิภาคเอเชีย พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (ประเทศไทย)
ผู้ขอรับทุนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเอกใดๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น สาขา
แพทยศาสตร์ และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

เป็นผู้มสี ัญชาติไทย และมีภมู ิลําเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เป็นผู้สาํ เร็จการศึกษาแล้ว หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา
(ในระบบการศึกษาที่มรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี)
ผู้สมัครฯจะต้องมีผลการเรียน และความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง (recommendation letter) 2 ชุด
จากอธิการบดี หรือ คณบดี จํานวน 1 ชุด และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่าน
อื่นๆที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบรู ณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 3 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รบั การตอบรับให้เป็น
“นักศึกษาวิจัย” หรือ Postgraduate International Research Student จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และลงทะเบียน
เป็นนักศึกษาวิจัยภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 หรือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 2 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯอาจเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรงในบางบัณฑิต
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับจาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว และลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560
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2.7

2.8
2.9
2.10

ผู้สมัครฯจะต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปนุ่ ตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ สําหรับการเป็นนัก
ศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
(โดยระดับภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการของแต่สาขาวิชา สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
ผู้สมัครฯทีม่ ีภูมลิ ําเนาในประเทศไทย จะต้องสมัครจากประเทศไทย รวมทั้งต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกใน
ทุกขั้นตอน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิฯกําหนด
ผู้สมัครฯจะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ
ผู้สมัครฯจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด และ ไม่อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใดเช่นกัน

3. มูลค่าทุนการศึกษา
a) นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
b) นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)
c) ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา: จ่ายเต็มจํานวนตามจริง
d) ค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น : จ่ายเต็มจํานวนตามจริง (เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)
4. จํานวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนของโครงการ
นักศึกษาจํานวน 1 คนจากประเทศไทย (รวมกับนักศึกษาอีก 4 ประเทศในอาเซียน เป็น 5 คน)
5. ระยะเวลาการให้ทุน
ทุนการศึกษาจะมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี (1 ปีสําหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย และ 2 ปีสําหรับศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท) และ ทุนการศึกษานี้จะถูกระงับในกรณีที่ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาวิจัยไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 ปีหลังจากที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด
2 ปี
6. สาขาวิชาที่ให้ทุน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาวิจยั หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ใน
สาขาใดสาขาหนึ่ง จากบัณฑิตวิทยาลัยที่กําหนด ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว (ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวแพทยศาสตร์)
โดยสําหรับทุนของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจากประเทศไทย สามารถเลือกสาขาวิชาจากบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไปนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Graduate School of Agricultural & Life Sciences)
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Sciences)
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6. สาขาวิชาที่ให้ทุน (ต่อ)
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Graduate School of Engineering)
6.4 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์* (Graduate School of Frontier Sciences)
(*ยกเว้นสาขาศิลปะ)
6.5 บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Graduate School of Pharmaceutical Sciences)
6.6 บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduate School of Information Science and Technology)
** สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ภาคผนวก 1**
7. ระยะเวลาการรับสมัคร
16 พฤศจิกายน 2558 - 9 มีนาคม 2559
8. เอกสารประกอบการสมัคร
1) สําเนาบัตรประชาชน
2) ใบสมัครขอรับทุน และแผนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
3) ใบแสดงผลคะแนน หรือ ทรานสคริปต์ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ ไม่รับสําเนา) ในกรณีที่
ผู้สมัครยังไม่สําเร็จศึกษา ให้ใช้ใบแสดงผลคะแนนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และเอกสารรับรองว่าจะสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย
4) หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จํานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนดและอาจมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้)
- หนังสือรับรองจากอธิการบดี และ/หรือ คณบดี จากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆที่มคี ุณวุฒิครบถ้วน 1 ฉบับ
5) เอกสารประกอบอื่นๆที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยที่ผสู้ มัครเลือกไว้ กําหนดให้ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น
- ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS)
- ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
- ใบรับรองผลการสอบอื่นๆ เช่น GRE, GMAT
- ใบรับรองการศึกษาหรือการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
6) เอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครจะไม่ส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
9. กระบวนการคัดเลือก
1) การคัดเลือกรอบเอกสาร
มูลนิธิฯจะคัดเลือกในรอบแรกจากใบสมัคร และเอกสารที่ได้รับจากผู้สมัครฯ เช่น งานวิจัยที่เคยทํา แผนการเรียน ใบรับรอง
ผลการศึกษาและหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาจะประกาศผลการคัดเลือกรอบเอกสารทางเว็บไซต์
www.ajinomotofoundation.or.th และแจ้งผลทางอีเมล์ที่ให้ไว้
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2) การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจะเข้าสูร่ อบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะพิจารณาจากความพร้อม และความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
a) เอกสารที่จําเป็นสําหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้นๆ เช่น ผลการสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษ
(TOEFL) และอื่นๆ (ดูที่ภาคผนวก 2)
b) เอกสารการจบการศึกษา หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร สําหรับผู้ขอรับทุนที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาในวันที่
สมัคร ให้ใช้เอกสารที่รับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาแทน
10. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน และการสิ้นสุดของการให้ทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับเป็นการชั่วคราว หรือสิ้นสุดลงทันที และผู้รับทุนต้องชดใช้ตามจํานวนเงินที่ถูกเบิกไป
แล้วเต็มจํานวน หรือบางส่วน ในกรณีที่พบว่าผูไ้ ด้รับทุนปฏิบตั ิเข้าข่ายดังต่อไปนี้:
1) กรอกข้อมูลเท็จลงในใบสมัคร
2) เป็นผู้ท่อี ยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ
3) ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยโตเกียวผ่านภายในหนึ่งปี หลังจากที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในฐานะนักศึกษาวิจัย)
4) ไม่สามารถเดินทางถึงประเทศญี่ปนุ่ ภายในวันที่กําหนด
5) มีผลการศึกษาต่าํ เนื่องจากขาดเรียน ขาดความตั้งใจ และไม่ความกระตือรือร้นในการศึกษา
หรือพบว่า นักศึกษาไม่สามารถทําการวิจัยได้ ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดก็ตาม
6) ประสบปัญหาในการศึกษาต่อ เนือ่ งจากเจ็บป่วย หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ
7) ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัยโตเกียว หรือของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
11. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
- การคัดเลือกรอบเอกสาร
- การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลผูไ้ ด้รับทุน
- พิธีมอบใบรับรองและปฐมนิเทศนักเรียนทุน
- เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

16 พฤศจิกายน 2558 – 9 มีนาคม 2559
10 - 20 มีนาคม 2559
ปลายมีนาคม - พฤษภาคม 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
เมษายน 2560

หมายเหตุ :
- ผู้สมัครที่ไ ด้รับคัดเลือกจะต้องสามารถยื่นเอกสารต่างๆที่จําเป็น เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยโตเกียวตามกําหนด (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก 2 ) เอกสารเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฯ อีกครั้ง
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หมายเหตุ : (ต่อ)
- ผู้ที่ขอรับทุนที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อในเดือนเมษายน 2560 จะต้องได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายในเดือนมกราคม
2560 และจะต้องดําเนินการต่างๆ ได้แก่ การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆ ให้เรียบร้อยก่อนการศึกษาต่อในเดือนเมษายน
- ผู้ที่ขอรับทุนที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อในเดือนตุลาคม 2560 จะต้องตรวจสอบระยะเวลาการรับสมัคร และวันที่จะต้องได้รับ
หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เนื่องจากจะแตกต่างจากโครงการปกติ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง ได้
จากคณะที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบนีม้ ีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

( พิเชียร คูสมิทธิ์ )
รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
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ภาคผนวก 1 รายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
ด้านวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์)
• ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนดังนี้
1) โปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) หรือแบบ 2 ปี (ปริญญาโท) ได้แก่
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์* และ บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี
(*ยกเว้น สาขาศิลปะ และต้องมีคะแนน GRE ตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละสาขา)
2) โปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) เท่านั้น ได้แก่
บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• บัณฑิตวิทยาลัย คณะต่อไปนี้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีหลักสูตรพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ (โดยรายละเอียดการรับสมัครสามารถ
ตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวอีกครั้ง)
◎ โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎
บัณฑิตศึกษา

เกษตรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาการ
วิทยาศาสตร์*

เภสัชศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์
และเทคโนโลยี

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท
(โปรแกรม 3 ปี)













ปริญญาโท
(โปรแกรม 2 ปี)
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ภาคผนวก 2 เอกสารที่จําเป็นในการสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
บัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารที่จําเป็นและสําคัญในการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาการวิทยาศาสตร์*
Frontier Sciences
(*ยกเว้น สาขาศิลปะ)

<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัคร และรูปขนาด 3cm X 4cm อีก 1 รูป (ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด)
2) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากสถาบัน
4) ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่จะเข้าศึกษาต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
5) แผนการศึกษาต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
6) แผนการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
7) ใบรับรองความรูภ้ าษาญี่ปุ่น (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด))
8) ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
9) เอกสารสําหรับติดต่อ Contact sheet (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
10) เอกสาร “Payment Confirmation Page” ที่พิมพ์ออกมา หลังจากชําระค่าสอบออนไลน์
11) ซองเอกสารขนาด One Kaku-2 size (33.2 x 24 cm) ที่จ่าหน้าซองระบุชื่อและที่อยู่ของตัวเอง
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) รูปขนาด 3cm X 4cm เป็นภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือมีสิ่งปิดบังใบหน้าถ่ายไว้ไม่เกิน 3
เดือน จํานวน 3 ภาพ (หนึ่งในสามภาพจะใช้ประกอบในใบสมัคร)
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากสถาบัน
4) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
(กรุณาแนบเอกสารระบุ เกรดเฉลีย่ วิธีการคิดคะแนนเฉลีย่ และจํานวนหน่วยกิต)
5) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สาํ เร็จการศึกษา
6) ใบรับรองความรูภ้ าษาญี่ปุ่น : จากผล JLPT หรือ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า (ตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด)
7) ใบรับรองผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL (อายุไม่เกิน 2 ปี)
8) ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
9) แผนการศึกษาต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
10) แผนการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
11) ใบรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ในวันสมัคร)
12) ใบรายงานกิจกรรมทางการเงิน (3 เดือนย้อนหลัง)
** หากผูส้ มัครได้รับทุนการศึกษา เอกสาร 11 กับ 12 จะออกโดยมูลนิธิฯที่ให้ทุน *
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) แผนการศึกษาวิจยั (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
4) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
5) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สาํ เร็จการศึกษา
(ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
6) ใบรับรองความรูภ้ าษาญี่ปุ่นจากอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันสุดท้ายทีร่ ับสมัคร)
7) แผนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
8) ภาควิชาอาจขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ตามสมควร

เภสัชศาสตร์
Pharmaceutical Sciences

สารสนเทศศาสตร์
และเทคโนโลยี
Information Science
and Technology
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ภาคผนวก 2 เอกสารที่จําเป็นในการสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
บัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารที่จําเป็นและสําคัญในการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Agricultural and
Life Sciences
(*ยกเว้น สาขาสัตวแพทย์)

<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
3) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
4) หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือ คณบดี หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่สาํ เร็จการศึกษา
5) ใบรับรองความรูภ้ าษาญี่ปุ่น (จากอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า)
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
6) แผนการศึกษาวิจยั (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
7) แบบฟอร์มขอทําบัตรนักศึกษา พร้อมรูปขนาด 3cm X 4cm (ตามที่กําหนด)
วิทยาศาสตร์
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
Sciences
2) รูปขนาด 3cm X 4cm (ถ่ายภาพไม่เกิน 6 เดือน)
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
4) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
5) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สาํ เร็จการศึกษา
6) แผนการศึกษาต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
หมายเหตุ :
1) ผู้สมัครในภาควิชา Department of Biological Sciences จะต้องมีผลคะแนน GRE ในรายวิชาดังนี้
- สาขา Biophysics and Biochemistry : GRE (B22-Biochemistry, Cell and Molecular Biology
or B24-Biology)
- สาขา Bioinformatics and Systems Biology : GRE (M68-Mathematics, C29-Computer
Science or P77- Physics).
2) หากเอกสารตัวจริงเป็นภาษาไทย กรุณาแนบเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
มาด้วย
วิศวกรรมศาสตร์
<เอกสารที่จําเป็น>
Engineering
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติและรูปขนาด 3cm X 4cm
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) แผนการศึกษาวิจยั โดยสรุป (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
3) แผนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นและการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
4) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
(ภาษาอังกฤษ)
5) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
6) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สาํ เร็จการศึกษา
(ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร)
7) ใบรับรองความรูภ้ าษาญี่ปุ่นจากอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด หรือผล JLPT)
8) แบบฟอร์มติดต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
• กรุณาติดตามดูที่เว็บไซต์หรือสื่ออืน่ ๆของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยว่า เอกสารที่จําเป็นต้องใช้ยังคงระบุตามนี้หรือไม่ก่อนที่จะทําการสมัคร
เพราะอาจมีการปรับปรุง หรือ เพิม่ เติมเอกสารที่จําเป็น หรือ กําหนดขึ้นใหม่
• กรุณาเตรียมเอกสารที่จําเป็นต่างๆ ดังที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น TOEFL, JLPT, GMAT และ GRE และผลการสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่สมัคร
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ต ัวอย่างการกรอกใบสม ัคร และการเขียนเอกสาร Field of study
APPLICATION FORM
Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students
「味の素スカラシップ」申請書

กรุณากรอกรายละเอียดด้วยต ัวพิมพ์ภาษาอ ังกฤษ (block letter)

ต ัวเลขอารบิค และเขียนว ันทีโ* ดยใชร้ ป
ู แบบ

้ ัวย่อ)
เดือน-ว ัน-ปี ค.ศ. พร้อมทงเขี
ั4 ยนรายละเอียดต่างๆด้วยคําเต็ม (ไม่อนุญาติให้ใชต

氏名 Name

姓 Family name

名

First and middle name

写真 Photograph

(In Roman block capitals)

生年月日 Date of birth
19
Year

年

月

Month

性別 Sex

日

Male

Day

年齢 Age

男

婚姻状況 Marital status
Female
女

Single

Married

未婚

既婚

国籍 Nationality

出生地 Place of Birth

現況
น ับอายุถงึ เดื
อนPresent status with the name of your university or employer)
เมษายน 2559
現連絡先 Present contact address
Address
Tel:
Fax :
E-mail :

緊急連絡先 Contact person in case of emergency
Name
Relation:
Address
Tel
Fax
GPA(Grade Point Average)
GRE

一般知識点 General Point

（If possible）

Bachelor’s

Master’s

科目点 Subject Point
(Subject name)

้ ะแนน
ระบุคะแนน GRE (ถ้ามี) หากไม่มใี ห้เว้นว่างไว้ หากเลือกบ ัณฑิตวิทยาล ัยทีต
* อ
้ งใชค
่ อ
GRE ก็ ตอ
้ งใสข
้ มูลด ังกล่าว พร้อมแนบเอกสารประกอบด้วย (สามารถดูรายละเอียดเพิม
* เติม
ได้ทภ
ี* าคผนวก 2 ในระเบียบทุนฯ)

学歴 Educational background
Name and Location of

Period attended

School

to schools

Name

From

School

Location (City)

To

中学校

Name

From

Location (City)

To

Name

From

Location (City)

To

Name

From

Location (City)

To

小学校

Years and month attended

Major Subject, Diploma or Degree Awarded

Years

Elementary
Months
Years

ให้กรอกข้อมูลว ันทีใ* ห้ถก
ู ต้อง
่ ง ปี และเดือน
โดยเฉพาะในชอ
ึ
ทีเ* คยศกษา
และระยะเวลา
ึ ษา
ทงหมดที
ั4
ท
* า
ํ การศก

Middle School

高校

Months
Years

High School

大学

Months
Years

University/Colleg
e

Months

4 年制大学 4-Year University/College

่ งทีต
ใสเ่ ครือ
* งหมายถูก X ในชอ
* รงก ับ
ึ ษาทีม
หล ักสูตรการศก
* จ
ี า
ํ นวนปี ตรงก ับ
ึ
จํFrom
านวนปี การศกษาทีค
* ณ
ุ จบ
Years

5 年制大学 5-Year University/College
大学院

Name

Graduate School
Location (City)

To

Months

修業年限合計 Total years of education

Years

Months

職歴 Employment record

年代順にお書きください(Please fill in your record in chronological order)

組織の名前 Name and address of organization

勤務期間
Period of employment
From
To

From
To

From
To

役職 Position held

職種 Type of work

学位 Academic degree
機関 Institution

年 Year

取得学位 Conferred Degree:

a) Bachelor’s Degree
学士

月 Month
b) Master’s Degree

c) Doctorial Degree

修士

博士

ํ ค ัญทีส
ื* อาจารย์ทป
สา
* ด
ุ กรุณาระบุชอ
ี* รึกษา แล็ป และบ ัณฑิตวิทยาล ัยทีค
* ณ
ุ สนใจสม ัครเป็น

東京大学における希望する大学院研究科
ึ ษาวิจ ัย โดยอ้างอิงข้อมูลอาจารย์จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาล ัยโตเกียว (ระบุชอ
ื* 2 คน)
น ักศก
（※希望する東京大学大学院研究科、専攻（コース）、指導教員名を記入。）
Name of the graduate school, the major and host professor of the University of Tokyo which you wish to enroll.
Graduate school

Major (Course)

Host Professor

่ งทีต
ึ ษา ซงึ* โดยทว* ั ไปจะเลือกสม ัคร
ใสเ่ ครือ
* งหมายถูก X ในชอ
* รงก ับโปรแกรมทีต
* อ
้ งการศก
เป็นโปรแกรม 3 ปี (สามารถดูรายละเอียดเพิม
* เติมได้ทภ
ี* าคผนวก 1 ในระเบียบทุนฯ)
以下のいずれかを選んでください。 Select one with × in the (
(

) 外国人研究生（原則１年間）＋修士課程（２年間）を希望する。

（

） 修士課程（２年）を希望する。 Master course student (2 years)

).

Foreign research student (Generally 1 year) + Master course student (2 years)

日本語習熟度 Japanese Language proficiency (If possible)
่ งนี4
คุณระบุการเรียนภาษาญีป
* ่ นของคุ
ุ
ณได้ในชอ

่ งด้านล่าง
และสามารถระบุผลคะแนน JLPT ในชอ

日本語学習暦
学習期間

学習時間

Period of Study(MM/YY)
From:

Total study Hours
To:

日本語能力検定試験の結果
受験日

Name of Institution or Course in the university
Hours

Result of your JLPT (Japanese Language Proficiency Test)
受験地

Date of the test

Month

日本語学習機関又は大学履修科目名

Year

Place of the test

試験結果
Your test result

Level passed:
Total score:

語学習熟度（母国語を除く） Language Proficiency (Except your native language)
กรุณาระบุทก
ั ษะต่างๆของภาษาอืน
 ทีค
 ณ
ุ มีพน
ื ฐาน
แต่the
อย่following
าระบุเป็นภาษาประจํ
าชาติ3ข–องคุ
ณ2 –
語学習熟度を自己評価してください(Evaluate your language level using
scale: 4 – Excellent,
Good,
Fair and 1 - Poor.)
Japanese

English

Others (Specify in blank)
(

)

Others (Specify in blank)
(

)

Reading

Writing

Oral Communication

他の奨学金に応募している場合は、その名前、機関、金額等を記入 If you are applying for other scholarship, state the
details (name of the sponsor, duration, amount, etc).

I understand and accept all the matters stated in the Application for “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students”
and hereby apply for this scholarship.
(私は「味の素スカラシップ」募集要項に記載されている事項をすべて了承し、申請します。)
申請年月日 Date of application

申請者署名 Applicant’s Signature

申請者氏名 Applicant’s name
(In Roman block capitals)

Field of Study and Study Program
専攻分野及び研究計画
氏名 Full name (Type or in block letters)
Family name
First name
これまでの研究結果 Research activities in the past

1. Research activities in the past

Middle name

สําค ัญทีส
* ด
ุ

① กรุณากรอกรายละเอียดทีเ* กีย
* วข้อง อาจมีชาร์ทประกอบการอธิบายได้
โดยรายละเอียดควรจะครอบคลุมถึงเรือ
* งต่างๆด ังนี4 ห ัวข้องานวิจ ัย ภูมห
ิ ล ัง ประเด็นทีส
* นใจ และแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ํ
ว ัตถุประสงค์งานวิจ ัย วิธก
ี ารทําการทดลอง ความสาค ัญของงานวิจ ัยนี4 และจุดตงต้
ั4 น ซงึ* อาจจะระบุถงึ วิทยานิพนธ์ของ
คุณ
ั
②กรุณาอธิบายกระบวนการวิจ ัย และผลการวิจ ัยทีไ* ด้ รวมทงข้
ั4 อสงเกตและรายละเอี
ยดอืน
* ๆทีเ* กีย
* วข้อง

日本での研究計画 Describe study program in Japan with details

2. Describe study program in Japan with details
สําค ัญทีส
* ด
ุ
กรุณากรอกรายละเอียดทีเ* กีย
* วข้อง โดยรายละเอียดควรจะครอบคลุมถึงเรือ
* งต่างๆด ังนี4 ห ัวข้องานวิจ ัย ภูมห
ิ ล ัง/
ํ ค ัญ ฯลฯ ทีเ* กีย
ประเด็นทีส
* นใจ และแนวทางการแก้ปญ
ั หา ว ัตถุประสงค์งานวิจ ัย วิธก
ี ารทําการทดลอง ความสา
* วข้องก ับ
ึ ษาวิจ ัยและทําการทดลองทีป
อาจารย์ทป
ี* รึกษา และห้องแล็ปทีค
* ณ
ุ สนใจจะสม ัครเป็นน ักศก
* ระเทศญีป
* ่น
ุ

自己紹介書 Personal statement: Describe about yourself (experience,
why you choose to study in Japan, your future goals, etc) freely and briefly.
自分のこと（体験、日本に留学を決めた理由、将来像など）について
自由に簡単に記入。

APPLICATION FORM

FORM

1

Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students
「味の素スカラシップ」申請書
・Type or write in Japanese or in English block letters. (明瞭に記入すること)
・Numbers should be Arabic numerals. (数字は算用数字を用いること)
・Years should be written using the Anno Domini system. (年号はすべて西暦を用いること)
・Proper nouns should be written in full and not abbreviated. (固有名詞は正式名称で省略しないこと)
姓 Family name

氏名 Name

名

First and middle name

(In Roman
block capitals)

生年月日 Date of birth
年
Year

月
Month

年齢 Age

性別 Sex
Male
男

日
Day

婚姻状況 Marital status
Female
女

Single
未婚

国籍 Nationality

現連絡先 Present contact address
Address

Tel:
Fax :
Cell Phone:
E-mail :

Tel
Fax

Paste a passport size
photograph taken within
past 6 month. Write your
name in block letters on the
back of the photo.）

出生地 Place of Birth

現況 Present status with the name of your university or employer)

緊急連絡先 Person to contact in case of emergency
Name
Address

Married
既婚

写真 Photograph

Relation:

Bachelor’s

GPA(Grade Point Average)
GRE
一般知識点 General Point
（If possible）

Master’s
科目点 Subject Point
(Subject name)

学歴 Educational background

小学校
Elementary School

中学校
Middle School

高校
High School

大学
University/College

Name and Location of
School

Period attended
to schools

Name

From

Location (City)

To

Name

From

Location (City)

To

Name

From

Location (City)

To

Name

From

Location (City)

To

Years and
month attended

Major Subject, Diploma or
Degree Awarded

Years
Months
Years
Months
Years
Months
Years
Months

4 年制大学 4-Year University/College
5 年制大学 5-Year University/College
Name
大学院
Graduate School
Location (City)

From
To

Years
Months
Years

修業年限合計 Total years of education

Months
職歴 Employment record

年代順にお書きください(Please fill in your record in chronological order)

組織の名前
Name and address of organization

勤務期間
Period of employment
From
To
From
To
From
To

役職
Position

職種
Type of work

学位 Academic Degree
機関 Institution
取得学位 Conferred Degree:

年 Year
a) Bachelor’s Degree
学士

月 Month

b) Master’s Degree
修士

c) Doctoral Degree
博士

東京大学における希望する大学院研究科
（※希望する東京大学大学院研究科、専攻（コース）、指導教員名を記入。）
Name of the graduate school, the major and host professor of the University of Tokyo which you wish to
enroll.
Graduate School
Major (Course)
Host Professor

以下のいずれかを選んでください。 Select one with placing × in the (

).

(

) 外国人研究生（原則
外国人研究生（原則１年間）＋修士課程（２年間）を希望する。
原則１年間）＋修士課程（２年間）を希望する。
Foreign research student (Generally 1 year) + Master course student (2 years)

（

） 修士課程（２年）を希望する。 Master course student (2 years)

日本語習熟度 Japanese Language Proficiency (If possible)
日本語学習歴 Details of Japanese Language Study
学習期間
Period of Study(MM/YY)
From:
To:

日本語能力検定試験の結果
受験日
Date of the test
Month

Year

学習時間
Total study Hours
Hours

日本語学習機関又は大学履修科目名
Name of Institution or Course in the university

Result of your JLPT (Japanese Language Proficiency Test)
受験地
Place of the test

試験結果
Your test result
Level passed:
Total score:

語学習熟度（母国語を除く） Language Proficiency (Except your native language)
語学習熟度を自己評価してください(Evaluate your language level using the following scale:
4 – Excellent, 3 – Good, 2 – Fair, 1 - Poor.)
Japanese
English
Others (Specify in blank) Others (Specify in blank)
(
)
(
)
Reading
Writing
Oral Communication
他の奨学金に応募している場合は、その名前、機関、金額等を記入 If you are applying for other scholarship, state the
details (name of the sponsor, duration, amount, etc).

I understand and accept all the matters stated in the Application for “Ajinomoto
Scholarship for ASEAN International Students” and hereby apply for this scholarship.
(私は「味の素スカラシップ」募集要項に記載されている事項をすべて了承し、申請します。
私は「味の素スカラシップ」募集要項に記載されている事項をすべて了承し、申請します。)
私は「味の素スカラシップ」募集要項に記載されている事項をすべて了承し、申請します。
申請年月日 Date of application

申請者署名 Applicant’s Signature

申請者氏名 Applicant’s name
(In Roman block capitals)

Field of Study and Study Program
専攻分野及び研究計画
氏名 Full name (Type or in block letters)
Family name

First name

これまでの研究結果 Research activities in the past

Middle name

日本での研究計画 Describe study program in Japan with details

自己紹介書 Personal statement: Describe about yourself (experience, why you
choose to study in Japan, your future goals, etc) free and briefly.自分のこと（体験、日本に留
学を決めた理由、将来像など）について自由に簡単に記入。

RECOMMENDATION FORM
Applicant’s name (in print):

Family name

First name

Middle name

To the Recommender:
This person named above is applying for “Ajinomoto Scholarship”. We would appreciate if you gave us your
opinion of the applicant’s academic abilities, together with some comments on his/her character and potential
that he/she would be leading the future Asia and contribute to the friendship between his/her country and
Japan. Please fill in the below questions and write your recommendation in English or in Japanese. In order to
ensure confidentiality, please place this in an envelope, sign the seal and return to the applicant. We welcome
early submission to the candidate. Thank you for your cooperation and would like to assure you that your
comments will carefully be considered.
How long have you known the applicant? From
In what capacity?

To

Please identify the group to which you are comparing the applicant:
Undergraduate students
Master’s level students
Others (Please identify the specific group):
How many years, approximately, have you evaluated people in this group?
How many people are in the group, in round numbers, totaled over those years?
Please rate the applicant relative to others in the group:
Exceptional Excellent Very Good
Top 2%

Academic Performances
Intellectual Potential
Interpersonal skills
Creativity and Originality
Motivation for Graduate Studies

Reasons for Recommendation

Top 5%

Top 10%

Good
Top 25%

Average
50%

Poor
Below 50%

N/A

Please give us your contact information:
Name of Recommender:
Post or Position
Institution
Address:
E-mail:

Date:

TEL:
FAX:
Signature

ประวัตินักศึกษา

FORM 4

CURRICULUM VITAE

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
ชื่อ-สกุล
Name-Family Name
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน

ศาสนา

โทรศัพท์
อีเมล์
การเกณฑ์ทหาร (ชาย)

 ผ่านเกณฑ์แล้ว

 อยู่ในระหว่างการผ่อนผัน

 ได้รับยกเว้น

 ยังไม่ได้เกณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว (Family Data)
สถานภาพครอบครัว
ชื่อ-สกุลของบิดา

 อยู่ด้วยกัน

 หย่าร้าง

 บิดาเสียชีวิต

 มารดาเสียชีวิต
อายุ

อาชีพ

โทรศัพท์

สถานที่ทํางาน
ที่อยู่
ชื่อ-สกุลของมารดา

อายุ

อาชีพ

โทรศัพท์

สถานที่ทํางาน
ที่อยู่
มีพี่น้องจํานวน ________ คน และเป็นบุตร-ธิดาคนที่ ________ ของครอบครัว
ชื่อ-สกุล

อายุ

ที่ทํางาน/ที่อยู่

1/2

เบอร์โทรศัพท์

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training Background)
ช่วงเวลา
รายละเอียด

ทุนการศึกษาและรางวัล (Scholarship and Award)
ช่วงเวลา

รายละเอียด

บทความวารสารและสิ่งตีพิมพ์ (Publications)
ช่วงเวลา

รายละเอียด

ประวัติการฝึกงาน/การทํางาน และกิจกรรมในต่างประเทศ (Internship, Work and International Experiences)
ช่วงเวลา
รายละเอียด
หมายเหตุ

ทักษะ/ความสามารถพิเศษ (Skills)
ทักษะ/ความสามารถพิเศษ
ภาษาอังกฤษ








ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก








ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ระดับความสามารถ
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 

2/2

หมายเหตุ
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่สามารถใช้ได้

