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แนวปฏิบัติสําหรับการเดินทาง

ไปทําวิจัยที่ต่างประเทศ



การเดินทางไปต่างประเทศของผู้รับทนุ คปก.

100,000 บ.

375,000 บ.

หรือ

500,000 บ.

240,000 บ.

หรือ

300,000 บ.

อาจารย์ที่

ปรึกษาไทย นักศึกษา

อาจารย์

ต่างประเทศ



วัตถุประสงค์

• ติดต่อ/ปรึกษากับ         

อ.ต่างประเทศที่มีความ

ร่วมมือด้วย

• ติดตามความก้าวหน้า

ของ นศ.ขณะทําวิจัยที่

ต่างประเทศ

อาจารย์

ที่ปรึกษาไทย

ค่าใช้จ่าย

• ค่าตั๋วเครื่องบิน           

(ชั้นประหยัด)

• ค่าที่พัก                       

(ไม่เกินเกณฑ์ สกว.)

• ค่าเบี้ยเลี้ยง              

(เหมาจ่าย 2,500 บ./วัน)

การเดินทางไปต่างประเทศของผู้รับทนุ คปก.



วัตถุประสงค์

• ทําวิจัยต่างประเทศ 6-12ด.

(นศ.ควรสอบผ่านรายวิชา

เรียนทั้งหมดหรือเกือบทัง้หมด 

โดยสอบผ่าน proposal หรือ 

qualifying exam. แล้ว)

นักศึกษา

ค่าใช้จ่าย

• ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด)

• ค่าเตรียมตัวเดินทาง       

(ครั้งแรก 30,000 บ.       

ครั้งต่อไป 10,000บ.)

• ค่าใช้จ่ายประจําเดือนตาม

เกณฑ์ กพ.

การเดินทางไปต่างประเทศของผู้รับทนุ คปก.



วัตถุประสงค์

• มาสอนและให้คาํปรึกษาแก่ 

นศ.

(ไม่อนุมตัิส ำหรบักำรเดินทำงมำสอบ

โครงร่ำงวิทยำนิพนธห์รือสอบป้องกัน

วิทยำนิพนธ์เพียงอยำ่งเดียว)

• สําหรับเป็นค่า bench fee 

ของ นศ. ที่ไปทําวิจัย ตปท.

อาจารย์

ต่างประเทศ

ค่าใช้จ่าย

• ค่าตั๋วเครื่องบิน          

(ชั้นประหยัด)

• ค่าที่พัก                      

(ไม่เกิน 2,600 บ./วัน)

• ค่าเบี้ยเลี้ยง            

(เหมาจ่าย 2,200 บ./วัน)

การเดินทางไปต่างประเทศของผู้รับทนุ คปก.



ค่าใช้จ่าย

• ค่าตั๋วเครื่องบิน +ค่าที่พัก + ค่าเบี้ยเลี้ยง 

+ ค่าลงทะเบียน 

• เบิกไดไ้ม่เกิน 130,000 บ.

• นศ.สามารถเบิกจากงบใดๆที่เหลืออยู่

• อ.ที่ปรึกษาเบิกได้จากงบ อ.ที่ปรึกษา     

ที่เหลืออยู่ และอาจให้โอนหมวดอื่นมา

เสริมได้อีกไม่เกนิ 30,000 บ.

เงื่อนไข

นศ. ต้องใกล้สําเร็จการศกึษา 

หรือสําเร็จการศึกษาแล้วไม่

เกิน 1 ปี (นับจากวันสอบ

ป้องกันฯ) โดยมีผลงานตีพิมพ์

ตามเกณฑ์แล้ว

*ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง*

อ.ที่ปรึกษาไทย

นักศึกษา

การเดินทางไปเสนอผลงานที่ต่างประเทศ



ขั้นตอนการขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย

การยื่นเอกสาร

 แผนความร่วมมือฯ 

(เอกสารแนบฯ 3)

 แผนการเดินทางฯ 

(เอกสารแนบฯ 4)

 จม./อีเมล์จาก อ.ตปท. 

แจ้งตอบรบัความรบัมือ

และการเดินทาง

(ส่งก่อนเดินทาง 2 เดือน)

เบิกทดรองจ่าย

 คปก. พิจารณา

แผนการเดินทาง

 ส่งหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณา

 เบิกเงินทดรองจา่ยให้

ก่อนการเดินทาง

เคลียร์ค่าใช้จ่าย

o ส่งรายการเดินทาง

ตามแบบฟอร์ม 

ปก.10

o แนบหลักฐาน

ค่าใช้จ่ายตามรายการ

ที่จะขอเบิกต้นฉบับจริง

ทุกรายการ 



รายการต้นฉบับหลักฐานค่าใช้จ่ายที่ต้องส่ง

ค่าตั๋ว

เครื่องบิน

ใบเสร็จรับเงิน กากตั๋วเครื่องบิน (Itinerary Ticket/E-Ticket

และบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) กรณี อ.ตปท. ต้องสง่

ใบสําคัญรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินด้วย

ค่าที่พัก ใบเสร็จรับเงิน และรายการการเข้าพัก (Folio)

ค่าเบี้ยเล้ียง/

ใช้จ่ายรายเดือน

กรณี อ.ไทยและ อ.ตปท.: ใบสําคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง

กรณี นศ.: ใบสําคัญรับเงิน และหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงิน 

ตปท. 

หลักฐานอื่นๆ
หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อคํานวณค่าใช้จ่ายในรายการที่

เป็นหน่วยเงิน ตปท. + สําเนาหนังสือเดินทาง นศ. + ใบเสร็จ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จะขอเบิกจ่าย



ฝรั่งเศส

เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

แคนาดา

นอร์เวย์

สวีเดน

ความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ



ค่าใช้จ่ายของ นศ. เพื่อให้อยู่ในฝรั่งเศสได้นานขึ้นอีก 6 ด.

(หากมีความจาํเป็นอาจขอต่อได้อีก 3 เดือน)

อาจขอความเห็นชอบจากสถานทูตฯ เพ่ือขอเป็นค่า

เดินทางและค่าใช้จ่ายรายวันเป็นกรณีพิเศษได้

เงื่อนไขวงเงินทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ยูโร/โครงการ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย



ค่าเดินทางและค่าประกันอุบัติเหตุของฝ่ายเยอรมนี

(อ.ตปท.และนักวิจัยรุ่นเยาว์) มาไทย

ค่าใช้จ่ายประจําเดือนของนักศกึษา คปก. ที่ไปทําวิจัย

ในเยอรมนีเป็นเวลา 2 เดือน/การเดินทาง

ค่าที่พักและเบี้ยเล้ียงสําหรับ อ.ที่ปรกึษาไทยไปเยอรมนี

The German Academic Exchange Service (DAAD)



ให้การดูแล นศ. คปก. ที่ไปทําวิจัยที่ USA ด้วยทุน คปก. 

รวมทั้งค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างที่อยู่ USA

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นศ. คปก. ก่อน

ไปทําวิจัยที่ USA

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์)



ความร่วมมือกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา

University of Wisconsin-Madison (UW)

College of Agricultural & Environmental Sciences 

(CA&ES), University of California, Davis (UC Davis)

College of Agricultural and Environmental Sciences (CAES)

University of Georgia, Athens (UGA)

Iowa State University (ISU)

East-West Center (EWC) and 

University of Hawaii at Manoa (UHM)



ความร่วมมือกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา

UW

ค่าวิจัยและประกัน

สุขภาพสําหรับนศ.ที่จะ

ไปทําวิจัยไม่เกิน 1ปี

ค่าเดินทางสําหรับ

อาจารย์ UW มาไทย 

เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายสําหรับ   

อ.ไทยที่จะไปที่ UW 

เป็นเวลา 1 สัปดาห์

UC Davis

ค่าวิจัยและประกัน

สุขภาพสําหรับนศ.ที่จะ

ไปทําวิจัยไม่เกิน 1ปี

ค่าเดินทางสําหรับ

อาจารย์ UC Davis มา

ไทยเป็นเวลา 1สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายสําหรับ อ.

ไทยท่ีจะไปที่ UC Davis 

เป็นเวลา 1สัปดาห์

CAES,UGA

ให้การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการของ J-1 

Scholar Visa

อํานวยความสะดวก

ในหารหาที่พัก

ISU

จัดที่พักใน ISU ให้ อ.

ไทยเป็นเวลา 1สัปดาห์

จัดรถรับส่งสนามบิน 

แก่อ.ไทย

สนับสนุนให้อาจารย์ 

ISU ขอทุนค่าเดินทาง

มาไทยจากสถาบัน

EWC&UHM

สนับสนุนการทํา J-

1 visa ให้ นศ. ไปทํา

วิจัยในฐานะ visiting 

scholar 

นศ.ได้พักในหอพัก

ของ EWC และร่วม

กิจกรรมกับสถาบัน

ค่าวิจัยและประกัน

สุขภาพสําหรับนศ.ที่จะ

ไปทําวิจัยไม่เกิน 1ปี

ค่าใช้จ่ายสําหรับ   

อ.ไทยที่จะไปที่ UW 

เป็นเวลา 1 สัปดาห์


