ชื่อโครงการ
ลักษณะทุน
คุณสมบัติผูสมัคร
1. ทุนสนับสนุนอาจารยอาคันตุกะหรือ  ทุนเหมาจาย 4 - 7 สัปดาห
 เปนอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย หรือ ผูเชี่ยวชาญ
นักวิชาการตางประเทศ เพือ่ มา
o ประเทศ ASEAN และ ASEAN+6 ทุนละ
ชาวตางประเทศที่สังกัดสถาบันการศึกษา หรือ
ปฏิบตั งิ าน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยแหงชาติ หรือ องคกรตางประเทศ ณ
50,000 บาท
ประจําปงบประมาณ 2561
ตางประเทศ ที่กาํ ลังปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุ
o ประเทศในอเมริกา ยุโรป และอืน่ ๆ ทุนละ 70,000
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ราชการ (ที่มีตนสังกัดรองรับ)
บาท
มหาวิทยาลัยไดมีความรวมมือ
 มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรของ
 ทุนเหมาจาย 8 - 11 สัปดาห
แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ ทําวิจัย
สถาบันฯ
o ประเทศ ASEAN และ ASEAN+6 ทุนละ 75,000
และตีพิมพผลงานรวมกับอาจารย
บาท
อาคันตุกะหรือนักวิชาการ
o ประเทศในอเมริกา ยุโรป และอืน่ ๆ ทุนละ 95,000
ตางประเทศ และสงเสริมใหนักศึกษา
บาท
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามี
 ทุนเหมาจาย 12 สัปดาห ขึน้ ไป
ปฏิสัมพันธทางวิชาการกับอาจารย
o ประเทศ ASEAN และ ASEAN+6 ทุนละ
อาคันตุกะ
100,000 บาท
o ประเทศในอเมริกา ยุโรป และอืน่ ๆ ทุนละ
120,000 บาท

หมายเหตุ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
สถาบันฯ
โทร : 02-800-2308 - 14
ตอ 3445
Email : patchaya.wat
@mahidol.ac.th
หรือขอแบบฟอรมไดที่
www.op.mahidol.ac.
th/orir/
หัวขอ “INCOMING”
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ชื่อโครงการ
ลักษณะทุน
คุณสมบัติผูสมัคร
2. ทุนสนับสนุนคาทีพ่ กั สําหรับนักศึกษา  ทุนเหมาจาย 1 วัน ถึง 6 วัน
 เปนผูถือสัญชาติประเทศตางๆ ในภูมิภาค ASEAN
แลกเปลีย่ น อาจารยและผูเ ชีย่ วชาญ
o ทุนคาหองพัก 800 บาท ตอวัน
และ ASEAN+6 หรือประเทศกําลังพัฒนาในกลุม
ตางประเทศ พ.ศ. 2560
เอเชียใต เอเชียกลางและอาฟริกา ทีไ่ ดรบั การตอบ
 ทุนเหมาจาย 1สัปดาห ถึง 1 ภาคการศึกษา
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลีย่ น
รับใหเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย
o ทุนคาหองพัก 5,600 บาท ตอเดือน ในกรณีทไี่ ม
นักศึกษา และกิจกรรมทางวิชาการ
มหิดล
ถึง 1 เดือนจะจายตามอัตราสวนที่ใชจายจริง
ตางๆ ระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลและ
 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในกลุม ประเทศ
หรืออาจารยที่สงั กัดมหาวิทยาลัยในคูสัญญา
ภูมิภาคอาเซียน และสมาชิกเครือขาย
ASEAN และ ASEAN+6 หรือประเทศกําลัง
AUN
พัฒนาในกลุม เอเชียใต เอเชียกลางและอาฟริกา
และเครือขาย AUN 25 แหง

หมายเหตุ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
สถาบันฯ
โทร : 02-800-2308 - 14
ตอ 3445
Email : patchaya.wat
@mahidol.ac.th
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ชื่อโครงการ
ลักษณะทุน
3. ทุนสนับสนุนการเคลือ่ นยายบุคลากร  สายวิชาการ
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพือ่
o การนําเสนอผลงาน หรือ เขารวมประชุม
สรางความเปนนานานาชาติ ประจําป
นานาชาติ
งบประมาณ 2561
o การฝกอบรมทีส่ ถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนให
ในตางประเทศ
บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง
o การเดินทางเพือ่ ดูแลนักศึกษาในสังกัด จํานวน
เพิ่มพูน ความสามารถและแสวงหา
10 คนขึ้นไป
ประสบการณทงั้ ดานวิชาการและ
 สายสนับสนุน
วิชาชีพ
o การฝกอบรมทีส่ ถาบันศึกษาหรือหนวยงานใน
ตางประเทศ
o การฝกงานหรือทํางานตามสายงานที่
รับผิดชอบ ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาหรือ
เครือขาย

คุณสมบัติผูสมัคร
 สัญชาติไทย
 เปนอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมาการจางงานแบบเต็ม
เวลาที่มีสญ
ั ญาจางไมนอยกวา 2 ป

หมายเหตุ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
สถาบันฯ
โทร : 02-800-2308 - 14
ตอ 3445
Email : patchaya.wat
@mahidol.ac.th
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ชื่อโครงการ
4. ทุนสนับสนุนการพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศ ประจําป
งบประมาณ 2561
เพื่อสงเสริมความรวมมือและการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําใน
ตางประเทศ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เสริมสรางทักษะและ
ประสบการณทางวิชาการของ
อาจารยและนักศึกษา (Joint Unit)

ลักษณะทุน
 ทุนเหมาจาย จํานวน 30 ทุน
ครอบคลุม คาอุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา Joint Unit เชน การสรางนวัตกรรม
ใหมๆ การสรางหลักสูตรอบรม การพัฒนาหลักสูตร
รวม ไมเกินทุนละ 2,000,000 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ
 โครงการตองเปนการพัฒนาใหเกิดความรวมมือใน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
การดําเนินการ Joint Laboratory, Joint
สถาบันฯ
training unit, Joint curriculum
development program หรือ Joint unit อื่นๆ โทร : 02-800-2308 - 14
ที่เกิดกระบวนการถายถอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ตอ 3445
หรือกํากับดูแลการวิจัยและวิชาการรวมกัน โดยมี Email : patchaya.wat
@mahidol.ac.th
ผลผลิตที่ชดั เจนจากการดําเนินการ
 สถาบันคูความรวมมือ เปนไดทงั้ สถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจยั หรือสถาบันสงเสริมการเรียนรูทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
o สถาบันการศึกษาทีจ่ ัดอยูในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก QS หรือ Times higher
education อันดับที่ 1 - 100
o สถาบันการศึกษาทีจ่ ัดอยูในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก QS หรือ Times higher
education อันดับที่ 101 – 400 ที่มีบนั ทึก
ขอตกลงรวมกัน
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ชื่อโครงการ
ลักษณะทุน
5. ทุนสนับสนุนการจัดประชุมหรือ
 ทุนเหมาจาย (นับรวมผูเ สนอผลงานดวย)
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.
o โครงการที่มีผูเขารวมประชุมเปนชาวตางประเทศ
2561
ไมเกิน 50 คน สนับสนุนงบประมาณไมเกิน
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
200,000 บาท
วิชาชีพแกนักศึกษาและอาจารยของ
o โครงการที่มีผูเขารวมประชุมเปนชาวตางประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
51-80 คน สนับสนุนงบประมาณไมเกิน
300,000 บาท
o โครงการที่มีผูเขารวมประชุมเปนชาวตางประเทศ
81 คนขึ้นไป สนับสนุนงบประมาณไมเกิน
400,000 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร








หมายเหตุ
โครงการที่ผูขอรับทุนหรือสวนงานตนสังกัดของผู ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
ขอรับทุนเปนเจาภาพหลัก และไมไดเปนเจาภาพ
สถาบันฯ
รวมกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย
เปนโครงการดําเนินในประเทศไทยและจัดสรรเวลา โทร : 02-800-2308 - 14
เพื่อแนะนํามหาวิทยาลัยมหิดล (Salaya campus ตอ 3445
Email : patchaya.wat
tour)
@mahidol.ac.th
เปนโครงการทีม่ แี หลงเงินสนับสนุนการจัดงานอยู
แลว
หรือ intranet.mahidol/
เปนโครงการทีม่ กี ารจัดทํารายละเอียดและ
op/orir/
คาใชจา ยชัดเจนเพื่อขอทุน
หัวขอ “other
opportunities”
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ชื่อโครงการ
6. ทุนแลกเปลีย่ นดานวิชาการภายใต
ASEAN University Network
(AUN) โครงการ ASEAN Credit
Transfer System (ACTS) 2018
เพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไดมี
โอกาสเดินทางไปศึกษา หรือทําวิจัย
รวมกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพในระดับสากล

ลักษณะทุน
 ทุนเหมาจาย จํานวน 5 ทุน
ทุนละไมเกิน 140,000 บาท โดยใชงบประมาณจาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัยหมวดโครงการความรวมมือ
ดานการศึกษากับมหาวิทยาลัย/องคกรตางประเทศ
(AUN-ACTS)
o คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ทุนละไมเกิน
15,000 บาท
o คาใชจา ยรายเดือนแบบเหมาจายจํานวน 30,000
บาทตอเดือน ครอบคลุมระยะเวลา 4 เดือน รวม
เปนเงินไมเกิน 120,000 บาท
o คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ทุนละไมเกิน
5,000 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
 สัญชาติไทย
 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
หรือระดับบัณฑิตศึกษา โดยตองคงสถานภาพการ สถาบันฯ
โทร : 02-800-2308 - 14
เปนนักศึกษาตลอดจนเสร็จสิน้ การเขารวม
ตอ 3445
 ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ในระดับ
Email : patchaya.wat
ปริญญาตรี และไมต่ํากวา 3.50 ในระดับ
@mahidol.ac.th
บัณฑิตศึกษา และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑที่กําหนด
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ชื่อโครงการ
ลักษณะทุน
7. ทุนสนับสนุนการเดินทางไป
 ทุนเหมาจาย 4 - 11 สัปดาห
แลกเปลีย่ นดานวิชาการกับ
o ประเทศ ASEAN ทุนละไมเกิน 45,000 บาท
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
o สิงคโปรและประเทศ ASEAN+6 ทุนละไมเกิน
สําหรับนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา
60,000 บาท
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป
o มหาวิทยาลัยคูสัญญานอกอาเซียน ทุนละไมเกิน
งบประมาณ 2561
70,000 บาท
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา  ทุนเหมาจาย 12 สัปดาห
ไดมโี อกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนดาน
o ประเทศ ASEAN ทุนละไมเกิน 75,000 บาท
วิชาการและทําการวิจัยกับสถาบันใน
o สิงคโปรและประเทศ ASEAN+6 ทุนละไมเกิน
ตางประเทศ รวมถึงสงเสริมการสราง
90,000 บาท
เครือขายและพันธมิตรทางวิชาการ
o มหาวิทยาลัยคูสัญญานอกอาเซียน ทุนละไมเกิน
กับอาจารยและนักวิชาการของ
120,000 บาท
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ
 เปนนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา โดยตองคง ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
สถานภาพการเปนนักศึกษาตลอดจนเสร็จสิน้ การ ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
สถาบันฯ
เขารวม
 มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.50 และมีผลการทดสอบ โทร : 02-800-2308 - 14
ตอ 3445
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด
Email : patchaya.wat
 หากเดินทางไปทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ ตองไดรับ
@mahidol.ac.th
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว
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ชื่อโครงการ
ลักษณะทุน
8. ทุนสนับสนุนคาใชจา ยรายเดือน
 ทุนเหมาจายรายป
สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ เพือ่ มา
o ปละไมเกิน 84,000 บาท รวมทั้งหลักสูตรแลวไม
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ณ
เกิน 2 ป
มหาวิทยาลัยมหิดล (Living
o คาใชจา ยรายเดือนสําหรับนักศึกษาระดับ
Allowance Scholarships 2017)
ปริญญาโทและปริญญาเอก เดือนละ 7,000
ประจําปการศึกษา 2560
บาท
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ
จากกลุมประเทศอาเซียน (ยกเวน
ประเทศสิงคโปร) และประเทศกําลัง
พัฒนาในกลุม เอเชียใต เอเชียกลาง
และอาฟริกา

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ
 เปนผูถือสัญชาติประเทศตางๆ ในอาเซียน (ยกเวน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่หนวยวิเทศสัมพันธของ
ไทยและสิงคโปร) และประเทศกําลังพัฒนาในกลุม
สถาบันฯ
ประเทศเอเชียใต เอเชียกลางและแอฟริกา
โทร : 02-800-2308 - 14
 เปนอาจารย ขาราชการ นักวิจยั พนักงานของ
ตอ 3445
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องคกรรัฐ หรือ
Email : patchaya.wat
องคกรอื่นๆ หรือเปนผูท ี่หลักสูตรและสวนงาน
พิจารณาแลววามีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ @mahidol.ac.th
หลังจบการศึกษา
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