ขอกําหนดสําหรับผูรับทุน “โครงการทุนอาจารยผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางประเทศ (Distinguished
Visiting Professor) และ โครงการทุนอาจารยพิเศษชาวตางประเทศ (Visiting Professor)”
1.

หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน การเรียนการสอนและงานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยตองติดตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง การมีอาจารยพิเศษชาวตางประเทศที่มีความรูความสามารถ จาก
นานาประเทศจะชวยสงเสริมและพัฒนาใหการเรียนการสอนและงานวิจัยใน มจธ. มีความหลากหลาย และ
เป น สากลมากยิ่ งขึ้ น เกิ ดการแลกเปลี่ ย นความรูและประสบการณ ตลอดจนเปน การสรางเครือขายและ
พันธมิตรทางวิชาการกับอาจารยพิเศษชาวตางประเทศ ซึ่งจะชวยเสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ
ใหกับ มจธ. และนําไปสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกในที่สุด
2.

วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความหลากหลาย และ
เปนสากลมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อสรางเครือขายและพันธมิตรทางวิชาการกับอาจารยพิเศษชาวตางประเทศ
2.3 เพื่อกระตุน / สงเสริมการสรางความรูใหมในศาสตรที่อยูระดับแนวหนา
2.4 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาทุกระดับไดศึกษากับอาจารยชาวตางประเทศ
2.5 เพื่ อ ให ค ณาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได ทํ า วิ จั ย และตี พิ ม พ ผ ลงานร ว มกั บ อาจารย ช าว
ตางประเทศ

3.

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
3.1 Visiting Professor
3.1.1 เปนอาจารยชาวตางประเทศ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย หรือมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการของตน
เปนอยางดี
3.1.2 สามารถสอนและ / หรือทํางานวิจัยขั้นสูงในมหาวิทยาลัยไดตลอดระยะเวลาการรับ
ทุน
3.2 Distinguished Visiting Professor
เปนศาสตราจารยหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนอยางสูง โดยอาจพิจารณา
จากดัชนีชี้วัดตาง ๆ ดังนี้
3.2.1 มีจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคา Impact factor ไม
นอยกวา 200 บทความ หรือ มีคา h-index ไมต่ํากวา 30 หรือ
3.2.2 ไดรับรางวัลดานการสอน / การวิจัยจากองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
(เชน สมาคมวิชาชีพที่มีสมาชิกจากหลากหลายประเทศ) ไมต่ํากวา 5 รางวัล (ถามี)
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3.2.3 เป น สมาชิ ก ขององค ก รที่ มี ลั ก ษณะเป น Learned Society ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับนานาชาติ (เชน Royal Society, National Academy of Sciences, National
Academy of Engineering) (ถามี) หรือ
3.2.4 คุณสมบัติโดดเดนเปนพิเศษอื่น ๆ ในกรณีที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติขางตนใหขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการดานการวิจัยและนวัตกรรม
4.

ระยะเวลารับขอเสนอโครงการ
ปงบประมาณละ 2 รอบ
รอบที่ 1 ชวงเดือน มิ.ย. –ก.ค.
รอบที่ 2 ชวงเดือน ม.ค.- ก.พ.
5. การพิจารณาขอเสนอโครงการ
ปงบประมาณละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ชวงเดือน มิ.ย. –ก.ค. และรอบที่ 2 ชวงเดือน ม.ค.- ก.พ.ของ
ทุกป พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการดานการวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาปละ 1 ครั้ง และนําผลการพิจารณา
อนุมัติเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
5.1 ผูขอรับทุนอาจารยชาวตางประเทศ / ผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางประเทศ (Visiting Professor
/ Distinguished Visiting Professor) ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑขอ 3. (หรือขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการดานการวิจัยและนวัตกรรม)
5.2 พิจารณาผูที่ขอรับทุนและอาจารยชาวตางประเทศ / ผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางประเทศที่ขอ
เปนครั้งที่ 1 เปนลําดับแรก
5.3 กรณีที่หนวยงานผูขอรับทุน รวมใหทุนสนับสนุนในวงเงินตามขอกําหนดดวยจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ
5.4 สวนพ. จัดทําสรุปวิเคราะหขอมูล ประวัติของอาจารย / ผูเชี่ยวชาญ จํานวนครั้งของการรับ
ทุน ผลงานที่ผานมา (กรณีที่เคยไดรับทุน) รวมถึงตั้งขอสังเกตมากอนในเบื้องตน ขอใหทํา
ขอมูลเชิงสถิติสนับสนุนวา ผูเชี่ยวชาญมาแลวกี่ครั้ง ไดผลลัพธอะไรบาง สงรายงานครบถวน
หรือไม เปนไปตามเกณฑหรือไม มีผลกระทบ (Impact) หรือไม
5.5 ผลการพิจารณาคณะอนุกรรมการดานการวิจัยและนวัตกรรมถือเปนที่สิ้นสุด
6.

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ไมเกิน 2 สัปดาห โดยระบุวันที่มา (ถามี) หรือจํานวนวันและเดือนที่มาดําเนินงานใน มจธ.

7.

งบประมาณโครงการ
พิจารณาจากขอเสนอโครงการ และความเหมาะสมของการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คาตอบแทน อั ต ราค า ตอบแทนสํ า หรั บ Distinguished Visiting Professor ไม เ กิ น วั น ละ
5,000 บาท และ Visiting Professor ไมเกินวันละ 3,000 บาท
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 เที่ยว ตามที่จายจริงหรือคนละไมเกิน 60,000 บาท
คาเลี้ยงรับรอง อิงตามประกาศ มจธ. เรื่อง อัตราและประเภทคารับรอง พิธีการและการจัดเลี้ ยง
ประชุม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 (ไมเกิน 2 ครั้ง คือ เลี้ยงตอนรับและเลี้ยงสงกลับ)
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คาที่พัก

ขอใหพิจารณาที่พักของมหาวิทยาลัย (Heliconia) เปนลําดับแรก กรณีที่ที่พักของ
มหาวิทยาลัยไมสามารถเขาพักไดจะสนับสนุนคาที่พักตามที่จายจริง แตไมเกินวันละ
4,000 บาท
8. การยื่นขอเสนอโครงการ
ผู ข อรั บ ทุ น จั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการตามแบบฟอร ม จํ า นวนอย า งละ 1 ชุ ด พร อ มบั น ทึ ก ไฟล
(.doc และ .pdf) และเสนอผานหนวยงานตนสังกัด สงมายังสํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
โดย
สงเอกสาร ดังนี้
8.1 แบบสมั ครขอรั บ ทุ น อาจารย พิเ ศษชาวตา งประเทศ / ทุน อาจารยผูเชี่ย วชาญพิ เศษชาว
ตางประเทศ (โดยอาจารยผูขอรับทุน)
8.2 Application Form Visiting Professor and Distinguished Visiting Professor ( For
Foreign Professor)
8.3 กรณีที่เคยขอรับทุนมากอนใหแนบแบบรายงานผลการดําเนินงานครั้งกอนทุกครั้ง
9.

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการไดรับสนับสนุนทุน
9.1 ผูไดรับทุนตองเดินทางมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กอนสิ้นสุด
ปงบประมาณนั้น กรณีที่ไมสามารถเดินทางไดตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติ ไม
สามารถขออนุมัติเลื่อนระยะเวลาขามปงบประมาณ ใหหนวยงานจัดทําคําขอเพื่อขอรับการ
สนับสนุนใหม ในปงบประมาณถัดไป
9.2 กรณีที่อาจารยพิเศษชาวตางประเทศ / อาจารยผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางประเทศ ไมสามารถ
เดินทางไดตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติ ขอใหผูรับทุนทําบันทึกขอความชี้แจง
เหตุผลความจําเปนเพื่อขออนุมัติจากรองอธิการบดีอาวุโสฝายวิจัยและนวัตกรรม
9.3 กรณีที่ ตองเปลี่ยนแปลงอาจารยพิเศษชาวตางประเทศ / อาจารยผูเชี่ยวชาญพิ เ ศษชาว
ตางประเทศ ขอใหผูรับทุนทําบันทึกขอความชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมแนบเอกสารใบ
สมัครอาจารยพิเศษชาวตางประเทศ / อาจารยผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางประเทศทานใหม
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการดานการวิจัยและนวัตกรรม

10. การรายงานผลการดําเนินงาน
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จหลังจากจบโครงการภายใน 30 วัน โดยสงเอกสาร ดังนี้
10.1 ผูขอรับทุนจัดสงเอกสารรายงานการการดําเนินงานตามที่ขอเสนอ จํานวน 1 ชุดพรอมบันทึก
ไฟล (.doc และ .pdf)
10.2 Visiting Professor / Distinguished Visiting Professor ใหความเห็นเกี่ยวกับจุดออนหรือ
จุ ดแข็ งของกลุ มวิ จั ย / การพัฒ นาดานวิช าการหรือ การวิจั ย หรื อแผนปฏิ บัติ การต อ กลุ ม
งานวิจัย) จํานวน 1 ชุดพรอมบันทึกไฟล (.pdf)
10.3 เอกสารการเบิกจายเงิน ของทุนจ างอาจารย ตางประเทศ (Visiting Professor) / อาจารย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางประเทศ (Distinguished Visiting Professor)
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