
 

 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเปดรับสมัครทุนโครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสูสากล  

ประจําป  ๒๕๖๒  ในโครงการยอยที ่๑–๕ และ ๗  โดยมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้ 

 

 

 

โครงการยอยท่ี ๑ แลกเปลีย่นนสิติระดับปรญิญาตรเีพือ่การถายโอนหนวยกติ 

 ๑.๑ สําหรับนสิติระดับปริญญาตรีใหเดนิทางไปศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาตางประเทศ โดยลงทะเบยีนเรียน ๑  

ภาคการศกึษา ในรายวชิาไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต ระยะเวลาไมนอยกวา ๔ เดอืน และดําเนนิการถายโอนหนวยกิตที่ไดรับ 

กลับมายงัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 ๑.๒ รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรียนตองเทยีบโอนหนวยกิตกลับมายงัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับความ 

เห็นชอบจากคณะตนสังกัดของนสิติ 

 ๑.๓ คณะเปนผูเสนอรายช่ือนสิติผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควชิา หรอืหัวหนาสาขาวชิา หรอืประธาน

หลักสูตร และคณบด ีโดยการเรียงลําดับรายช่ือตามคะแนนที่ไดผานเกณฑการพจิารณาคัดเลอืกของคณะมาแลว จาํนวน 

ไมเกิน  ๑๐  คน  ตอคณะ 

 ๑.๔ คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล  

เปนผูพจิารณาอนมุัตวิงเงนิรวมของทุนทัง้หมด โดยแหลงทนุมาจาก ๒ สวน ดังนี้ 

  สวนที่ ๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล มอบทุนรอยละ ๕๐ 

  สวนที่ ๒ คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลกัสูตร หรอืหนวยงานภายในคณะที่นสิติสังกัด มอบทุนรอยละ ๕๐ 

เอกสารทางการเงนิที่โครงการจัดเก็บ 

  ใบเสร็จคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย คาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ช้ันประหยดั ไป-กลับ  

คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และอืน่ ๆ เชน การเดนิทางในตางประเทศ โดยเหมาจายทุกรายการ 

 

โครงการยอยท่ี ๒ พัฒนาศกัยภาพดานการตางประเทศของนสิติระดับปรญิญาตรี 

 ๒.๑ สําหรับนสิติระดับปริญญาตรีใหเดนิทางไปเขารวมการเขารวมการประชุม สัมมนา การนําเสนอผลงานทาง 

วชิาการ  แบบปากเปลา  สหกิจศกึษา หรอืการฝกงานที่ไมมกีารถายโอนหนวยกิต 

 ๒.๒ สําหรับนสิติระดับปรญิญาตรใีหเดนิทางไปฝกงานที่ไมมกีารถายโอนหนวยกติ สหกจิศกึษา ระยะเวลามากกวา 

๑ เดอืน 

 ๒.๓ เปนโครงการ กิจกรรมที่จัดในตางประเทศ โดยทีม่หาวทิยาลัยเกษตรศาสตรไมเปนผูจัดหรอืเปนผูรวมจัด 

  ๒.๔ คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล  

เปนผูพจิารณาอนมุัตวิงเงนิรวมของทุนทัง้หมด ในกรณขีอ ๒.๑ รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรณขีอ ๒.๒ รายละ ๓๐,๐๐๐ 

บาท โดยแหลงทนุมาจาก ๒ สวน ดังนี้ 

   สวนที่ ๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล มอบทนุ ในกรณ ีขอ ๒.๑  

รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท และในกรณขีอ  ๒.๒ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

   สวนที่ ๒ คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลกัสูตรหรอืหนวยงานภายในคณะ มอบทนุ ในกรณ ีขอ ๒.๑ รายละ  

๑๐,๐๐๐ บาท และในกรณขีอ  ๒.๒ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

โครงการเสรมิสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสูสากล ประจําป ๒๕๖๒ 

 

รายละเอยีดโครงการยอย 
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เอกสารทางการเงนิที่โครงการจัดเก็บ 

 ใบเสร็จคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเขารวมกิจกรรม อนุโลมใหใชสําเนาใบเสร็จเปนหลักฐานประกอบการเบกิทุน  

กรณใีชใบเสร็จฉบับเดยีวกันเบกิสวนที่นอยกวาจากโครงการเสริมสรางฯ 

 

โครงการยอยท่ี ๓ สงเสรมิการผลติบทความทางวชิาการระดับบัณฑติศกึษา 

 ๓.๑ สําหรับนสิติระดับบัณฑติศกึษาใหเดนิทางไปปฏบิตังิานวจิยัในสถาบันอุดมศกึษาตางประเทศ ใหพจิารณา 

จากหนวยงานดานการวจิัยในตางประเทศทีม่ช่ืีอเสยีงระดับโลก ในสาขาวิชาที่นสิติจะไปปฏบิัตงิานวจิัย ระยะเวลาไมนอย 

กวา ๔ เดือน 

 ๓.๒ หัวขอในการวจิัยนัน้ มลีักษณะ Highly Cited Research และเปนสวนหนึง่ของวทิยานพินธ หรอืดุษฎนีพินธ 

 ๓.๓ อาจารยทีป่รึกษาตองเปนอาจารยประจํา และเปนที่ปรึกษาวทิยานพินธ หรอืดุษฎนีพินธหลัก ทีม่ผีลงาน 

ตพีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตยิอนหลังไมเกิน ๕ ป ที่ไมใชผลงานวทิยานพินธเพื่อสําเร็จการศกึษาของอาจารย 

 ๓.๔ อาจารยทีป่รึกษาชาวตางประเทศ ตองเปนผูมชีื่อเสยีงเปนที่ยอมรับในแวดวงวชิาการ โดยพจิารณาจาก  

ขอมูล H-Index  และ Citation ในสาขาวชิาตามหัวขอวจิยัของนสิติ 

 ๓.๕ หลังจากการปฏบิัตงิานวจิยัเสร็จสิ้นแลว นสิติตองไดรับการตอบรับ และตพีมิพบทความในวารสารระดับ    

นานาชาตทิี่อยูในแหลงสบืคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล ISI หรอื Scopus โดยระบุช่ือวารสารไวในเอกสารคําขอทนุและ 

หากมกีารเปลีย่นแปลงแหลงตพีมิพใหเทยีบเคียงโดยขึ้นอยูกับดุลยพนิจิของอาจารยที่ปรึกษาและคณะตนสังกัด 

 ๓.๖ หากไมสามารถตพีมิพบทความทางวชิาการได ใหผูรับทุนคนืทุนท้ังหมดใหแกผูใหทุน มฉิะนัน้จะไม

สามารถสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรได 

 ๓.๗ คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล 

 เปนผูพจิารณาอนุมตัวิงเงนิรวมของทุนทัง้หมด  โดยแหลงทุนมาจาก ๒ สวน ดังนี้ 

  สวนที่ ๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากลมอบทนุรอยละ ๕๐ โดยจะ  

แบงจายออกเปน ๒ งวด ดังนี้ 

   งวดที่ ๑ รอยละ ๕๐  หลงัประกาศรายช่ือผูไดรับทุน 

   งวดที่ ๒ รอยละ ๕๐ หลังไดรับการตอบรับ และตพีมิพบทความทางวชิาการในวารสารระดับ 

นานาชาตติามที่ระบุไวในใบสมัคร 

  สวนที่ ๒ คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลกัสูตร หรอืหนวยงานภายในคณะที่นสิติสังกัด มอบทุนรอยละ ๕๐ 

เอกสารทางการเงนิที่โครงการจัดเก็บ 

  ใบเสร็จคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย คาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ช้ันประหยดั ไป-กลับ  

คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และอืน่ ๆ เชน การเดนิทางในตางประเทศ โดยเหมาจายทุกรายการ 

 

โครงการยอยท่ี ๔  นักศกึษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 

 ๔.๑ สําหรับหนวยงานระดับคณะ รับนักศกึษาชาวตางชาตริะดับปรญิญาตร ี และระดับบัณฑติศกึษาจากสถาบัน 

อุดมศกึษาตางประเทศ ใหเดนิทางมาศกึษา ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยลงทะเบยีนเรียน ๑ ภาคการศกึษา                 

ในรายวชิาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต ระยะเวลานอยกวา ๔ เดอืน เพื่อการถายโอนหนวยกิต รายวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีน           

ตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะตนสังกัดของนักศกึษาในตางประเทศ และตองสามารถเทยีบโอนหนวยกิตได 
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 ๔.๒ สําหรับหนวยงานระดับคณะ และหนวยงานดานการวจิัย รับนักศกึษาชาวตางชาตริะดับบัณฑติศกึษาจาก

สถาบันอุดมศกึษาตางประเทศ และหนวยงานดานการวจัิยตางประเทศ เขามาปฏบัิตงิานวจัิยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวทิยานพินธ   

หรอืดุษฎนีพินธ  ในระยะเวลาไมนอยกวา ๔ เดอืน 

 ๔.๓ สําหรับหนวยงานระดับคณะจดัหลักสูตร Summer School ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ระยะเวลาไมนอย 

กวา ๒ สัปดาห โดยมนีักศกึษาชาวตางชาตริะดับปริญญาตรีเขาเรียนในหลกัสูตร จาํนวน ๑๐ คนขึ้นไป รายวชิาทีอ่ยูใน 

หลักสูตรมใิชรายวชิาที่จดัทําขึ้นใหม และตองมนีสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเขารวมในช้ันเรียนดวย 

 ๔.๔ คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล  

เปนผูพจิารณาอนมุัตวิงเงนิรวมของทุนทัง้หมด ในกรณขีอ ๔.๑-๔.๒ รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในกรณขีอ ๔.๓ โครงการละ 

ไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  โดยแหลงทุนมาจาก ๒ สวน ดังนี้ 

  สวนที่ ๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากลมอบทนุ ในกรณ ีขอ ๔.๑-

๔.๒ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท และในกรณขีอ  ๔.๓ โครงการละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

  สวนที่ ๒ คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลกัสูตรหรอืหนวยงานภายในคณะที่รับนักศกึษาชาวตางชาตมิอบทนุ 

ในกรณ ี ขอ ๔.๑-๔.๒ รายละ ๑๕,๐๐๐  บาท  และในกรณขีอ ๔.๓ โครงการละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เอกสารทางการเงนิที่โครงการจัดเก็บ 

 ใบเสร็จคาใชจายในการจัดกิจกรรม/การเขารวมกิจกรรมของนักศกึษาตางประเทศ โดยหลักฐานทางการเงนิ ใหใช  

ใบสําคัญ ลงรายการเปนคาตอบแทน ทุน หรอื/และอื่น ๆ ตามความเหน็ชอบของคณะหรอือาจารยที่ปรึกษา 

 

โครงการยอยท่ี ๕ ความรวมมอืทางวชิาการกบัหนวยงานคูสัญญาในตางประเทศ 

 ๕.๑  สําหรับหนวยงานทีต่องการรเิริม่โครงการ กจิกรรมทางวชิาการกับคูสัญญาในตางประเทศของมหาวทิยาลัย   

เกษตรศาสตร โดยใหสงขอเสนอโครงการ กิจกรรมที่มนีสิติของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และนักศกึษาชาวตางชาตเิขา

รวมโครงการ กิจกรรม ไมนอยกวาฝายละ ๕ ราย กรณเีปนโครงการ กจิกรรมทางวชิาการกับคูสัญญาในตางประเทศ

ท่ียังไมเคยดําเนนิโครงการ กจิกรรมรวมกันมากอนจะไดรับการพจิารณาเปนลําดับตน รายนามหนวยงานคูสญัญา 

ในตางประเทศของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปตามทีร่ะบุไวในฐานขอมูลของกองวเิทศสัมพันธ ตรวจสอบขอมูลไดที่ 

เว็บไซด  http://iad.intaff.ku.ac.th 

 ๕.๒ สําหรับนสิติระดับบัณฑติศกึษาใหเดนิทางไปเขารวมโครงการ กิจกรรมทางวชิาการกับสถาบันอดุมศกึษา  

หรอืหนวยงานวจัิยท่ีเปนคูสัญญาในตางประเทศของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยมเีอกสารยนืยนัในการเขารวมโครงการ 

กิจกรรมที่ชัดเจน เชน หนงัสอืตอบรับ การลงทะเบยีน เปนตน 

 ๕.๓ โครงการ กิจกรรมทางวชิาการที่ไปเขารวมตองไมใชการไปทัศนศกึษา เยี่ยมชม หรอืดูงานแตเพยีงอยาง

เดยีวเทานัน้  ตัวอยางโครงการ กิจกรรมทางวชิาการ ไดแก การเขารวมประชุม สัมมนาทางวชิาการ เปนตน 

 ๕.๔ คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล 

เปนผูพจิารณาอนมุัตวิงเงนิรวมของทุนทัง้หมด ในกรณขีอ ๕.๑ โครงการละไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท และกรณขีอ ๕.๒ 

พจิารณาอนมุัตวิงเงนิรวมของทุนทั้งหมดเปนรายบุคคล โดยแหลงทุนมาจาก ๒ สวน ดังนี้ 

  สวนที่ ๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากลมอบทนุ ในกรณขีอ ๕.๑ 

โครงการละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และในกรณขีอ ๕.๒ รอยละ๕๐ จากวงเงนิรวมของทุนที่ไดรับอนุมัตติอราย 

  สวนที่ ๒ คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลกัสูตรหรอืหนวยงานภายในคณะมอบทุน ในกรณขีอ ๕.๑ โครงการ  

ละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และในกรณขีอ ๕.๒ รอยละ ๕๐ จากวงเงนิรวมของทนุที่ไดรับอนุมัตติอราย 

http://iad.intaff.ku.ac.th/
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เอกสารทางการเงนิที่โครงการจัดเก็บ 

  ใบเสร็จคาใชจายในการจัดกิจกรรมรายการตามประมาณทีเ่สนอในโครงการ หรอืใบเสร็จคาใชจายที่เกดิขึ้นใน 

การเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย คาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ช้ันประหยดั ไป-กลับ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ เชน  

การเดนิทางในตางประเทศ โดยเหมาจายทุกรายการ 

 

โครงการยอยท่ี ๗ การแขงขันเชงิวชิาการนานาชาต ิ

 ๗.๑ สําหรับนสิติระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศกึษา ที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนตัวแทนมหาวทิยาลัย   

เกษตรศาสตร ใหเดนิทางไปตางประเทศเพื่อเขารวมการแขงขันเชิงวชิาการในเวทกีารแขงขันระดับนานาชาต ิ

 ๗.๒ เปนการแขงขันเชิงวชิาการทัง้ประเภทเดี่ยวและประเภททมี ดังนี้ ประเภทเดี่ยว ประเภททมีที่มสีมาชิกในทมี  

ตัง้แต ๒-๓ คน  และประเภททมีที่มสีมาชิก ๔ คนขึ้นไป 

 ๗.๓ คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล  

พจิารณาอนมุัตวิงเงนิรวมของทุนทัง้หมด โดยแบงเปน ๓ ประเภท ดงันี้ 

  ๗.๓.๑ ประเภทเดี่ยว     ทุนละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

  ๗.๓.๒ ประเภททมีที่มสีมาชิกในทมีตัง้แต ๒-๓ คน   ทุนละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๗.๓.๓ ประเภททมีที่มสีมาชิกในทมีตัง้แต ๔ คนขึ้นไป  ทุนละไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

โดยแหลงทนุมาจาก ๒ สวน ดังนี้ 

  สวนที่ ๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากลมอบทนุ ในกรณขีอ ๗.๓.๑   

ทุนละไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท กรณขีอ ๗.๓.๒ ทุนละไมเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท และกรณขีอ ๗.๓.๓ ทุนละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ 

บาท 

  สวนที่ ๒ คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลกัสูตร หรอืหนวยงานภายในคณะมอบทุนในกรณขีอ ๗.๓.๑ ทุนละ

ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท กรณขีอ ๗.๓.๒ ทุนละไมเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท และกรณขีอ ๗.๓.๓ ทุนละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

เอกสารทางการเงนิที่ผูรับทุนตองนาํสงโครงการฯ 

 ใบเสร็จคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเขารวมกิจกรรม เขาแขงขันทางวชิาการนานาชาต ิ

 

 

 

นสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 คุณสมบัต ิ

๑. เปนนสิติระดับปริญญาตรี หรอืเปนนสิติระดับบัณฑติศกึษา ที่ลงทะเบยีนเรียนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

การศกึษา นับถึงวนัที่สมัคร 

๒. ผานเกณฑการคัดเลอืก และไดรับการเสนอชือ่จากคณะตนสังกัด หรอืหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ กจิกรรม 

๓. มคีวามสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษ หรอืภาษาตางประเทศอื่น ๆ และมคีวามพรอมในฐานะเปนตัวแทน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร สามารถเขารวมโครงการ กิจกรรมไดครบถวนตามกําหนดระยะเวลา 

๔. สามารถรับผดิชอบคาใชจายอื่นอันอาจจะเกิดขึ้นได นอกเหนอืจากทนุที่ไดรับจากโครงการฯ คณะตนสงักัด  

หรอืหนวยงานที่รับผดิชอบโครงการ กิจกรรม 

คุณสมบัตขิองผูสมคัร 
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๕. เมื่อสิ้นสุดการเขารวมโครงการ กิจกรรมในตางประเทศแลว จะตองมสีถานภาพเปนนสิติมหาวทิยาลยั  

เกษตรศาสตรตอไปไมนอยกวา ๑ ภาคการศกึษา 

๖. เปนผูที่ไมเคยไดรับทุนจากโครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล หรอืทนุใน  

ลักษณะเดยีวกันนี้ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมากอน 

๗.  เปนผูทีอ่าจารยที่ปรึกษา หรอืหัวหนาภาควชิา ยนิดเีปนผูลงนามในสัญญายมืเงนิ 
 

นักศกึษาตางชาต ิ

คุณสมบัต ิ

๑. เปนผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากหนวยงานระดับคณะของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

๒. มแีผนการลงทะเบยีนในรายวชิาของหลักสูตร หรอืแผนปฏบิัตงิานดานการวจิัยอยางชัดเจน 

๓. ไดรับการตอบรับจากอาจารยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรในฐานะอาจารยที่ปรึกษาหรอือาจารยที่ปรึกษารวม 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการสมัคร โครงการยอยท่ี 

๑ ๒ ๓ ๕ ๗ 

ประวัตโิดยยอของผูสมัคร (Resume) / / / / / 

สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน นับตัง้แตภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนลาสุด

ของผูสมัคร 

/ / / / / 

ประกาศการอนุมัตหิัวขอวทิยานพินธจากบัณฑติวทิยาลัย   /   

โครงรางวิทยานิพนธฉบับเต็ม และรายงานความกาวหนาของการทํา

วทิยานพินธ 

  /   

แผนงานวจิัยที่มกํีาหนดการปฏบิัตงิานวจิัยที่ชัดเจน   /   

เอกสารรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ / / / / / 

หนังสอืตอบรับที่ออกใหโดยสถาบันอุดมศกึษาตางประเทศ หรอืหนวยงานดาน

การวิจัยตางประเทศ  (อนุโลมใหใช E-mail ที่มีเนื้อหาตอบรับโดยสถาบัน 

อุดมศกึษาตางประเทศได) 

/ / / / / 

ใบลงทะเบยีนเขารวมโครงการ กิจกรรม การแขงขันทางวชิาการ     / 

ประวัต ิและผลงานทางวชิาการของอาจารยที่ปรึกษาชาวตางประเทศ   /   

เอกสารยืนยันการติดตอประสานงาน และหนังสือตอบรับจากอาจารยชาว

ตางประเทศวาจะกํากับ และดูแลคุณภาพของงานวิจัยของนิสติระหวางรับทุน

ไปปฏบิัตงิานวจิัยที่ตางประเทศ 

  /   

ขอเสนอโครงการ กิจกรรมทางวชิาการกับสถาบันคูสัญญาตางประเทศ (กรณี

โครงการยอยที่ 5) 

   / (เลือก

ประเภท

โครงการ) 

 

เอกสารเสนอขอรับทุนจากแหลงทุนภายนอก (ถาม)ี      

เอกสารประกอบการรับสมคัร 
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 โครงการยอยท่ี ๔ นักศกึษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 

Required Documents Exchange Program Internship/Training/Research Program 

Passport / / 

English Proficiency Score / / 

Nomination Letter / / 

Transcript / / 

Insurance (optional)   

Exchange Program: Credit transfer 

Internship/Training/Research Program: Non-credit transfer 

 

 
 

๑. ผูสนใจศกึษารายละเอยีดการสมัคร พบอาจารยที่ปรึกษาขอคําแนะนาํในการสมัคร กรอกใบสมัครพรอมแนบ

เอกสารผานระบบสารสนเทศเพื่องานวเิทศสัมพนัธโครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรสาสตรสูสากล 

๒. นําสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครใหแกผูประสานงานของคณะ 

๓. ผูประสานงานของคณะ รวบรวมใบสมัคร ใหแกคณะกรรมการของคณะเพื่อพจิารณาคัดเลอืกตามเกณฑของ

คณะ 

๔. คณะ พจิารณาคัดเลอืกผูสมคัร รวมถึงงบประมาณในภาพรวมที่คณะตองการสนับสนนุแกผูสมัคร ในแตละ

โครงการยอยใหเปนไปตามเกณฑของแตละโครงการยอย 

๕. ผูประสานงานของคณะ สงเอกสารการสมัครที่ผานการคัดเลอืกในทุกโครงการยอย พรอมแบบฟอรมสรุป 

ขอมูลการสมัคร ลงนามโดยคณบดแีละนาํสงเพยีงคร้ังเดยีว มายังกองวเิทศสัมพันธ เพื่อเสนอคณะกรรมการพจิารณา 

จัดสรรทุนโครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติสูสากล 
 

 

 

๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับโครงการเสริมสรางศักยภาพนิสติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล 

ประจําป ๒๕๖๒ ในอัตรารอยละ ๕๐ ของทุนท่ีไดรับ โดยยดึหลักการมสีวนรวมของคณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลกัสูตร   

และหนวยงานภายในคณะ 

๒. กําหนดเกณฑในการคัดเลอืก ดําเนนิการคัดเลอืกผูรับทุน โดยระบุจํานวนเงนิ แหลงทีม่าของทุนในสวนที่คณะ   

ภาควชิา สาขาวชิา หลักสูตร หรอืหนวยงานภายในคณะใหทุนอยางชัดเจนเปนรายโครงการ และรายบคุคล เพือ่เสนอตอ

คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล 

๓. จัดทําหนังสอืนาํลงนามโดยคณบด ีและจดัสงใบสมัครทุกโครงการยอยในภาพรวมของคณะ ภายในคร้ังเดยีว

ใหแกกองวเิทศสมัพันธตามกําหนดเวลา 

๔. อาจารยทีป่รึกษา หรอืหัวหนาภาควชิาตองยนิดเีปนผูลงนามในสัญญายมืเงนิใหกับผูรับทนุ 

๕. คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลักสูตรหรอืหนวยงานภายในคณะที่รวมใหทุน ตองตดิตามการเขารวมโครงการ  

กิจกรรมของผูรับทุน  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด  เงื่อนไข  และระยะเวลาของแตละโครงการยอย 

ขั้นตอนการสมัคร 

เงื่อนไขของคณะ ภาควชิา สาขาวชิา และหลักสูตร  

 



7 

๖. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเขารวมโครงการ กิจกรรมของผูรับทุนแลว คณะ ภาควชิา สาขาวชิา หลักสตูร และ

หนวยงานภายในคณะ ตองตดิตามรายงานผลการเขารวมโครงการ กิจกรรม และรายงานการใชเงนิพรอมหลักฐาน ทาง 

การเงนิ  เพือ่นําสงใหแกกองวเิทศสัมพันธ  ภายในเวลา  ๔๕  วัน  นับรวมวันหยดุราชการ 

๗. สําหรับโครงการยอยท่ี ๓ สงเสรมิการผลติบทความทางวชิาการระดับบณัฑติศกึษา คณะ ภาควชิา 

สาขาวชิา หลักสูตร และหนวยงานภายในคณะ ตองตดิตามผลการตพีมิพผลงานทางวชิาการ เพื่อเปนหลักฐาน

การขอรับทุนงวดท่ี ๒ จากโครงการฯ หากไมสามารถตพีมิพผลงานทางวชิาการไดตองคนืทุนท้ังหมดใหแกผูใหทุน 

มฉิะนั้นจะไมสามารถสําเร็จการศกึษาได 

 

 

 

๑. ผูรับทุนตองเปนผูไมเคยไดรับทุนจากหนวยงานภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมากอน และไมสามารถโอน 

สทิธิ์ของผูรับทุนไปใหผูอืน่ได 

๒. ผูรับทุนตองตดิตอประสานงานกับคณะตนสงักัด ในการขอรับเงนิทนุที่ไดรับจากคณะ ภาควชิา สาขาวชิา      

หลักสูตร และหนวยงานภายในคณะดวยตัวเอง 

๓. ผูรับทุนตองยนืยันการรับทุนตามวัน เวลา และสถานที ่ ทีแ่จงไวตามประกาศ มฉิะนัน้จะถอืวาสละสทิธิ์และ

ตองเขารวมประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจง หากไมสามารถเขารวมได ตองทําหนังสอืชี้แจงเหตผุล และความจําเปนตอกองวเิทศ-

สัมพันธ 

๔. ผูรับทุนระยะเวลาตัง้แต ๔ เดอืนขึ้นไป ตองยืน่เอกสารการตรวจสุขภาพจติจากโรงพยาบาลจติเวชของรัฐบาล 

 

๕. อนุญาตใหผูรับทุนเลื่อนกําหนดการเดนิทางไดเพยีง ๑ คร้ัง ดวยเหตอุันควร โดยผูรับทุนตองทําหนงัสอืช้ีแจง

เหตุผล และความจําเปน พรอมเอกสาร หลักฐานประกอบ สงหนงัสอืผานคณะตนสังกัด เพือ่เสนออธิการบดีพจิารณา   

อนุมัต ิท้ังนี้ การเลื่อนกาํหนดการเดินทางตองไมกระทบกับระยะเวลาท่ีตองอยูในตางประเทศ 

๖. เมื่อเสร็จสิ้นการเขารวมโครงการ กิจกรรมแลว ใหผูรับทุนดําเนนิการตามขอ ๖.๑-๖.๒ ภายใน ๔๕ วัน นับ

รวมวันหยดุราชการ เพื่อจดัสงใหกับคณะตนสังกัดรวบรวมสงใหแกกองวเิทศสมัพันธตอไป 

 ๖.๑ ผูรับทุนตองจดัทํารายงานการใชเงนิ พรอมรวบรวมหลักฐานทางการเงนิ เชน ใบผานขึ้นเครื่องบนิ  

(Boarding Pass) ใบเสร็จคาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายรายวัน และอืน่ ๆ (ถาม)ี 

 ๖.๒ ผูรับทุนตองจดัทํารายงานแสดงผลการเขารวมโครงการ กิจกรรม เชน หลักฐานการถายโอนหนวยกิต  

ประกาศนยีบัตร ใบแสดงผลการเรียนรายวชิา จากสถาบนัอุดมศกึษาตางประเทศที่เดนิทางไปศกึษา ทํากิจกรรม หนังสอื  

รับรองการปฏบิัตงิานจากที่ปรึกษาชาวตางประเทศ 

๗. หากผูรับทุนไมสามารถปฏบิัตติามเงือ่นไขขอหนึ่งขอใดได ผูรับทุนจะตองคืนเงนิทนุที่ไดรับไปแลวทัง้หมดใหแก

ผูใหทุน 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขของผูรับทุน 
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๑. คณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศกัยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล

เปนผูพจิารณาอนมุัตวิงเงนิรวมของทุน และผลการพจิารณานั้นใหถอืเปนท่ีสุด 

๒. อาจารย และบุคลากรสงักัดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อยูระหวางลาศกึษาตอ หรอืศกึษาตอโดยใชเวลา 

บางสวนที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไมสามารถสมัครได 

๓. หากผูรับทุนสละสทิธิ์ไมวาเปนดวยเหตุผลใดก็ตาม การพจิารณาคัดเลือกผูรับทุนสาํรองในลําดับถัดไปให        

ขึ้นอยูกับดลุยพนิจิของคณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการเสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสู

สากล 

๔. การเรียกคืนทุนที่ไดรับไปแลวทัง้หมดใหขึ้นอยูกับดุลยพนิจิของคณะกรรมการพจิารณางบประมาณโครงการ  

เสริมสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสูสากล 

๕. การดําเนนิงานรวมกับสถาบันการศกึษาตางประเทศที่ไมมขีอตกลงความรวมมอืทางวชิาการ หรอืไมไดเปน    

คูสัญญากับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสงผลใหไมสามารถยกเวนคาธรรมเนยีมใดไดนัน้ ใหพจิารณาดาํเนนิงานรวมกับ   

สถาบันการศกึษาตางประเทศที่มช่ืีอเสยีงและไดรับการจดัอันดบัใน World Ranking และ Asia Ranking 

๖. ขอสงวนสทิธ์ิไมรับพจิารณาหนวยงานท่ีจัดสงขอเสนอขอรับทุน โดยไมระบวุงเงนิ และแหลงทุนใน

สวนท่ีหนวยงานตองใหการสนับสนุน หรอืภายหลังการปดรับสมัคร หรอืไมจัดสงเอกสารในคร้ังเดียว หรอืเอกสาร  

ไมครบถวน สมบูรณ 

 

ขอกําหนดของโครงการเสรมิสรางศักยภาพนสิติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล ประจําป ๒๕๖๒    

 


