ทุน Academic Mobility Program 2018
จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุน Academic Mobility Program 2018
ชือทุน
1. ทุนสนับสนุนการ
เดินทางไปแลกเปลีย น
ด้ านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาใน
ต่ างประเทศ ระดับ
ปริญญาตรี

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
1. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี 2 ขึนไป
2. มีคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํ กว่า 2.75 และไม่มีประวัติติด “F” ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
3. มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษไม่ตาํ กว่าระดับ B ในกรณี ทีผลตํากว่า B
ให้ขอหนังสื อรับรองความสามารถด้านการสื อสารภาษาอังกฤษจาก
ส่ วนงานต้นสังกัด
4. มีทกั ษะด้านการสื อสารภาษาอังกฤษดี
5. มีหนังสื อระบุการตอบรับให้เข้าร่ วมจาก Host University
6. ต้องเป็ นการเดินทางไปฝึ กงานกับหน่วยงานต่างประเทในภาครัฐ
ภาคเอกชน หรื อองค์กรทีไม่แสงผลกําไร

รายละเอียดทุน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วงเงินทุนละไม่เกิน 25,000 บาท
- ระยะเวลาตังแต่ 4 สัปดาห์ข ึนไป (รวมวันเดินทาง) โดย
ครอบคลุม
- ค่าบัตรโดยสารเครื องบินระหว่างประเทศ
- ค่าทีพกั
- ค่าเบียเลียง
- ค่าทําวีซ่า
- ค่าประกันสุ ขภาพ
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ

ทุน Academic Mobility Program 2018
ชือทุน

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

2. ทุนแลกเปลีย นด้ าน
วิชาการภายใต้ ASEAN
University Network
(AUN)

คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
1. เป็ นบุคคลสัญชาติไทย และเป็ น นศ. ในระดับปริ ญญาตรี ตังแต่ปี 2 ขึน
ไป หรื อบัณฑิตศึกษา โดยต้ องคงสภาพการเป็ นนักศคึกษาตลอดจนเสร็ จ
สิ นการเข้ าร่ วมโครงการ
3. มีคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํ กว่า 3.00 ในระดับปริ ญญาตรี และไม่ตาํ กว่า
3.50 ในระดับบัณฑิตศึกษา
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีกาํ หนด (ตรวจสอบ
รายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัย
5. เป็ นทุนเพือสนับสนุนการแลกเปลียนด้านวิชาการ ทีตรงตามสาขาวิชาที
ผูข้ อรับทุนสนับสนุนกําลังศึกษาอยู่
6. นศ. จะต้องลงทะเบียนเรี ยนในหลักสู ตรทีมหาวิทยาลัยสมาชิก AUN
เปิ ดสอนตามปกติ ระยะเวลาการแลกเปลียน 1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 4
เดือน)

รายละเอียดทุน
- ทุนเหมาจ่าย จํานวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 140,000 บาท
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
- ค่าบัตรโดยสาร ไป-กลับ กรุ งเทพฯ – (ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซี ยน) – กรุ งเทพฯ ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบเหมาจ่าย จํานวน 30,000
บาทต่อเดือน ครอบคลุม 4 เดือนทีเข้าร่ วม รวม 120,000
บาท
- ค่าประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ ทุนละไม่เกิน
5,000 บาท
* หากมีคา่ ใช้จ่ายส่ วนเกินในรายการใด ผูร้ ับทุนจะต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง

ทุน Academic Mobility Program 2018
ชือทุน

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

3. ทุนสนับสนุนการ
เดินทางไปแลกเปลีย น
ด้ านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาใน
ต่ างประเทศ ระดับ
บัณฑิตศึกษา
(Graduate
Scholarships)

คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํ กว่า 3.50
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีกาํ หนด ดังนี
• ILETS ทีระดับ 5 คะแนนขึนไปหรื อ
• TOEFL IBT ทีระดับ 61 ขึนไป หรื อ
• TOEFL ITP ทีระดับคะแนน 500 ขึนไป หรื อ
• MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน 60 ขึนไป
4. มีทกั ษะด้านการสื อสารภาษาอังกฤษดี
5. มีหนังสื อระบุการตอบรับให้เข้าร่ วมจาก Host University
6. แลกเปลียน ณ มหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาในกลุ่มประเทศภูมิภาค
อาเซี ยน / อาเซี ยน + 6
และมหาวิทยาลัยเครื อข่าย AUN 25 แห่ ง โดยระบุระยะเวลาการ
แลกเปลียนด้านวิชาการหรื อทําวิจยั อย่างชัดเจน
7. กรณี เดินทางไปทําวิจยั ทีสัมพันธ์โดยตรงกับหัวข้อวิทยานิ พนธ์
ต้องได้รับอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิ พนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
8. อยูร่ ะหว่างการทําวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์ หากนักศึกษาส่ งเล่ม
วิทยานิ พนธ์แล้ว และรอการตีพิมพ์เพือขอจบการศึกษา จะไม่เข้า
ข่ายการสนับสนุนในหลักเกณฑ์น ี

รายละเอียดทุน
ทุนระยะสัL น (ระยะเวลา 4-11 สั ปดาห์ )
1.มหาวิทยาลัยในอาเซี ยน+6
- ประเทศอืนๆ ในอาเซี ยน ทุนละไม่เกิน 45,000 บาท
- สิ งคโปร์ และอาเซี ยน +6 ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยคูส่ ัญญานอกอาเซี ยน ทุนละไม่เกิน 70,000 บาท
ทุนระยะยาว (ระยะเวลา 12 สั ปดาห์ )
1. มหาวิทยาลัยในอาเซี ยน +6
- ประเทศอืนๆ ในอาเซี ยน ทุนละไม่เกิน 75,000 บาท
- สิ งคโปร์ และอาเซี ยน +6 ทุนละไม่กิน 90,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยคูส่ ัญญานอกอาเซี ยน ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท

ทุน Academic Mobility Program 2018

ชือทุน
4. ทุนสนับสนุนการ
ฝึ กงาน ณ ต่ างประเทศ
(Partial Scholarships)
สํ าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
1. นักศึกษาสัญชาติไทยทีกาํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
2. คะแนนเฉลียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 และไม่เคยมีประวัติติด F ตลอดระยะเวลา
การศึกษา
3. ผลการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเฉลียไม่ตาํ กว่าระดับ B ในกรณี ทีผลการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษตํากว่า B ให้มีหนังสื อรับรองความสามารถด้านการสื อสาร
ภาษาอังกฤษจากส่ วนงานต้นสังกัด
4. มีแผนฝึ กงานทีเกียวข้องกับวิชาชีพ หรื อสาขาวิชาทีกาํ ลังศึกษาอยู่ โดยมี
ระยะเวลาตังแต่ 4 สัปดาห์ข ึนไป
5. ต้องเป็ นการเดินทางไปฝึ กงาน ณ ต่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรื อองค์กรทีไม่
แสวงผลกําไร หรื อ NGOs
• ภาครัฐ เช่น สถานทูต / องค์กรของรัฐ / สถาบันของรัฐ / มหาวิทยาลัยของ
รัฐหรื อในกํากับของรัฐบาล
• ภาคเอกชน เช่น องค์กรเอกชน / สถาบันเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน /
บรรษัท/ บรรษัทข้ามชาติ (Multi-national Corporation)

รายละเอียดทุน
ทุนละ ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อคน ครอบคลุม
- ค่าบัตรโดยสารเครื องบินระหว่างประเทศ
- ค่าทีพกั
- ค่าเบียเลียง
- ค่าทําวีซ่า
- ค่าประกันสุ ขภาพ
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ

ทุน Academic Mobility Program 2018
ชือทุน
5. ทุนสนับสนุนการเดินทาง
เพือ ไปแลกเปลีย นเรียนรู้
วัฒนธรรมและสร้ างเสริม
การเป็ นพลเมืองโลก ระดับ
ปริญญาตรี
(Backpack Scholarships
for Global Citizenship)

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

รายละเอียดทุน

คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
ทุนลักษณะเหมาจ่ายกลุ่มละ 60,000 บาท ครอบคลุม
1.นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที 2 ขึนไป (ต้องมี
- ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ
สถานะภาพเป็ นนักศึกษาในขณะรับทุนเดินทาง)
- ค่าทีพกั
2. คะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํ กว่า 2.5 และไม่เคยมีประวัติติด F - ค่าเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
- ค่าเบียเลียง
3. มีทกั ษะด้านการสื อสารภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี โดยมี
- ค่าหนังสื อเดินทาง
หนังสื อรับรองความสามารถด้านการสื อสารภาษาอังกฤษจาก - ค่าประกันการเดินทาง / อุบตั ิเหตุ
ส่ วนงาน
4. สมัครเป็ นกลุ่มๆ ละ 4 คน จากส่ วนงานเดียวกัน
* ผูร้ ับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนเกินนอกเหนื อจากที
5. ต้องมีอาจารย์ทีปรึ กษาเห็นชอบโครงการขอรับทุน
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
6. มีความสนใจและใฝ่ รู้เกียวกับวัฒนธรรมต่างชาติ และมี
ทัศนคติทีดีต่อประเทศเพือนบ้าน พร้อมจะเรี ยนรู้วฒั นธรรม
ใหม่ๆ
7. ต้องได้รับการรับรองการสมัครจากหัวหน้าส่ วนงานต้น
สังกัด
8. ต้องมีอาจารย์ทีปรึ กษาของแต่ละกลุ่ม และอาจารย์ทีปรึ กษา
ลงนามเห็นชอบในโครงการเพือขอรับทุน (Proposal
Guideline)
8. ไม่เคยได้รับทุนภายใต้โครงการนี มาก่อน
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ชือทุน
6. ทุนสนับสนุนการเคลือ นย้าย
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพือ สร้ างความเป็ น
นานาชาติ

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
เงือนไขการรับทุน
1. ผูส้ มัครสายวิชาการ มีวตั ถุประสงค์เพือ การ
เดินทางไปเสนอผลงานทาง วิชาการ เข้าร่ วม
ประชุมวิชาการ ฝึ กอบรม คุมนักศึกษาไปด าเนิ น
กิจกรรมทาง วิชาการ พัฒนาความร่ วมมือทาง
วิชาการภายใต้ MoU ฯลฯ
2. ผูส้ มัครสายสนับสนุน มีวตั ถุประสงค์เพือการ
เดินทางไปพัฒนาความเป็ น นานาชาติ เช่น การ
ฝึ กอบรม การฝึ กงานทีหน่วยวิเทศสัมพันธ์ใน
มหาวิทยาลัย อืน (work attachment)

รายละเอียดทุน
 ประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซี ยน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนี เซี ย
บรู ไนดารุ สซาลาม มาเลเซี ย เมียนมาร์ ลาว ฟิ ลิปปิ นส์
เวียดนาม (ยกเว้นประเทศไทย และสิ งคโปร์) ทุนละไม่เกิน
25,000 บาท
 ประเทศสิ งคโปร์ / อาเซี ยน +6 ได้แก่ จีน ญีปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ และอินเดีย และประเทศนอกกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซี ยน ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท
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ชือทุน
7. ทุนสนับสนุนค่าใช้ จ่ายราย
เดือนสํ าหรับนักศึกษาต่ างชาติ
เพือ มาศึกษาต่ อระดับ
บัณฑิตศึกษา (Living
Allowance)

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

รายละเอียดทุน

คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
1. ถือสัญชาติประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยน (ยกเว้นไทยและ
สิ งคโปร์) และประเทศกําลังพัฒนาในกลุ่มเอเชียใต้ เอเชียกลาง
และแอฟริ กา
2. เป็ นอาจารย์/ ข้าราชการ /นักวิจยั / พนักงานของ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั องค์กรรัฐและ/หรื อ องค์กรอืนๆ ที
มีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ หรื อเป็ นผูท้ ีหลักสู ตรและ
ส่ วนงานพิจารณาแล้วว่ามีศกั ยภาพในการพัฒนาประเทศภายหลัง
จบการศึกษา

- ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาทังในระดับ ป.โท /
ป.เอก ในอัตราไม่เกินเดือนละ 7,000 บาทต่อคน
- มหาวิทยาลัยจะโอนทุนให้ส่วนงานเพือดําเนิ นการ
บริ หารจัดการเงินทุนให้แก่ผรู้ ับทุนเป็ นรายปี ปี ละ 84,000
บาทต่อคน สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาภาคการศึกษาที 1/2560 และ
- ปี ละ 42,000 บาทต่อคน สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาภาคการศึกษา
ที 2/2560
* เมือรวมทังหลักสู ตรแล้วจะต้องไม่เกิน 2 ปี (ส.ค. 60 –
ก.ค. 62)

ทุน Academic Mobility Program 2018

ชือทุน
8. ทุนสนับสนุนอาจารย์
อาคันตุกะหรือ
นักวิชาการชาว
ต่ างประเทศ เพือ มา
ปฏิบัตงิ าน (Visiting
Scholars)

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

รายละเอียดทุน

คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
ทุนเหมาจ่ าย ระยะเวลา 4-7 สั ปดาห์
1. อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจยั / ผูเ้ ชียวชาญ ชาวต่างประเทศที กลุ่มประเทศอาเซี ยน / อาเซี ยน +6 ทุนละไม่เกิน 50,000บาท
สังกัดสถาบันการศึกษา หรื อสถาบันวิจยั แห่ งชาติ หรื อองค์กร กลุ่มประเทศอเมริ กา ยุโรป และอืนๆ ทุนละไม่เกิน 70,000บาท
ระหว่างประเทศ(IGOs) ณ ต่างประเทศ ซึ งครอบคลุมผูท้ ีกาํ ลัง
ปฏิบตั ิงานและเกษียณอายุราชการ (สําหรับผูเ้ กษียณอายุราชการ ทุนเหมาจ่ าย ระยะเวลา 8-11 สั ปดาห์
ต้องมีตน้ สังกัดรองรับ)
กลุ่มประเทศอาเซี ยน / อาเซี ยน +6 ทุนละไม่เกิน 75,000บาท
2. มีประสบการณ์ในสาขาทีเกียวข้องกับหลักสู ตร กิจกรรมการ กลุ่มประเทศอเมริ กา ยุโรป และอืนๆ ทุนละไม่เกิน 95,000บาท
เรี ยนการสอน การบริ หารการศึกษา หรื อการวิจยั ของส่ วนงาน
และมีความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญในสาขาวิทยาการ ทุนเหมาจ่ าย ระยะเวลา 12 สั ปดาห์ ขนึL ไป
ของตนอย่างเป็ นดี
กลุ่มประเทศอาเซี ยน / อาเซี ยน +6 ทุนละไม่เกิน 100,000บาท
3. ได้รับอนุญาตหรื อยินยอมจากต้นสังกัด
กลุ่มประเทศอเมริ กา ยุโรป และอืนๆ ทุนละไม่เกิน 120,000บาท

ทุน Academic Mobility Program 2018

ชือทุน
9. ทุนสนับสนุนค่าที
พักสํ าหรับนักศึกษา
แลกเปลีย น อาจารย์
และผู้เชียยชาญชาว
ต่ างประเทศ

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
คุณสมบัตผิ ู้รับทุน
1. ถือสัญชาติประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน (ยกเว้นไทย) อาเซี ยน +6
ประเทศกําลังพัฒนาในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียกลาง และอาฟริ กา
2. นักศึกษาทีกาํ ลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อระดับบัณฑิตศึกษา
3. อาจารย์หรื อผูเ้ ชียวชาญ

รายละเอียดทุน
- ระยะเวลา 1-6 วัน จะจ่ายเงินค่าห้องพักในอัตรา
800 บาท ต่อวัน
- ระยะเวลาตังแต่ 1 สัปดาห์ – 1 ภาคการศึกษา จะ
จ่ายเงินค่าห้องพักในอัตรา 5,600 บาท ต่อเดือน ใน
กรณี ไม่ถึงหนึ งเดือนให้จ่ายตามอัตราส่ วนทีใช้จ่าย
จริ ง

* ผูข้ อทุนต้องสังกัดมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญาในกลุ่มประเทศภูมิภาอาเซี ยน
* ผูไ้ ด้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
อาเซี ยน +6 และมหาวิทยาลัยสมาชิกเครื อข่าย AUN (25 แห่ ง) รวมทังประเทศ และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนเอง
กําลังพัฒนาในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียกลางและอาฟริ กา ทีได้รับการตอบ
รับให้เข้าร่ วมกิจกรรมแลกเปลียน ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ทุน Academic Mobility Program 2018

ชือทุน
หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
10. ทุนสนับสนุนการ เงือนไขการรับทุน
1.สนับสนุนความร่ วมมือในการดําเนิ นการ Joint Laboratory
พัฒนาความ
ร่ วมมือระหว่ างประเทศ หรื อ Joint Training Unit หรื อ Joint Curriculum Development
Programme หรื อ Joint Unit อืนๆ ทีเกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อการก ากับดูแลการวิจยั และ
วิชาการร่ วมกัน โดยมีผลผลิตทีชดั เจน
2.คูค่ วามร่ วมมือเป็ นได้ท งั สถาบันการศึกษา หรื อสถาบันวิจยั
หรื อสถาบันส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ทังภาครัฐและภาคเอกชน
3.คูค่ วามร่ วมมือทีเป็ นสถาบันการศึกษา ทีอยูใ่ นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก อันดับที 1-100 ของ QS Quacquarelli Symonds
หรื อ Times Higher Education ในช่วงเวลาทีขอรับทุน หรื อ
คูค่ วามร่ วมมือทีเป็ นสถาบันการศึกษา ทีอยูใ่ นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก
4. คูค่ วามร่ วมมือทีเป็ นสถาบันการศึกษา ทีอยูใ่ นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก อันดับที 101-400 ของ QS Quacquarelli
Symonds หรื อ Times Higher Education ในช่วงเวลาทีขอรับทุน
จะต้องมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างกัน รวมทังประวัติ
ความร่ วมมือระหว่างส่ วนงาน

รายละเอียดทุน
- ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างประเทศ ใน
อัตราไม่เกินทุนละ 2,000,000บาท โดยมหาวิทยาลัยจะตัดโอน
เงินให้ส่วนงานในลักษณะเหมาจ่ายคลอบคลุม
 ค่าอุปกรณ์
 ค่าเครื องมือทีเกียวข้องกับการพัฒนา Joint Unit
 ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนนักวิชาการผูเ้ ชียวชาญ
นักวิจยั และบุคลากร
 ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการดําเนิ นงาน

ทุน Academic Mobility Program 2018

ชือทุน

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

รายละเอียดทุน

11. ทุนสนับสนุนการจัด เงือนไขการรับทุน
- โครงการทีมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นชาวต่างประเทศไม่เกิน
ประชุมหรือสั มมนา
1. เป็ นโครงการทีผขู้ อรรับทุนหรื อส่ วนงานต้นสังกัดของผูข้ อรับทุน 50คน สนับสนุนงบไม่เกิน 200,000บาท
วิชาการระดับนานาชาติ เป็ นเจ้าภาพหลักและไม่ได้เป็ นเจ้าภาพร่ วมกับมหาวิทยาลัยอืนใดใน - โครงการทีมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นชาวต่างประเทศตังแต่
ประเทศไทย (* สามารถเป็ นเจ้าภาพร่ วมกับสถาบันการศึกษา หรื อ 51-80คน สนับสนุนงบไม่เกิน 300,000บาท
องค์กรด้านการศึกษาจากต่างประเทศได้)
- โครงการทีมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นชาวต่างประเทศตังแต่
2. ต้องเป็ นโครงการทีผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา 81คนขึนไป สนับสนุนงบไม่เกิน 400,000บาท
ส่ วนงาน
3. ต้องเป็ นโครงการทีมีแหล่งเงินสนับสนุนการจัดงานอยูแ่ ล้ว ได้แก่ * ในโครงการทีมีผรู้ ่ วมประชุมเป็ นชาวต่างประเทศให้นบั
งบประมาณของส่ วนงาน / งบสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก / เงิน รวมผูน้ าํ เสนอผลงานด้วย
รายได้จากการเก็บค่าลงทะเบียน เป็ นต้น
4. เป็ นโครงการทีมีการจัดทํารายละเอียดและค่าใช้จ่ายให้ชดั เจนเพือขอ
ทุน

