คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วม
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คาชี้แจง คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประสำนงำนโครงกำรของสถำบันอุดมศึกษำไทยทีร่ ับผิดชอบโครงกำร
ทุนกำรศึกษำภำยใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ให้ดำเนินกำรคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมเกณฑ์
กำรเข้ำร่วมโครงกำร และช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรรับทุนของนักศึกษำ

โครงกำรทุน กำรศึกษำภำยใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme เป็นโครงกำรแลกเปลี่ ยน
นักศึกษำแบบสองทำงระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำไทยกับสถำบันอุดมศึกษำคู่ภำคี (Partner institution) จำกประเทศ
สมำชิก ASEM ในยุโรป1 เป็นระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ โดยข้อมูลและขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่สถำบันอุดมศึกษำ
ควรทรำบเพื่อประกอบกำรดำเนินงำน มีดังนี้
1. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เงื่อนไขกำรสมั ครเข้ ำร่ วมโครงกำรทุ นกำรศึ กษำภำยใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (Implementation Guideline of 2019 DUO - Thailand Fellowship Programme)
ทีส่ ถำบันอุดมศึกษำไทยต้องพิจำรณำ ได้แก่
1.1 สถำบันอุดมศึกษำไทยและสถำบันอุดมศึกษำคู่ภำคี (Partner institution) จำกประเทศสมำชิก ASEM
ในยุโรปมีควำมตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในระดับสถำบัน ซึ่งตกลงที่จะรับโอนหน่วยกิตที่นักศึกษำได้ศึกษำ
ระหว่ำงเข้ำร่วมโครงกำรในสถำบันอุดมศึกษำคู่ภำคีอีกฝ่ำยหนึ่งอย่ำงน้อย 6 หน่วยกิต โดยสถำบันอุดมศึกษำที่มี
ควำมตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจะได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมสำคัญในลำดับต้น
1.2 หำกนักศึกษำได้รับคัดเลือก สถำบันอุดมศึกษำไทยและสถำบันอุดมศึกษำคู่ภำคี (Partner institution)
จำกประเทศสมำชิก ASEM ในยุโรปสำมำรถอนุญำตให้นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรได้เป็นระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ
1.3 สถำบันอุดมศึกษำไทยและสถำบันอุดมศึกษำคู่ภำคี (Partner institution) จำกประเทศสมำชิก ASEM
ในยุ โรปจะต้ อ งยิ น ดี รั บ นั ก ศึ ก ษำแลกเปลี่ ย นจำกสถำบั นอุ ด มศึ ก ษำคู่ภ ำคี อี ก ฝ่ ำ ยหนึ่ง เป็น ระยะเวลำ 1 ภำค
กำรศึกษำ โดยยกเว้นค่ำลงทะเบียน
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ประเทศสมำชิ ก ASEM ในยุ โ รป มี ทั้ ง ห ม ด 30 ป ร ะ เ ทศ ไ ด้ แ ก่ ออส เ ต รี ย เ บ ล เ ยี ย ม บั ล แ กเ รี ย โ ค ร เ อเ ชี ย
สำธำรณรั ฐ เช็ ก ไซปรั ส เดนมำร์ ก เอสโตเนี ย ฟิ น แลนด์ ฝรั่ งเศส เยอรมนี กรี ซ ฮั งกำรี ไอร์ แ ลนด์ อิ ต ำลี ลั ต เวี ย ลิ ทั ว เนีย
ลักเซมเบิร์ก มอลตำ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมำเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิต เซอร์แลนด์ และ
สหรำชอำณำจักร

2
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
2.1 สถำบันอุดมศึกษำไทยจะต้องพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเสนอชื่อสมัคร
เข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้
2.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษำไทย
(1) เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีหรือบัณฑิตศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำใน
สังกัดและในกำกับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- นักศึกษำปริญญำตรีต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
- นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่ำ 3.25
(2) มีสัญชำติไทย
(3) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ที่กำหนด (โดยผลกำรทดสอบต้อง
มีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ำรับกำรทดสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร) ดังนี้
 ภำษำอังกฤษ
- ผลสอบ TOEFL ไม่ ต่ ำกว่ ำ 550 คะแนน (paper-based) หรื อ 213 คะแนน
(computer-based) หรือ 79-80 (internet-based) หรือ
- ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่ำ 6.0 หรือ
 ภำษำฝรั่งเศส
- ผลสอบ D.E.L.F หรือ D.A.L.F ไม่ต่ำกว่ำระดับ B 2
(4) ไม่อยู่ระหว่ำงกำรสมัครรับทุนหรือระหว่ำงกำรรับทุนอื่นๆ
(5) ไม่เคยได้รับทุน DUO - Thailand Fellowship Programme มำก่อน
(6) สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรตลอดระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ
2.1.2 คุณสมบัติของนักศึกษำยุโรป
(1) เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีหรือบัณฑิตศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำ
ของประเทศสมำชิก ASEM ในยุโรป โดยสถำบันอุดมศึกษำดังกล่ำวต้องได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ในประเทศนั้นๆ
(2) มีสัญชำติของประเทศสมำชิก ASEM ในยุโรป
(3) นักศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 70 ของรำยวิชำที่ได้ศึกษำต้องได้คะแนนในระดับ C
ในระบบ ECTS สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 70 ของรำยวิชำที่ได้ศึกษำต้องได้คะแนนในระดับ B
โดยขอให้ตรวจสอบผลกำรแปลง GPA จำกระบบของแต่ละประเทศให้เป็นระบบ 4.00 ให้ถูกต้องด้วย
(4) ไม่อยู่ระหว่ำงกำรสมัครหรือระหว่ำงกำรรับทุนต่ำงประเทศอื่นๆ
(5) ไม่เคยได้รับทุน DUO - Thailand Fellowship Programme มำก่อน
(6) สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรตลอดระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ
2.2 นักศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรจะต้องมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำจนเสร็จสิ้นกำรเข้ำร่วมโครงกำร
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2.3 นักศึกษำที่เป็นนักศึกษำแลกเปลี่ยนและเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำร่วม
โครงกำรทุนกำรศึกษำภำยใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมำณ 2562
2.4 นักศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรหำกเดินทำงไปยังสถำบันอุดมศึกษำคู่ภำคีแล้วจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรทุนกำรศึกษำภำยใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมำณ 2562
3. สาขาวิชาแลกเปลี่ยน
3.1 ไม่จำกัดสำขำวิชำ ทั้งนี้ สำขำวิชำที่จะได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมสำคัญในลำดับต้น ได้แก่
(1) Alternative Energy
(2) Biotechnology
(3) Food Science and Technology
(4) Health Sciences
(5) Information and Communication Technology
(6) Logistics and Supply Chain Management
(7) Engineering
(8) Smart Electronics
(9) Robotics
(10) Tourism and Hospitality Management
3.2 สำขำวิชำแลกเปลี่ยนของคู่นักศึกษำไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
4.ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมกำรเข้ำร่วมโครงกำรทุนกำรศึกษำภำยใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปี
งบประมำณ 2562 มีดังนี้
4.1 ศึกษำในวิชำที่เกี่ยวข้องกับวิชำเอกหรือวิชำโท จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต และสำมำรถถ่ำยโอน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
4.2 ทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ งของกำรศึกษำ หากการวิจัยดังกล่ าวเป็นส่ วนหนึ่งของการทาวิทยานิ พนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดแล้ว
5. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
กำรเข้ำร่วมโครงกำรมีระยะเวลำ 1 ภาคการศึกษา โดยระยะเวลำในกำรแลกเปลี่ยนของคู่นักศึกษำไม่
จำเป็นต้องตรงกัน และกำรเข้ำร่วมโครงกำรจะต้องเสร็จสิ้นภำยในเดือนกันยำยน 2562
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6. การสนับสนุนทุนการศึกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้กำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรเข้ำร่วมโครงกำรแบบเหมำ
จ่ำยรำยเดือนให้แก่นักศึกษำ ดังนี้
(1) นักศึกษำไทยไปยุโรป
(2) นักศึกษำยุโรปมำไทย

อัตรำ 1,200 ยูโร ต่อเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน)
อัตรำ 800 ยูโร ต่อเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน)

7. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
7.1 สถำบันอุดมศึกษำไทยต้องเป็นตัวแทนในกำรเสนอชื่อคู่นักศึกษำแลกเปลี่ยนที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตำมเกณฑ์เพื่อสมัครเข้ำร่วมโครงกำร สถำบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบด้วย คู่นักศึกษำตัวจริง 1 คู่ และคู่นักศึกษำ
สำรอง 2 คู่ โดยขอให้จัดลำดับของผู้สมัครสำรองด้วย แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษำไทย 1 คน และนักศึกษำ
สัญชำติประเทศสมำชิก ASEM ในยุโรป 1 คน
7.2 กำหนดส่งหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครรับทุน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 28 กั น ยายน 2561 ทั้ ง นี้ เอกสำรหลั กฐำนต่ ำงๆ ที่ ส่ งถึ งส ำนั กยุ ทธศำสตร์ อุ ดมศึ กษำต่ ำงประเทศ ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหลังวันที่ 28 กันยำยน 2561 จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และจะถือเอำวันที่ลงตรำ
ประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
7.3 จัดส่งหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรพร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัครไปยัง
สานักยุทธศาตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
7.4 ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รั บ ใบสมั คร เอกสำรประกอบกำรสมั คร และหนังสื อเสนอชื่อ ที่ส่ งถึ งส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทำงโทรสำรหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
7.5 ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำจะไม่ ส่ ง หลั ก ฐำนหรื อ เอกสำรใดๆ คื น ผู้ ส มั ค ร
หำกเป็นเอกสำรสำคัญขอให้ถ่ำยสำเนำและลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
8. เอกสารประกอบการสมัคร
8.1 หนั งสื อเสนอชื่อคู่นั กศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำไทย (ลงนำมโดยอธิกำรบดีห รือผู้ ที่ได้รับมอบ
อำนำจ)
8.2 แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อควำมครบถ้วน โดยขอให้พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง
8.3 สำเนำควำมตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำไทยและสถำบันอุดมศึกษำคู่
ภำคี (Partner Institution) จำกประเทศสมำชิก ASEM ในยุโรป
8.4 สำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
*กรณีนักศึกษำฝ่ำยยุโรปขอให้แนบเกณฑ์กำรให้คะแนนและผลกำรแปลงคะแนนในระบบ ECTS ด้วย
/8.5
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8.5 สำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษหรือภำษำฝรั่งเศส โดยผลคะแนนต้องมีอำยุไม่เกินสองปี นับตั้งแต่
วันที่ระบุในหลักฐำนผลคะแนนกำรทดสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร มีรำยละเอียด ดังนี้
- TOEFL ไม่ ต่ ำกว่ ำ 550 คะแนน (Paper-based) หรื อ 213 คะแนน (Computer-based)
หรือ 79 – 80 คะแนน (Internet-based)
- IELTS ไม่ต่ำกว่ำ 6.0
- D.E.L.F. หรือ D.A.L.F. ไม่ต่ำกว่ำระดับ B 2
8.6 ส ำเนำแบบฟอร์ ม กำรถ่ ำ ยโอนหน่ ว ยกิ ต ของทุ น DUO - Thailand Fellowship Programme
(Record of DUO - Thailand Study Programme)
8.7 สำเนำหนังสือตอบรับของสถำบันอุดมศึกษำไทยและสถำบันอุดมศึกษำคู่ภำคี (Partner Institution)
จำกประเทศสมำชิก ASEM ในยุโรป ซึ่งจะต้องระบุชื่อกิจกรรม วันเดือนปีที่ทำกิจกรรม หนังสือตอบรับต้องลงนำม
โดยผู้มีอำนำจ เช่น อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี หัวหน้ำภำควิชำ ผู้อำนวยกำรสถำบัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่เสนอชื่อผู้สมัครมากกว่าจานวนที่กาหนด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา
ผู้สมัคร 3 ลาดับแรกที่ปรากฏในหนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาของท่านเท่านั้น
9. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมกำรบริ ห ำรโครงกำรทุ น กำรศึ ก ษำภำยใต้ ASEM - DUO Fellowship Programme
จะคัดเลือกผู้สมัคร โดยพิจำรณำจำกคุ ณสมบัติของผู้สมัครตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 และควำมครบถ้ว น
สมบูรณ์ของเอกสำรประกอบกำรสมัคร
10. การประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะประกำศผลกำรคัดเลือกผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของสำนักยุทธศำสตร์
อุ ด มศึ ก ษำต่ ำ งประเทศ ที่ http://inter.mua.go.th และเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก เลขำธิ ก ำรโครงกำร ASEM-DUO
Fellowship Programme ที่ http://asem.org ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561
11. การเบิกจ่ายงบประมาณ
11.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสนับสนุนคู่นักศึ กษำ
แลกเปลี่ยนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนสถำบันอุดมศึกษำไทย
11.2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะเบิกจ่ำยงบประมำณไปยังสถำบันอุดมศึกษำไทยก็ต่อเมื่อ
ได้รับกำรยืนยันกำรเข้ำร่วมโครงกำรของคู่นักศึกษำแลกเปลี่ยน
11.3 สถำบั น อุดมศึกษำไทยจะจั ดสรรทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำยุโ รปเมื่อ นักศึกษำเดินทำงมำถึง
สถำบันอุดมศึกษำไทย
/11.4 หำก 1 ภำคกำรศึกษำ...
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11.4 หำก 1 ภำคกำรศึกษำมีร ะยะเวลำมำกกว่ำ 4 เดือน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึ ก ษำ
จะจั ด สรรงบประมำณเพื่ อ สนั บ สนุ น ทุ น กำรศึ ก ษำให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร
จำนวน 4 เดือนเท่ำนั้น แต่ในกรณีที่ 1 ภำคกำรศึกษำมีระยะเวลำน้อยกว่ำ 4 เดือน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำจะจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรตำม
ระยะเวลำที่เข้ำร่วมโครงกำร
11.5 ในกรณีที่นักศึกษำที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรตลอดระยะเวลำ
1 ภำคกำรศึกษำ จะไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใดๆ และสถำบันอุดมศึกษำไทยจะต้องคืนงบประมำณทั้งหมดให้แก่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำภำยใน 15 วัน
*****************************

ผู้ สนใจสามารถดาวน์โ หลดรายละเอียดแนวทางการสมัค รเข้า ร่ วมโครงการ (Implementation
Guideline of 2019 DUO – Thailand Fellowship Programme ใบสมั ค ร (Application Form) และ
แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ถ่ า ย โ อ น ห น่ ว ย กิ ต ( Record of DUO - Thailand Study Programme) ไ ด้ จ า ก
www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements”

ผู้ประสานงานโครงการ
นำงสำวชลธิชำ ประทุมทอง
สำนักยุทธศำสตร์อุดมศึกษำต่ำงประเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
โทรศัพท์ 02 610 5406 โทรสำร 02 354 5570
E-mail: chontichaohec@gmail.com
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รายการเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้
DUO-Thailand Fellowship Programme
คู่ผู้สมัคร
นักศึกษาไทย
ชื่อ............................................................................สกุล......................................... ..................................
คณะ.......................................................................................................................... ................................
นักศึกษายุโรป
ชื่อ............................................................................สกุล......................................... ..................................
คณะ..........................................................................................................................................................
สถำบันอุดมศึกษำ.....................................................................................................................................
 หนังสือเสนอชื่อคู่ผู้สมัครจำกสถำบันอุดมศึกษำไทย (ลงนำมโดยอธิกำรบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ)
 สำเนำควำมตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสองสถำบัน
นักศึกษาไทย
 แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อควำมชัดเจน
 สำเนำใบระเรียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)

นักศึกษายุโรป
 แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อควำมชัดเจน
 สำเนำใบระเรียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
*แนบเกณฑ์กำรให้คะแนนและผลกำรแปลงคะแนนด้วย
 แบบฟอร์มกำรถ่ำยโอนหน่วยกิตของ DUO-Thailand
Fellowship Programme (Record of DUO-Thailand
Study Programme)

 ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษหรือภำษำฝรั่งเศสโดยผลคะแนน
ต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 TOEFL 213 คะแนนขึ้นไป (computer-based)
หรือ 550 คะแนนขึ้นไป (paper-based) หรือ 79-80 คะแนนขึ้นไป
(internet-based)
 IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป
 D.E.L.F หรือ D.A.L.F ระดับ B 2 ขึ้นไป
 แบบฟอร์มกำรถ่ำยโอนหน่วยกิตของ DUO-Thailand
 หนังสือตอบรับของสถำบันคูภ่ ำคี (host university)
Fellowship Programme (Record of DUO-Thailand Study
ซึ่งลงนำมโดยผู้มีอำนำจ เช่น อธิกำรบดี/ รองอธิกำรบดี/
Programme)
คณบดี/ หัวหน้ำภำควิชำ/ ผู้อำนวยกำรสถำบัน
 หนังสือตอบรับของสถำบันคูภ่ ำคี (host university) ซึ่งลงนำม
โดยผู้มีอำนำจ เช่น อธิกำรบดี/ รองอธิกำรบดี/ คณบดี/ หัวหน้ำ
ภำควิชำ/ ผู้อำนวยกำรสถำบัน
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เอกสารที่ต้องจัดส่ง สกอ. เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้
DUO-Thailand Fellowship Programme
 หนังสือนำจำกสถำบันอุดมศึกษำไทย (ลงนำมโดยอธิกำรบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ)
 รำยงำนผลกำรเข้ ำ ร่ ว มโ ครงกำร ( Report on Participation in 2017 DUO-Thailand Fellowship
Programme)
 Record of DUO-Thailand Study Programme
 สำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) จำกสถำบันเจ้ำภำพ (Host Institution)
 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) สำหรับผู้ที่ไปทำวิจัย
 สำเนำบัตรโดยสำรเครื่องบิน

