ข้อควรรู้
หลักฐานทางการเงินที่ใช้เบิกกรณี การนาเสนอผลงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า ใบเสร็จรับเงินจะต้องเป็นชื่ออาจารย์ผู้สมัคร
ขอรับเงินสนับสนุน ทั้งนี้ หากเป็นชื่อนิสิตผู้นาเสนอผลงาน อาจารย์ผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน
จะต้องเซ็นกากับมาในใบเสร็จรับเงินทุกใบ โดยระบุข้อความดังนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เป็นผู้ชาระเงินค่า ...(ค่าลงทะเบียน หรือ ค่าที่พัก หรือ ค่าเดินทาง)....
จานวน .................... บาท ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว .......(ชื่อนิสิตผู้นาเสนอผลงาน)..........
ไปแล้วจริง
พร้อมทั้งลงนามและวันที่กากับด้วย

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการ
และวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563
-----------------------------เพื่อให้การใช้ จ่ายเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นค่าตอบแทนและเงิน
สนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563 ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย
อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และมติเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
9/2562 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินสนับสนุน
งานวิชาการและงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้
1. การนาเสนอผลงานวิชาการหรือวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศของคณาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.1 ผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
อาจารย์ประจา ที่ปัจจุบันทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.2 ผลงานวิชาการหรือวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้อง
เขียนเป็นภาษาอังกฤษและมีชื่อผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุนเป็นชื่อแรก
1.3 ผลงานวิชาการหรือวิจัยได้นาเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานที่มาจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 5 ประเทศ
1.4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณามอบเงินสนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.5 ผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุนแต่ละท่านมีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้งต่อปีบัญชี
1.6 เงินสนับสนุนจะจ่ายเมื่อเดินทางกลับแล้ว ซึ่งผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุนจะต้องยื่นเอกสารที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังนี้
1.6.1 หนังสือบันทึกข้อความนาส่งเอกสารการสมัครขอรับเงินสนับสนุน
1.6.2 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
1.6.3 เอกสารตอบรับ ให้ นาเสนอผลงานวิช าการหรือวิจัย แบบปากเปล่าจากคณะกรรมการ
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1.6.4 ผลงานฉบับเต็ม (full paper) หรือบทคัดย่อ (abstract) ประกอบการประชุมวิชาการฯ
1.6.5 หนังสือให้ความเห็นชอบไปนาเสนอผลงานวิชาการหรือวิจัยจากผู้บังคับบัญชา
1.6.6 หลักฐานที่แสดงว่ามีผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานที่มาจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย
5 ประเทศ
1.6.7 หลักฐานค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าที่พัก

-21.6.8 เอกสารนาเสนอผลงานวิชาการหรือวิจัย (presentation slides) ซึ่งต้องมีตราบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือตราของคณะวิชา
1.6.9 ภาพถ่ายขณะนาเสนอผลงาน
โดยหลักฐานทางการเงินที่ใช้ประกอบการสมัครขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นชื่อผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน
ซึ่งระบุต้นสังกัดเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น และต้อง
ส่งเอกสารตามข้อ 1.6.1 ถึง ข้อ 1.6.9 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ให้นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. การนาเสนอผลงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า
2.1 ผลงานวิชาการที่นาเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจา
บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนิสิตในที่ปรึกษา
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อมอบหมายให้นิสิตในที่ปรึ กษา
เป็นผู้นาเสนอผลงานวิชาการที่สร้างสรรค์ร่วมกันในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า
2.3 นิสิตในที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 2.2 ต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินกว่าที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด และโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติ
แล้ว ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะมีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เล่มวิทยานิพนธ์ ต่อปีบัญชี
2.4 ผลงานฉบับเต็ม (full paper) หรือบทคัดย่อ (abstract) ประกอบการประชุมวิชาการฯ ที่ใช้ใน
การขอรับเงินสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีผู้นิพนธ์ชื่อแรกหรือผู้รับผิดชอบ
บทความเป็นนิสิตในที่ปรึกษาและมีชื่อผู้นิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
2.5 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไปนาเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า ต้องมีผู้เข้าร่วม
นาเสนอผลงานที่มาจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 5 ประเทศ
2.6 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณามอบเงินสนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สาหรับการนาเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ และไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สาหรับการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติภายในประเทศ
2.7 เงิน สนับสนุนจะจ่ายเมื่อเดินทางกลับแล้ว ซึ่งผู้ขอรับ เงินสนับสนุนจะต้องยื่น เอกสารที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังนี้
2.7.1 หนังสือบันทึกข้อความนาส่งเอกสารการขอรับเงินสนับสนุน
2.7.2 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
2.7.3 สาเนาโครงการวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุส่วนที่ไปนาเสนอ
2.7.4 เอกสารตอบรับให้นาเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าจากคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2.7.5 ผลงานฉบับเต็ม (full paper) หรือบทคัดย่อ (abstract) ประกอบการประชุมวิชาการฯ
2.7.6 หลักฐานที่แสดงว่ามีผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานที่มาจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย
5 ประเทศ
2.7.7 หลักฐานค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่ายานพาหนะ และค่าที่พัก
2.7.8 เอกสารนาเสนอผลงานวิชาการ (presentation slides) ซึ่งต้องมีตราบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือตราของคณะวิชา และต้องปรากฏทั้งชื่อนิสิต
ในที่ปรึกษาผู้นาเสนอผลงานและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
2.7.9 ภาพถ่ายขณะนาเสนอผลงาน

-3โดยหลักฐานทางการเงินที่ใช้ประกอบการขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นชื่อผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน
ซึ่งระบุต้นสังกัดเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่ านั้น และต้องส่ง
เอกสารตามข้อ 2.7.1 ถึง ข้อ 2.7.9 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใน 30 วัน
กรณีนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงราชอาณาจักรไทย กรณีนาเสนอผลงาน
วิชาการภายในประเทศนับตั้งแต่วันถัดไปจากวันสิ้นสุดการจัดการประชุมวิชาการ ทั้งนี้ ให้นับรวมวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3.1 ผู้ขอรับเงินสนับสนุน จะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักร่วมกับนิสิตในที่ปรึกษา โดยที่
นิสิตในที่ปรึกษายังมีสถานภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินกว่าที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด และโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว
3.2 เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนิสิต
ในที่ปรึกษา ซึ่งมีทั้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนิสิตในที่ปรึกษา โดยกรณีที่ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first
author) เป็นนิสิตในที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นผู้นิพนธ์ที่รับผิดชอบบทความ (corresponding
author) หรือกลับกัน ทั้งนี้ ต้นสังกัดต้องเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3 ผลงานดังกล่าว ต้องไม่ใช่เงื่อนไขของการจบการศึกษาของนิสิตในที่ปรึกษา และผลงานที่เป็น
เงื่อนไขของการจบการศึกษา ต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว
3.4 วารสารที่ส่งตีพิมพ์ต้องเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of
Knowledge)
3.5 วงเงินสนับสนุน เรื่องละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3.6 ผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน จะต้องยื่นหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
3.6.1 หนังสือบันทึกข้อความนาส่งเอกสารการสมัครขอรับเงินสนับสนุน
3.6.2 ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
3.6.3 สาเนาโครงการวิทยานิพนธ์พร้อมระบุส่วนที่นาไปตีพิมพ์
3.6.4 หลักฐานการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
ISI (Web of Knowledge)
3.6.5 เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
3.6.6 ต้องแนบ reprint ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งผลงานที่ขอรับเงินสนับสนุน และผลงานที่
เป็นเงื่อนไขของการจบการศึกษาของนิสิตในที่ปรึกษา
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัยและถือเป็นการสิ้นสุด
ทัง้ นี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

