
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง   หลักเกณฑกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง  ระเบียบวาดวย 
กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงใหยกเลิกประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑกองทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประเภทสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ประเภทสงเสริมและ
พัฒนาการวิจัยและประเภทสงเสริม สนับสนุน การดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของผูบริจาค ประกาศ ณ วันท่ี  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ; ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ; ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ใหวางหลักเกณฑกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหม  ดังนี้ 

ดานการพัฒนาการวิจัย  
๑.   ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 

๑.๑   วัตถุประสงค 
๑.๑.๑  สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ

สรางสรรคงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
๑.๑.๒  สนับสนุนใหบุคลากรทําโครงการวิจัยสถาบัน 
๑.๑.๓  สนับสนุนใหบุคลากรทําโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

๑.๒   คุณสมบัติของผูรับทุน 
๑.๒.๑  เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสวนงาน  สังกัดสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๑.๒.๒  มีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ ป  

๑.๓  เกณฑการสนับสนุน 
๑.๓.๑  สนับสนุนทุนแกบุคลากรท่ีเปนหัวหนาโครงการ 

-  โครงการวิจัยสถาบัน 
-  โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
-  โครงการวิจัยท่ีมีศักยภาพและไมไดรับการจัดสรรทุน  

๑.๓.๒  การสนับสนุนทุนพิจารณาจากคุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัยและศักยภาพของ 
ผูเสนอขอทุน 

๑.๓.๓  ทุนละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/โครงการ/ป 
โดยมีวงเงินสนับสนุนท้ังสิ้น ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ป 

๑.๓.๕  ขอรับการสนับสนุนไดตลอดป 
 
 
 

 



๒ 

 

๑.๔   เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑.๔.๑  ใบสมัครขอทุน 
๑.๔.๒  ขอเสนอโครงการวิจัย 

๑.๕   การพิจารณาอนุมัติทุน 
๑.๕.๑  คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เปนผูพิจารณาอนุมัติทุน 
๑.๕.๒  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๒.   ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย 
๒.๑   วัตถุประสงค 

สนับสนุนใหบุคลากรไดเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยและเสริมสรางความรู ประสบการณ ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือ
ทางการวิจัย 

๒.๒   คุณสมบัติของผูรับทุน 
เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสวนงาน  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒.๓   เกณฑการสนับสนุน 
๒.๓.๑ โครงการวิจัยเฉพาะทาง 

๒.๓.๑.๑  ผูเสนอขอรับทุนตองไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

๒.๓.๑.๒  สนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ในระดับนานาชาติ ไมเกินรอยละ ๕๐ ของคาใชจายท้ังหมดโดยมี
วงเงินสนับสนุนท้ังสิ้น ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ป 

๒.๓.๑.๓  เง่ือนไขการสนับสนุน มีดังนี้ 
-   ผูขอทุนตองมีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

อยางนอย ๑ เรื่องในรอบ ๓ ป ยกเวนกรณีท่ีเปนการขอครั้งแรก
ไมตองมีประวัติการตีพิมพผลงานวิจัยฯ  

-   การประชุมวิชาการท่ีสนับสนุนตองเปนการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (เขารวม ๓ ประเทศข้ึนไป) 

-   ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอตองเปนงานวิจัยของผูขอทุนท่ีไดรับทุน
สนับสนนุการวิจัยจากทุกแหลงทุน (ไมรวมทุนสวนตัว) ท้ังนี้ ตอง
ไมเปนผลงานวิจัยท่ีเคยนําเสนอในการประชุมวิชาการใดมา
กอนและไมเปนวิทยานพินธของผูขอทุน 

๒.๓.๒ โครงการวิจัยสถาบัน/พัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
๒.๓.๒.๑  ผูเสนอขอรับทุนตองไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอผลงานวิจัย 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๒.๓.๒.๒  สนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ในระดับชาติ ท้ังหมดโดยมีวงเงินสนับสนุนท้ังสิ้น ไมเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท/ป 



๓ 

 

๒.๓.๓ ขอรับการสนับสนุนไดตลอดป (คนละ ๑ ครั้ง/ป) 
๒.๔   เอกสารประกอบการพิจารณา 

๒.๔.๑  ใบสมัครขอทุน 
๒.๔.๒  หนังสือเชิญ/ตอบรับเขารวมเสนอผลงานและรายละเอียดการประชุม 
๒.๔.๓  บทคัดยอผลงานท่ีนําเสนอ 
๒.๔.๔  รายละเอียดคาใชจายท่ีไดตรวจสอบเบื้องตน (คาลงทะเบียน คาตั๋วเครื่องบิน 

คาท่ีพัก ฯลฯ) 
๒.๕   การพิจารณาอนุมัติทุน 

๒.๕.๑  คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนผูพิจารณาอนุมัติทุน 

๒.๕.๒  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๓.   รางวัลบุคลากรวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยคุณภาพเปนท่ียอมรับ 
๓.๑  วัตถุประสงค 

เสริมสรางกําลังใจแกบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยคุณภาพเปนท่ียอมรับ ไดแก ผลงานวิจัย
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยท่ีไดยื่น/รับสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนชัดเจนและมีผลกระทบสูง ผลงานวิจัย
ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังมีความสามารถในการหาทุนสนับสนุน
จากภายนอก มก. 

๓.๒  คุณสมบัติของผูรับทุน 
เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสวนงาน สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓.๓  เกณฑการสนับสนุน 
๓.๓.๑  ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ 

-   ใหรางวัลตามการจัดกลุมวารสารเปนควอไทล (Q๑ , Q๒ , Q๓ และ 
Q๔ ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank 
: www.Scimagojr.com) รายละเอียดดังนี้ 

  วารสารท่ีอยูใน Q๑ หรือ ในฐานขอมูล Science Citation Index 
Expanded และ Social Science Citation Index Expanded  
เงินรางวัลผลงานละ ๒๐,๐๐๐บาท 

  วารสารท่ีอยูใน Q๒ เงินรางวัลผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  วารสารท่ีอยูใน Q๓ เงินรางวัลผลงานละ ๕,๐๐๐ บาท 
  วารสารท่ีอยูใน Q๔ เงินรางวัลผลงานละ ๒,๐๐๐ บาท 
    ผูท่ีไดรับรางวัลตองเปนนักวิจัยชื่อแรก หรือ ผูรับผิดชอบบทความ 

๓.๓.๒  ผลงานวิจัยท่ียื่น/ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
-  สิทธิบัตร         กรณียื่น     ได  ๑๐,๐๐๐  บาท/สิทธิบัตร 
           กรณีไดรับ   ได  ๒๐,๐๐๐  บาท/สิทธิบัตร 
-  อนุสิทธิบัตร         กรณียื่น     ได    ๕,๐๐๐  บาท/สิทธิบัตร 
           กรณีไดรับ   ได  ๑๐,๐๐๐  บาท/สิทธิบัตร 

http://www.scimagojr.com/


๔ 

 

๓.๓.๓  ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนชัดเจนและมีผลกระทบสูง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ให ๒ ระดับ คือ 
รางวัล Gold ระดับผลงานวิจัยท่ีใหผลกระทบสูงมาก ๕๐,๐๐๐ บาท 
รางวัล Silver ระดับผลงานวิจัยท่ีใหผลกระทบสูง ๒๐,๐๐๐ บาท 

  ๓.๓.๔  ผลงานวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
-   ระดับชาติ รางวัล ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ผลงาน 
-   ระดับนานาชาติ รางวัล ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ผลงาน 

๓.๓.๕  ความสามารถในการหาทุนสนับสนุนจากภายนอก มก. 
-   เปนโครงการวิจัยภายนอก มก. ในฐานะหัวหนาโครงการ  

           ตั้งแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป โดยจะไดรับเงินรางวัลรอยละ ๑  
           ของวงเงินทุนวิจัย  

                                     ๓.๓.๖  ตองไมเปนผลงานวิทยานิพนธ 
๓.๔   เอกสารประกอบการพิจารณา 

๓.๔.๑  ใบสมัครขอทุน 
๓.๔.๒  คําขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
๓.๔.๓  Reprint 
๓.๔.๔  เอกสารสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
๓.๔.๕  ผลงานวิจัยและหลักฐานการใชประโยชน 
๓.๔.๖  เอกสารรับรางวัล 
๓.๔.๗  สัญญารับทุน 
๓.๔.๘  ยื่นใบสมัครขอรับรางวัลภายในเดือนสิงหาคมของทุกป โดยเปนผลงานกอน

ปท่ียื่นขอรางวัล 
๓.๕  การพิจารณาอนุมัติทุน 

๓.๕.๑  คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนผูพิจารณาอนุมัติทุน 

๓.๕.๒  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

ดานการพัฒนาบุคลากร  
1.   ทุนสนับสนุนการศึกษาตอภายในประเทศ 

๑.๑  วัตถุประสงค 
สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในการใหทุนการศึกษาตอภายในประเทศ 

๑.๒  คุณสมบัติของผูรับทุน 
๑.๒.๑  เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสวนงาน สังกัดสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๑.๒.๒  ปฏิบัติงานตอเนื่องกันไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตวันเริม่บรรจ ุ
๑.๒.๓  ตองศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนประโยชนโดยตรงตามภาระงาน 
 
 



๕ 

 

๑.๓   วงเงินสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา 
ตามท่ีจายจริงไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ป 

 วงเงินสนับสนุนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ /ป 
๑.๔   เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑.๔.๑   ผูท่ีจะเขาศึกษาใหม 
๑)  หนังสือตอบรับของสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. ใหการรับรอง 
๒)  หนังสืออนุมัติใหลาศึกษา 
๓)  รายละเอียดคาใชจายตามระเบียบของสถาบันท่ีศึกษา 

๑.๔.๒   ผูท่ีอยูในระหวางการศึกษา 
๑)  ใบรายงานผลการศึกษา 
๒)  หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา 
๓)  รายละเอียดคาใชจายตามระเบียบของสถาบันท่ีศึกษา 
๔)  ความกาวหนาของวิทยานิพนธ (ถามี) 
๕)  ใบรายงานความกาวหนาทางการศึกษา (กรณีท่ีเคยไดรับทุนแลว) 

๑.๕   เง่ือนไขในการรับทุน 
๑.๕.๑   ผูรับทุนตองกลับมาปฏิบัติงานท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังจากจบการศึกษาเปนการชดใชทุนไมนอย
กวา ๒ เทาของระยะเวลาการรับทุน หรือ ถาออกจากราชการใหชดใชทุน
เปนเงินไมนอยกวา ๒ เทาของเงินท่ีไดรับการสนับสนุน ในกรณีท่ีไมจบ
การศึกษา ใหชดใชทุนตามจํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุน 

๑.๕.๒   คณะกรรมการกองทุนสถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อนุมัติใหทุนการศึกษาตอเปนรายปตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรนั้น  

๑.๕.๓   ใหผูรับทุนรายงานผลการศึกษาใหคณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบเม่ือสิ้นปการศึกษาท่ีไดรับทุน 

๑.๖   หลักเกณฑการพิจารณา 
๑.๖.๑   ขอรับทุนสนับสนุนไดภายในเดือนสิงหาคม ของแตละป 
๑.๖.๒   ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรการศึกษามากกวา ๑ ป ใหยื่นใบสมัครขอรับทุน

สนับสนุนปตอป 
๑.๖.๓    กรณีท่ีไมจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร จะไมไดรับพิจารณาใหรับ

ทุนสนับสนุน 
๑.๗   การพิจารณาอนุมัติทุน 

๑.๗.๑   คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนผูพิจารณาอนุมัติทุน 

๑.๗.๒   ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๒.  ทุนสนับสนุนในการเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรม 
๒.๑   วัตถุประสงค 

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร ในการเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรม 



๖ 

 

๒.๒    คุณสมบัติของผูไดรับทุน 
๒.๒.๑   เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสวนงาน สังกัดสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๒.๒.๒   มีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันไมนอยกวา ๑ ป นับตั้งแตไดรับการบรรจุ 

๒.๓   วงเงินสนับสนุนท้ังสิ้นปละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ขอสนับสนุนไดคนละ ๑ ครั้ง/ป  ดังนี้ 
๒.๓.๑   ในประเทศคนละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง/ป  
๒.๓.๒   ตางประเทศคนละไมเกินรอยละ ๓๐ ของคาใชจายท้ังหมด/คน/ครั้ง/ป 

แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐  บาท  
๒.๔   เอกสารประกอบการพิจารณา 

๒.๔.๑   หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับใหเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรม 
๒.๔.๒   หนังสืออนุมัติใหเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรม 

๒.๕   เง่ือนไขในการรับทุน 
๒.๕.๑  เปนการประชุม สัมมนา และฝกอบรม ในหัวขอท่ีเปนประโยชนโดยตรง  

ตามภาระงาน (ท่ีไมใชการประชุม สัมมนาทางวิชาการท่ีมีการเปดรับ  
และนําเสนอผลงานทางวิชาการ) 

๒.๕.๒   ถาผูรับทุนไมสามารถเขารวมประชุม สัมมนาและฝกอบรม ตามท่ีไดรับ
อนุมัติไวจะตองคืนทุนใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒.๕.๓   ใหผูรับทุนจัดทํารายงานผลการประชุม สัมมนาและฝกอบรม เสนอ
คณะกรรมการกองทุนสถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมตามขอ ๒ 

๒.๖ หลักเกณฑการพิจารณา 
ขอรับทุนสนบัสนุน ลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน กอนวันเขารวมกิจกรรมตามขอ ๒ 
ยกเวนกรณีเรงดวน 

๒.๗   การพิจารณาอนุมัติทุน 
๒.๗.๑   คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนผูพิจารณาอนุมัติใหทุน โดยมีการพิจารณาสนับสนุนตลอดป 
๒.๗.๒   ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๓.  รางวัลบุคลากรปฏิบัติงานดีเดน และบุคลากรท่ีสรางช่ือเสียง 
๓.๑   วัตถุประสงค 

สงเสริม สนับสนุนและเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดน
และสรางชื่อเสียงแกหนวยงาน 

๓.๒   คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล 
๓.๒.๑   เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสวนงาน ลูกจางชั่วคราว สังกัด

สถาบันวจิยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



๗ 

 

๓.๒.๒    ถาเปนบุคลากรดีเดนตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันมาไมนอยกวา 
๓ ป และบุคลากรท่ีสรางชื่อเสียงมีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันมาไม
นอยกวา ๑ ป (นับจากวันเริ่มบรรจุ) 

๓.๓   วงเงินสนับสนุน 
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ป 

๓.๔    การเสนอขอรับทุน 
ใหผูบังคับบัญชาเบื้องตน เปนผูเสนอ ภายในเดือนสิงหาคม ของแตละป 

๓.๕   หลักเกณฑการพิจารณา 
๓.๕.๑   บุคลากรปฏิบัติงานดีเดน คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลกร

ดีเดนท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้ง 
เปนผูพิจารณา 

๓.๕.๒   บุคลากรท่ีสรางชื่อเสียงใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยผานการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานท่ียื่นตองมีระยะภายใน 
๑ ปนับจากวันสมัคร  

๓.๖   การพิจารณาอนุมัติทุน 
๓.๖.๑   คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน

ผูพิจารณาอนุมัติทุน 
๓.๖.๒  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๓.๗   การมอบรางวัล มอบในงานวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดานสวัสดิการบุคลากร  
๑.  ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๑.๑   วัตถุประสงค 

เสริมสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรโดยการใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตร
บุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑.๒   คุณสมบัติของผูรับทุน 
๑.๒.๑  เปนบุคลากร สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
๑.๒.๒  ไดรับเงินเดือน เดือนละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒.๓  เปนผูท่ีมีความประพฤติดี และใหขอมูลตางๆ ในใบสมัครตามความเปนจริง 
๑.๒.๔  มีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันไมนอยกวา ๑ ป 
๑.๒.๕ บุตรกําลังศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรือเทียบเทา (ยกเวน บุตรบุญธรรม) 
๑.๓   วงเงินสนับสนุน 

ทุนละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
 
 



๘ 

 

๑.๔   เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑.๔.๑   สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อบุตรผูรับทุน 
๑.๔.๒   กรณี ชื่อ – สกุล ของบุตร ในสําเนาทะเบียนบานไมตรงกับบิดา/มารดา  

ใหแสดงสําเนาสูติบัตร หรือหนังสือสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล 
๑.๔.๓   ใบรายงานผลการศึกษาซ่ึงมีคะแนนรวมตลอดป หรือสมุดประจําตัว

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน หรือใบแจงผลการศึกษาประจําปการศึกษาปจจุบัน 
ท่ีสถานศึกษานั้น ๆ ลงนามรับรอง 

๑.๔.๔   ใบสมัครตามแบบฟอรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑.๔.๕   ขอรับทุนสนับสนุนภายในเดือนสิงหาคมของแตละป 
๑.๕   การพิจารณาอนุมัติทุน 

๑.๕.๑ คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนพิจารณาอนุมัติทุน 

๑.๕.๒ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๒.  ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี หรือกิจกรรมเดน 

๒.๑   วัตถุประสงค 
เสริมสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรโดยการใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรบุคลากร 
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒.๒   คุณสมบัติของผูรับทุน 
๒.๒.๑  เปนบุตรของบุคลากร สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ยกเวนบุตรบุญธรรม) ท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันไมนอยกวา ๑ ป  
๒.๒.๒   มีผลการเรียนในแตละปการศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ดังนี้ 

ระดบัประถมศึกษา (๑-๖) ไมต่ํากวา     ๓.๕๐ 
ระดับมัธยมศึกษา (๑-๓) ไมต่ํากวา     ๓.๓๐ 
ระดับมัธยมศึกษา (๔-๖) ไมต่ํากวา     ๓.๒๐ 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ไมต่ํากวา     ๓.๒๐ 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) ไมต่ํากวา     ๓.๐๐ 
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  จะตองลงทะเบียนเรียน และสอบผานการ

เรียนในปการศึกษาปแรกเขา รวมแลวไมต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต 
และไดคะแนนเฉลี่ย (GPA) ในปการศึกษาไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

หรือ   มีกิจกรรมเดนระดับชาติ เชน การเปนตัวแทนกิจกรรมระดับชาติ 
ในดานกีฬา บันเทิง นันทนาการ การรังสรรคสิ่งประดิษฐ เปนตน 

๒.๓   วงเงินสนับสนุน 
ประเภทเรียนดี การพิจารณาใหทุนแบงออกเปนระดับ ดังนี้ 

ระดบัประถมศึกษา (๑-๖) ทุนละ         ๒,๐๐๐    บาท 
ระดับมัธยมศึกษา (๑-๓) ทุนละ         ๒,๒๐๐    บาท 
ระดับมัธยมศึกษา (๔-๖) ทุนละ         ๒,๕๐๐    บาท 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ทุนละ         ๒,๕๐๐    บาท 



๙ 

 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) ทุนละ         ๒,๘๐๐    บาท 
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   ทุนละ         ๓,๐๐๐    บาท 

ประเภทกิจกรรมเดน จาํนวน ๓,๐๐๐ บาท/คน 
ผูไดรับรางวัลในประเภทนี้สามารถรับไดเพียงประเภทเดียว คือ เรียนดี หรือ 

กิจกรรมเดน 
๒.๔   เอกสารประกอบการพิจารณา 

๒.๔.๑   สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อบุตรผูรับทุน 
๒.๔.๒   กรณี ชื่อ – สกุล ของบุตร ในสําเนาทะเบียนบานไมตรงกับบิดา/มารดา 

ใหแสดงสําเนาสูติบัตร หรือหนังสือสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล 
๒.๔.๓  ใบรายงานผลการศึกษาซ่ึงมีคะแนนรวมตลอดป หรือสมุดประจําตัว

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน หรือใบแจงผลการศึกษาประจําปการศึกษาท่ีผาน
มาท่ีสถานศึกษานั้นๆ ลงนามรับรอง ในกรณีประเภททุนเรียนดี หรือ 
เอกสารรับรองกิจกรรมจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในกรณีทุนกิจกรรม
เดน 

๒.๔.๔  ใบสมัครตามแบบฟอรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๒.๔.๕  ขอรับทุนภายในเดือนสิงหาคมของแตละป 

๒.๕  การพิจารณาอนุมัติทุน 
๒.๕.๑  คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูพิจารณาอนุมัติทุน  
๒.๕.๒  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๓.  เงินชวยเหลือบุคลากรผูประสบภัยพิบัติ และ/ หรือเจ็บปวยรายแรง หรืออุบัติเหตรุายแรง 
๓.๑  วัตถุประสงค  

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและชวยเหลือบุคลากร สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีไดรับผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัติ หรือเจ็บปวย
รายแรง หรืออุบัติเหตุรายแรงท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยแพทยลง
ความเห็นวาเปนอุปสรรคตอการมาทํางานและจําเปนตองพักรักษาตัวเปน
ระยะเวลาหนึ่ง  

๓.๒  คุณสมบัติของผูรับเงินชวยเหลือ 
๓.๒.๑  เปนบุคลากร ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓.๓  เกณฑการพิจารณา 
๓.๓.๑   กรณีเปนผูประสบภัยพิบัติจนทําใหสูญเสียทรัพยสิน  
๓.๓.๒   กรณีเจ็บปวยรายแรง 
๓.๓.๓   กรณีไดรับอุบัติเหตุรายแรง  

๓.๔  วงเงินสนับสนุน 
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาลเม่ือเปนคนไขในของโรงพยาบาลวันละ ๔๐๐ บาท  
ไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท/คน/ป  
กรณีเกิดอุบัติเหตุไมสามารถปฏิบัติงานไดวงเงินไมเกิน  ๓,๐๐๐ บาท/คน/ป  
ท้ังนี้ วงเงินไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท/ป  



๑๐ 

 

๓.๕  เอกสารประกอบการพิจารณา 
๓.๕.๑  หลักฐานท่ีแสดงวาไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติ หรือเจ็บปวยรายแรง  

หรือไดรับอุบัติเหตุรายแรง 
 ๓.๖ การพิจารณาอนุมัติทุน 

๓.๖.๑ คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เปนผูพิจารณาอนุมัติทุน 

๓.๖.๒ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ  ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๔.  ประกาศเกียรติคุณบุคลากรผูปฏิบัติงานไมนอยกวา ๒๕ ป 
๔.๑  วัตถุประสงค 

เพ่ือประกาศเกียรติคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผูปฏิบัติงานไมนอยกวา ๒๕ ป 

๔.๒  คุณสมบัติของผูรับรางวัล 
๔.๑.๑  เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสวนงาน ลูกจางชั่วคราว สังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๔.๑.๒   เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจเพ่ือประโยชนของ

ทางราชการ อุทิศเวลา  เสียสละมาโดยตลอด 
๔.๓   วงเงินสนับสนุน 

ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/คน   
๔.๔   การพิจารณาอนุมัติทุน 

๓.๕.๑   คณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนผูพิจารณาอนุมัติทุน 

๓.๕.๒   ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ  ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

ดานสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน และสังคม 
๑.   วงเงินสนับสนุนไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ป 
๒.   กรณีวงไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง  ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติทุน 
๓.   กรณีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง  ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติทุน 
 

ท้ังนี้ใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ีประกาศ 
 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๖   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
                                                             (รองศาสตราจารย ดร. ธงชัย  สุวรรณสิชณน) 
                                                ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 


