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คู่มือการขอรับจัดสรรงบเจรจาธุรกิจ 

เพื่อไปเสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 

 ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิต

บัณฑิตที่มคีุณภาพ มคีวามเป็นเลิศทางวชิาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหา

ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งการพัฒนาสู่ความเป็นสากล ดังนั้น  

เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ไปเสนอ

ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงด าเนินโครงการวิจัย หรือฝึกอบรม ณ 

ต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางดังกล่าว   

โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และน าเสนอคณบดีเพื่อ

พจิารณาอนุมัติ 

แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณเงนิรายได้คณะเกษตรศาสตร์ (งบเจรจาธุรกิจ)   

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

1. เป็นบุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่บรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ไม่อยูใ่นระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

2. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน 2 ปีย้อนหลัง (รวมถึงการ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มช.) 
 3. ยดึหลักการกระจายงบประมาณใหแ้ก่บุคลากรทกุส่วนงานอยา่งเท่าเทียมกัน 

4. สนับสนุนโครงการที่มีเอกสาร หลักฐานครบถ้วน และมีก าหนดการเดินทางที่
แน่นอน 

5. สนับสนุนโครงการที่ไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม (Conference, Seminar, 
Symposium, Convention, Congress, Workshop, Meeting) เป็นอันดับแรก ท าวิจัย เป็น
อันดับที่สอง และฝึกอบรมเป็นอันดับที่สาม ตามล าดับ 

6.  กรณีการเสนอผลงานฯ จะสนับสนุนโครงการที่ผูข้อรับการสนับสนุน มีชื่อเป็น
ชือ่แรกก่อน และให้ความส าคัญการน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เท่านั้น 
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 7.  พจิารณาจัดสรรงบประมาณสมทบเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน 3 หมวด ไดแ้ก ่
 (1)  ค่าเครื่องบินระหวา่งประเทศ และ/หรอืคา่พาหนะในตา่งประเทศ 
 (2)  ค่าที่พัก 
 (3)  ค่าลงทะเบียน   

โดยเบิกตามจา่ยจริง แต่ไม่เกินรายละ 40,000 บาท 
8. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพจิารณาจดัสรร ตามความเหมาะสม

ส าหรับบางกรณ ี

การสมัครขอรับทุน 

  ผูส้มัครจัดท าค าขอรับการจัดสรรทนุฯ (เอกสารผนวก 1) และเอกสารที่

เกี่ยวขอ้ง จ านวน 5 ชุด เสนอตอ่ภาควชิา/ศูนย์ฯ ทีส่ังกัด    เพือ่น าส่งงานบรหิารงานวิจัย

และวเิทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยใหย้ื่นค าขอก่อน

ด าเนินโครงการ อยา่งน้อย 2 สัปดาห ์

  หลังจากคณะกรรมการประชุมพจิารณาอนมุัติงบประมาณเปน็ที่เรยีบรอ้ย

แล้ว จะแจ้งผลการพิจารณา พร้อมแบบแจ้งรายละเอียดฯ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ

ทราบต่อไป 

เอกสารประกอบการเสนอขอ 

 1.  การไปเสนอผลงาน 
     1.1  หนังสอืเชิญ หรอื หนังสอืตอบรับอยา่งเป็นทางการจากหนว่ยงาน 
    ผูจ้ัดที่ระบุชื่อการน าเสนอผลงานที่ชดัเจน 
     1.2 บทคัดยอ่ผลงานทีจ่ะไปเสนอ ซึ่งระบุชื่อผูเ้สนอผลงาน/คณะผูว้จิัย 
                             ไว้ด้วย   
     1.3 รายละเอียดก าหนดการเสนอผลงาน 
  2.  การไปท าวจิัย (ระยะสั้น) 
                        2.1  หนังสือเชิญ หรอื หนังสอืตอบรับอยา่งเป็นทางการจากหน่วยงาน 
                              ร่วมวจิัย 
       2.2 แผนการด าเนินงานวิจัยที่ชดัเจน 
                   3.  การไปฝึกอบรม/ดูงาน (ระยะสั้น) 

    3.1  หนังสอืเชิญ หรือ หนังสอืตอบรับอยา่งเป็นทางการจากหน่วยงาน
ผูจ้ัด 

              3.2 ก าหนดการฝกึอบรม/ดูงานเป็นรายวัน (ภาษาอังกฤษ) ที่ชัดเจน 
จากหน่วยงานผู้จดั 
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ขั้นตอนและข้อปฏิบตั ิส าหรับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  1. สง่แบบยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณฯ (เอกสารผนวก 2) มายังงาน

บริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

2. ขออนุมัตเิดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยระบุให้ชดัเจนว่า 

ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ (งบเจรจาธุรกิจ)   

ไปยัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. กรณี ผู้ได้รับการจัดสรร ประสงค์จะขอยืมเงินทดรองจ่าย จาก

ภาควิชา/ศูนย์ฯ หรือส่วนกลางคณะ สามารถด าเนินการโดยเสนอเรื่องพร้อมเอกสารที่

เกี่ยวขอ้ง ไปยังฝ่ายการเงินได้โดยตรง 

  4. ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน จัดท ารายงานสรุปการไป

เสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม พร้อมภาพประกอบ ตามแบบฟอร์ม (เอกสารผนวก 3) ส่งให้

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากเดินทาง

กลับมาแล้ว  

  5. การเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ        

สามารถเบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศเท่านั้น โดยจัดส่งรายงานการเดินทาง 

(เอกสารผนวก 4) และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายฉบับจริง ไปยังงานบริหารงานวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์ ตามรายการที่แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ ระบุ    

เช่น   

 -   ใบเสรจ็รับเงนิพรอ้มบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) และ/หรอื

เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน 

 -   ใบเสร็จรบัเงนิค่าลงทะเบียน  

 -   ใบเสร็จรบัเงนิค่าที่พัก 

 -   ใบเสร็จรบัเงนิค่าพาหนะเดินทางในตา่งประเทศ    

 -   ส าเนาหนังสอือนุมตัิใหเ้ดินทางไปราชการ โดยระบุงบประมาณ 

     ที่เบิกจา่ย ตามที่มหาวทิยาลัยระบุ 

 -   แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณไปเสนอผลงาน หรือ 

     ฝึกอบรม ณ ตา่งประเทศ 

8.  จัดส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และหลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่าย   โดยผ่านหน่วยงานที่สังกัดไปยังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
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สัมพันธ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห ์หลังจากกลับจากต่างประเทศ ยกเว้นในกรณี

ที่การเดินทางกลับจากต่างประเทศ  ใกล้ก าหนดวันสิ้นสุดปีงบประมาณ (30 กันยายน) 

หรืออยูใ่นระยะเหลื่อมปีงบประมาณถัดไป จะต้องส่งรายงานการเดินทางพร้อมหลักฐาน

เพื่อเบิกจ่ายทันทีที่กลับจากต่างประเทศ โดยหากมีการยืมเงินทดรองจ่ายจาก

มหาวิทยาลัย/คณะ   และประสงค์จะส่งใช้เงินยืม โปรดระบุ  พร้อมแจ้งเลขที่สัญญายืม

เงินใหช้ัดเจน เพื่อการหักล้างเงนิยมืทดรองจ่ายราชการต่อไป 

9.  หากการจัดส่งรายงานการเดินทางพร้อมหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายไม่ทัน

ตามก าหนด ผูท้ี่ได้รับการจัดสรรจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง 
 

 

เอกสารผนวก 

  เอกสารผนวก 1 แบบค าขอรับการจดัสรรงบประมาณฯ 

  เอกสารผนวก 2 แบบยนืยันรับการจดัสรรงบประมาณฯ 

  เอกสารผนวก 3 แบบรายงานสรุปฯ  

  เอกสารผนวก 4 แบบใบเบิกคา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  
 
 

หมายเหตุ: ขอรับเอกสารผนวกได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

- 4 - 


