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เกณฑ์พิจารณาการเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อเสนอขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก ๒.๑.๔ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเภทโครงการ เกณฑ์/คุณสมบัต/ิงบประมาณ 
1. การเดินทางไปเจรจาธุรกิจ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และความร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจัยกับสถาบนัการศึกษา/
องค์กรต่างประเทศ 
 

1. เป็นการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
          1.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
          1.2  เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีความชัดเจนว่าจะเป็นประโยชน์           
ต่อการจัดการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังกลับจากเดินทาง 
          1.3  แสวงหาความร่วมมือ (ใหม่) ที่เป็นไปตามมติหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับและพัฒนาวชิาการ/การวิจัยในอนาคต 
2. จ านวนผู้เดินทาง: โครงการละไม่เกิน 2 คน โดยผู้เดินทางต้องเป็นประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา กรณีมีผู้ร่วมเดินทางต้องเป็นผู้ที่ 
 รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
3. จ านวนประเทศ:  โครงการละ 1 ประเทศ 
4. ระยะเวลาการด าเนินการ 
          -ทวีปแอฟริกา/ทวีปอเมริกาเหนือ/ใต้/ทวีปยุโรป ไม่เกิน 7 วัน  (พิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรม) 
          -ทวีปออสเตรเลีย ไม่เกิน  ๕ วัน                      
          -ทวีปเอเชีย ไม่เกิน 4 วัน   
๕. ผลลัพธ์โครงการ: หลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่จะด าเนินการ เช่น โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์/นักศึกษา  โครงการจัดท าหลักสูตรร่วม  
๖. การรายงานผลการด าเนินการ:  
           ๖.1  จัดท ารายงานผลการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือไปยังสถานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน 
           ๖.๒  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ข้อ ๕) ไปยังสถานวิเทศสัมพันธ์เมื่อโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น          
กรณี เป็นโครงการระยะยาวมากกว่า 1 ปี ให้รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีเป็นรายไตรมาส ในรอบ 6  9 และ 12 เดือน จนกว่า
โครงการจะเสร็จสิ้น 
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ประเภทโครงการ เกณฑ์/คุณสมบัต/ิงบประมาณ 
2. โครงการเดินทางไปเข้าร่วม
ประชุมวชิาการนานาชาติ                  
ของสมาคมวิชาชีพตา่งประเทศ          
ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเป็นสมาชิก 

1. เป็นการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพต่างประเทศในวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
          1.1 เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ โดยจะต้องเป็นสมาคมวิชาชีพต่างประเทศ     
                ที่มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานโดยตรง 
          1.2 เป็นผู้มีบทบาทในการประชุมนั้น เช่น กรรมการของสมาคม กรรมการจัดการประชุม หรือได้รับการติดต่อให้เป็นประธานหรือ 
                ผู้ด าเนินการประชุม เป็นต้น 
          1.3 เป็นการประชุมที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการหรือจะด าเนินการและผู้ไปประชุมจะมีบทบาท 
                ส าคัญในโครงการหรือภารกิจนั้น 
          1.4 กรณีได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักจากสมาคมแล้ว จะไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนดังกล่าวได้ 
2. ระยะเวลาเดินทาง : ตามก าหนดการการประชุม 
3. ผู้ด าเนินโครงการต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการไปยังสถานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นภายใน              
45 วัน  
 

หมายเหตุ  หน่วยงานสามารถใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมาคมวิชาชีพในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 งบประมาณ    มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชา   

                  (สาขาวิชาสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร)                  
 รายการที่เบิกจ่ายได้  

 1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินสายการบินไทยชั้นประหยัด  
     กรณีใช้สายการบินอ่ืน ราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบินต้องถูกกว่าสายการบินไทย 

      2.  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
      3.  ค่าที่พัก 

           4.  ค่าพาหนะในต่างประเทศที่ปฏิบัติราชการ 
5.  ค่าพาหนะระหว่างที่พักกับสนามบินภายในประเทศ ให้เบิกได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท 

      6.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เช่น ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการจัดท าวีซ่า ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทางราชการ 
                และค่าธรรมเนียมเข้าร่วมประชุม     
ทั้งนี้ อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ มสธ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. 2๕๖๒ 
และระเบียบมสธ. ว่าดว้ย ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ประเภทโครงการ เกณฑ์/คุณสมบัต/ิงบประมาณ 
3. โครงการความร่วมมือกับ
สถาบนั/องค์กรต่างประเทศ                 
เพื่อพัฒนางานดา้นวชิาการ  
 
 
 

1. โครงการประเภทจัดประชุม สัมมนา/บรรยายโดยเชิญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร 
    1.1 เป็นการจัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยต้องระบุไว้ในโครงการ 
    1.2 ผู้เข้าร่วมการสัมมนา/บรรยายต้องมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมด้วย กรณีมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยให้หน่วยงาน 
          ที่จัดพิจารณาตามความเหมาะสม 
    1.3 ผู้ด าเนินโครงการต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการไปยังสถานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน  
รายการที่เบิกจ่ายได้ 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน: ราคาชั้นประหยัด 
(กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้) 

2. ค่าตอบแทนตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
     3.  ค่าของที่ระลึก : 500 บาท ต่อ คน 
     4.  ค่าเลี้ยงรับรอง : ตามจ่ายจริง ในวงเงิน 5,000  บาท 
     5.  ค่าน้ ามัน :  ตามจ่ายจริง ในวงเงิน 3,000 บาท 
     6.  ที่พัก :  พักที่ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม/อาคารเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายตามอัตราของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 
     7.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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ระเภทโครงการ เกณฑ์/คุณสมบัต/ิงบประมาณ 
3. โครงการความร่วมมือกับ
สถาบนั/องค์กรต่างประเทศ          
เพื่อพัฒนางานดา้นวชิาการ (ต่อ) 
 
 

2. โครงการประเภทจดัประชุม/สัมนานานาชาต ิ
    2.1  มีการด าเนนิการที่เปน็รูปธรรมและมีเอกสารที่ตีพิมพ์ทีใ่ช้ประกอบในการประชุมหรือการสัมมนา  (Proceeding) ประกอบ 
    2.2  ผู้ด าเนินโครงการจะตอ้งจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการไปยังสถานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เมื่อด าเนนิโครงการเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน 

รายการที่เบิกจ่ายได้ 
หมวดค่าตอบแทน 
๑. ค่าตอบแทน Keynote Speaker/วิทยากร 
๒. ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความ 
๓. ค่ามัคคุเทศน์ 
๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้สอย 
๑. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน Keynote Speaker/วิทยากร 
๒. ค่าของที่ระลึก 
๓. ค่าห้องประชุม 
๔. ค่าห้องพัก 
๕. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
๖. ค่าตกแต่งสถานที่ 
๗. ค่าเช่ารถโค้ช 
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  ค่าทางด่วน  ค่าที่จอดรถ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบัตรเข้าชม ฯลฯ  
ค่าวัสดุ  
๑. ค่าวัสดุส านักงาน 
๒. ค่า Conference Kits  
๓. ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์การประชุม  
๔. ค่าจัดท าประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมประชุม  
๕. ค่าจัดท า Proceeding 
๖. ค่าจัดท าป้ายชื่อ 
๗. ค่าสายคล้องคอป้ายชื่อ 
๘. ค่าวัสดุจัดท าเวที/โครงสร้างป้าย/ 
9. ค่าจัดจ้างพิมพ์ป้าย 
หมายเหตุ: อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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ประเภทโครงการ เกณฑ์/คุณสมบัต/ิงบประมาณ 
3. โครงการความร่วมมือกับ
สถาบนั/องค์กรต่างประเทศเพื่อ
พัฒนางานด้านวชิาการ (ต่อ) 
 
 

3. โครงการประเภทอื่น ๆ  
    เกณฑ์พิจารณา      - สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน  
                            - วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลที่คาดวา่จะได้รับของโครงการ  
    ผู้ด าเนนิโครงการจะต้องจดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการไปยงัสถานวิเทศสัมพนัธ์ ส านกังานอธิการบดี เมื่อด าเนนิโครงการเสร็จสิ้นภายใน 45 วนั       

 
หมายเหตุ:       1. หน่วยงานส่งโครงการได้ประเภทละ 1 โครงการ   
                      2. ขอให้หน่วยงานพิจารณาจัดท าโครงการกับสถาบันที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นอันดับแรก 
                      3. กรณีหน่วยงานมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผนงบประมาณแล้ว ให้ท าบันทึกขอปรับเปลี่ยนโครงการถึงรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล                                                  
                          สถานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาภายใน 45 วัน ก่อนการจัดกิจกรรม 


