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ข้อก ำหนดส ำหรับผู้รับทุน “โครงกำรทุนอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญพิเศษชำวต่ำงประเทศ (Distinguished 
Visiting Professor) และ โครงกำรทุนอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศ (Visiting Professor)” 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบัน กำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งมหำวิทยำลัยต้องติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง กำรมีอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
จำกนำนำประเทศ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนำให้กำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยใน มจธ. มีควำมหลำกหลำย 
และเป็นสำกลมำกยิ่งขึ้น เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและ
พันธมิตรทำงวิชำกำรกับอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ
ให้กับ มจธ. และน ำไปสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำระดับโลกในที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยให้มีควำมหลำกหลำย และ

เป็นสำกลมำกยิ่งขึ้น 
2.2 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและพันธมิตรทำงวิชำกำรกับอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศ 
2.3 เพ่ือกระตุ้น / ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ในศำสตร์ที่อยู่ระดับแนวหน้ำ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำทุกระดับได้ศึกษำกับอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ 
2.5 เพ่ือให้คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยได้ท ำวิจัยและตีพิมพ์ผลงำนร่วมกับอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ 

 

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
3.1 Distinguished Visiting Professor 
 เป็นศำสตรำจำรย์หรือผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงสูง โดยอำจพิจำรณำจำก
ดัชนีชี้วัดต่ำง ๆ ดังนี้ 

3.1.1 มีจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีค่ำ Impact factor 
ไม่น้อยกว่ำ 200 บทควำม หรือ มีค่ำ h-index ไม่ต่ ำกว่ำ 30 หรือ 

3.1.2 ได้รับรำงวัลด้ำนกำรสอน / กำรวิจัยจำกองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ 
(เช่น สมำคมวิชำชีพที่มีสมำชิกจำกหลำกหลำยประเทศ) ไม่ต่ ำกว่ำ 5 รำงวัล (ถ้ำมี) 

3.1.3 เป็นสมำชิกขององค์กรที่มีลักษณะเป็น Learned Society ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ (เช่น Royal Society, National Academy of Sciences, National Academy 
of Engineering) (ถ้ำมี) หรือคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษอ่ืน ๆ ในกรณีที่ไม่เป็นไป
ตำมคุณสมบัติข้ำงต้นให้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

3.2 Visiting Professor 
3.2.1 เป็นอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ มีวุฒิปริญญำเอกในสำขำที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของ

มหำวิทยำลัย หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิทยำกำรของ
ตนเป็นอย่ำงดี 

3.2.2 สามารถสอน../ 
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3.2.2 สำมำรถสอนและ /หรือท ำงำนวิจัยขั้นสูงในมหำวิทยำลัยได้ตลอดระยะเวลำกำรรับทุน  
 

4. ระยะเวลำรับข้อเสนอโครงกำร 
ปีงบประมำณละ 2 รอบ  
รอบท่ี 1 ช่วงเดือน มิ.ย. –ก.ค. 
รอบท่ี 2 ช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. 
 

5. กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
ปีงบประมำณละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ช่วงเดือน มิ.ย. –ก.ค. และรอบที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ.ของ

ทุกปี พิจำรณำโดยคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม พิจำรณำปีละ 1 ครั้ง และน ำผลกำรพิจำรณำ
อนุมัติเสนอสภำวิชำกำรเพ่ือทรำบ 

5.1 ผู้ขอรับทุนอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ / ผู้เชี่ยวชำญพิเศษชำวต่ำงประเทศ (Visiting Professor 
/ Distinguished Visiting Professor) ต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ข้อ 3. (หรือขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำ
ของคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม มจธ.) 

5.2 พิจำรณำผู้ที่ขอรับทุนและอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ / ผู้เชี่ยวชำญพิเศษชำวต่ำงประเทศ
ที่ขอเป็นครั้งที่ 1 เป็นล ำดับแรก 

5.3 กรณีที่หน่วยงำนผู้ขอรับทุน ร่วมให้ทุนสนับสนุนในวงเงินตำมข้อก ำหนดด้วยจะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

5.4 สวนพ. จัดท ำสรุปวิเครำะห์ข้อมูล ประวัติของอำจำรย์ / ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวนครั้งของกำรรับ
ทุน ผลงำนที่ผ่ำนมำ (กรณีที่เคยได้รับทุน) รวมถึงตั้งข้อสังเกตมำก่อนในเบื้องต้น ขอให้ท ำ
ข้อมูลเชิงสถิติสนับสนุนว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมำแล้วกี่ครั้ง ได้ผลลัพธ์อะไรบ้ำง ส่งรำยงำนครบถ้วน
หรือไม่ เป็นไปตำมเกณฑ์หรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือไม ่

5.5 ผลกำรพิจำรณำคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่เกิน 2 สัปดำห์ โดยระบุวันที่มำ (ถ้ำมี) หรือจ ำนวนวันและเดือนที่มำด ำเนินงำนใน มจธ. 
 

7. งบประมำณโครงกำร 
พิจำรณำจำกข้อเสนอโครงกำร และควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินงำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ค่ำตอบแทน กรณีจัดในรูปแบบ on site : อัตรำค่ำตอบแทนส ำหรับ Distinguished Visiting 
Professor ไม่เกินวันละ 5,000 บำท และ Visiting Professor ไม่เกินวันละ 3,000 บำท 
กรณีจัดในรูปแบบ online : อัตรำค่ำตอบแทนส ำหรับ Distinguished Visiting Professor 
และ Visiting Professor ไม่เกินชั่วโมงละ 3,000 บำท และไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 

 ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 เที่ยว ตำมท่ีจ่ำยจริงหรือคนละไม่เกิน 60,000 บำท  
 ค่ำเลี้ยงรับรอง อิงตำมประกำศ มจธ. เรื่อง อัตรำและประเภทค่ำรับรอง พิธีกำรและกำรจัดเลี้ยงประชุม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 (ไม่เกิน 2 ครั้ง คือ เลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งกลับ) 
 

 

ค่าท่ีพัก../ 
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 ค่ำท่ีพัก ขอให้พิจำรณำที่พักของมหำวิทยำลัย (Heliconia) เป็นล ำดับแรก กรณีที่ที ่พัก
ของมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถเข้ำพักได้จะสนับสนุนค่ำที่พักตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน
วันละ 4,000 บำท 

 

8. กำรยื่นข้อเสนอโครงกำร 
ผู้ขอรับทุนจัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมแบบฟอร์ม จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุดพร้อมบันทึกไฟล์ (.doc 
และ .pdf) เข้ำระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) โดยแนบเอกสำร ดังนี้ 
8.1 แบบสมัครขอรับทุนอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศ / ทุนอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญพิเศษชำวต่ำงประเทศ 

(โดยอำจำรย์ผู้ขอรับทุน) 
8.2 Application Form Visiting Professor and Distinguished Visiting Professor  

(For Foreign Professor) 
8.3 กรณีท่ีเคยขอรับทุนมำก่อนให้แนบแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครั้งก่อนมำด้วยทุกครั้ง 
 

9. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลังกำรได้รับสนับสนุนทุน 
9.1 ผู้ได้รับทุนต้องเดินทำงมำปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ก่อนสิ้นสุด

ปีงบประมำณนั้น กรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ตำมก ำหนดระยะเวลำที่ได้รับกำรอนุมัติ 
ไม่สำมำรถขออนุมัติเลื่อนระยะเวลำข้ำมปีงบประมำณ ให้หน่วยงำนจัดท ำค ำขอเข้ำระบบ 
KIRIM เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนใหม่ ในปีงบประมำณถัดไป 

9.2 กรณีท่ีอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศ / อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญพิเศษชำวต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถ
เดินทำงได้ตำมก ำหนดระยะเวลำที่ได้รับกำรอนุมัติ ขอให้ผู้รับทุนท ำบันทึกข้อควำมชี้แจง
เหตุผลควำมจ ำเป็นเข้ำระบบ KIRIM เพ่ือขออนุมัติจำกรองอธิกำรบดีอำวุโสฝ่ำยวิจัยและ
นวัตกรรม 

9.3 กรณีที่ ต้องเปลี่ยนแปลงอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศ / อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ
ชำวต่ำงประเทศ ขอให้ผู้รับทุนท ำบันทึกข้อควำมชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมแนบเอกสำร
ใบสมัครอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศ / อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญพิเศษชำวต่ำงประเทศท่ำนใหม่ 
เข้ำระบบ KIRIM เพ่ือขออนุมัติจำกรองอธิกำรบดีอำวุโสฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม  

 

10. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จหลังจำกจบโครงกำรภำยใน 30 วัน โดยส่งเอกสำร ดังนี้ 
10.1 ผู้ขอรับทุนจัดส่งเอกสำรรำยงำนกำรกำรด ำเนินงำนตำมที่ข้อเสนอ จ ำนวน 1 ชุดพร้อมบันทึกไฟล์ 

(.doc และ .pdf) เข้ำระบบ KIRIM 
10.2 Visiting Professor / Distinguished Visiting Professor ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือจุดแข็ง

ของกลุ่มวิจัย / กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรหรือกำรวิจัยหรือแผนปฏิบัติกำรต่อกลุ่มงำนวิจัย) 
จ ำนวน 1 ชุดพร้อมบันทึกไฟล์ (.pdf) เข้ำระบบ KIRIM 

10.3 เอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินของทุนจ้ำงอำจำรย์ต่ำงประเทศ (Visiting Professor) / อำจำรย์
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษชำวต่ำงประเทศ (Distinguished Visiting Professor) 


