
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจ าปี 2563 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

โครงการ Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based 
Learning Exchange Program Approach and Practices in “The Roles of Sustainable 

Development Goals in the Elementary Education for Local and Provincial 
Development” และ 2020 Ugo Town- KUCSC Cultural Exchange Program 

 
โครงการย่อยท่ี 5 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ 

1. ส าหรับหน่วยงานที่ต้องการริเริ่มโครงการ กิจกรรมทางวิชาการกับคู่สัญญาในต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ส่งข้อเสนอโครงการ กิจกรรมที่มีนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ไม่น้อยการฝ่ายละ 5 ราย กรณีเป็นโครงการ กิจกรรมทาง
วิชาการกับคู่สัญญาในต่างประเทศที่ยังไม่เคยด าเนินโครงการ กิจกรรมกันมาก่อนจะได้รับการพิจารณา
เป็นล าดับต้น รายนามหน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ฐานข้อมูลของกองวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลได้ท่ีเว็บไซด์ http://iad.intaff.ku.ac.th 

2. ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมทางวิชาการกับอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานวิจัยที่เป็นคู่สัญญาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเอกสารยืนยันในการเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น หนังสือตอบรับ การลงทะเบียน เป็นต้น 

3. โครงการ กิจกรรมทางวิชาการที่ไปเข้าร่วมต้องไม่ใช่การไปทัศนศึกษา เยี่ยมชม หรือดูงานเพียง
อย่างเดียว ตัวอย่างโครงการ กิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น 

4. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่
สากลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินรวมของทุนทั้งหมด ในกรณีข้อ 1 โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท และ
กรณีที่ 2 พิจารณาอนุมัติวงเงินรวมของทุนทั้งหมดเป็นรายบุคคล รายละ 30,000 บาท โดยแหล่งทุนมาจาก 
2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลมอบทุน ในกรณีข้อ 1
โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท และในกรณีข้อ 5.2 รายละ 15,000 บาท 

ส่วนที่ 2 คณะ ภาควิชา สาขาวิชา หลักสูตรหรือหน่วยงานภายในคณะมอบทุน ในกรณีข้อ 1 
โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท และในกรณีข้อ 5.2 รายละ 15,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. เป็นระดับปริญญาตรี หรือเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

การศึกษา นับถึงวันที่สมัคร 
2. ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โครงการ กิจกรรม 
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ และมีความพร้อมใน 

ฐานะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมได้ครบถ้วนตามก าหนด
ระยะเวลา 

4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นออันอาจจะเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากทุนที่ได้รับจากโครงการฯ  
คณะต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม  

5. เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในต่างประเทศแล้ว จะต้องมีสถานะภาพเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

6. ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล หรือ 
ทุนในลักษณะเดียวกันนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาในล าดับแรก 

7. กรณี เคยได้รับทุนจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลมาก่อน  
สามารถสมัครขอรับทุนจากโครงการย่อยที่ไม่เคยได้รับทุนเท่านั้น  

8. เป็นผู้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ยินดีเป็นผู้ลงนามในสัญญายืมเงิน 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ประวัติโดยย่อของนิสิต (Resume) 
2. ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียน นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนล่าสุดนิสิต 
3. เอกสารรับรองความสามรถทางภาษาอังกฤษของนิสิต  

        เอกสารออกจากคณะต้นสังกัด (ต้นโครงการ) 
4. หนังสือตอบรับที่ออกให้โดยสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ หรือหน่วยงานด้านการวิจัย

ต่างประเทศ (อนุโลมให้ใช้ E-mail ที่มีเนื้อหาตอบรับโดยสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศได้) 
5. ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การแข่งขันทางวิชาการ 
6. ข้อเสนอโครงการ กิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ (กรณีโครงการย่อยที่ 5 ) 

 
เงื่อนไขของผู้รับทุน 

1. ผู้รับทุนต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาก่อน และไม่ 
สามารถโอนสิทธิ์ของผู้รับทุนไปให้ผู้อ่ืนได้ 

2. ผู้รับทุนต้องติดต่อประสานงานกับคณะต้นสังกัด ในการขอรับเงินทุนที่ได้รับจากคณะ ภาควิชา  
สาขาวิชาหลักสูตร และหน่วยงานภายในคณะด้วยตัวเอง  

3. ผู้รับทุนต้องยืนยันการรับทุนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งไว้ตามประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละ 



สิทธิ์และต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังค าชี้แจง หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องท าหนังสือชี้แจงเหตุผล และ
ความจ าเป็นต่อกองวิเทศสัมพันธ์ 

4. ผู้รับทุนระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ต้องยื่นเอกสารการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาล       
จิตเวชของรัฐบาล 

5. อนุญาตให้ผู้รับทุนเลื่อนก าหนดการเดินทางได้เพียง 1 ครั้ง ด้วยเหตุอันควร โดยผู้รับทุนต้องท า 
หนังสือชี้แจงเหตุผล และความจ าเป็น พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ ส่งหนังสือผ่านคณะต้นสังกัด เพื่อ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่อธิการบดีมอบอ านาจให้ลงนามแทนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การเลื่อนก าหนดการ
เดินทางต้องไม่กระทบกับระยะเวลาที่ต้องอยู่ในต่างประเทศ 

6. เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมแล้ว ให้ผู้รับทุนด าเนินการตามข้อ 6.1-6.2 ภายใน  
45 วัน นับรวมวันหยุดราชการ เพื่อจัดส่งให้กับคณะต้นสังกัดรวบรวมส่งให้แก่กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป 

6.1 เมือ่รับทุนต้องจัดท ารายงานการใช้เงิน พร้อมรวบรวมหลักฐานทางการเงิน เช่น ใบผ่านขึ้น 
เครื่องบิน (Boarding Pass) ใบเสร็จค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายรายวัน และอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

6.2 ผู้รับทุนต้องจัดท ารายงานแสดงผลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม เช่น หลักฐานการโอน 
หน่วยกิจ ประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการเรียนรายวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่เดินทางไปศึกษา 
ท ากิจกรรม หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ 

7. หากผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปแล้ว 
ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ทุน 
 
ข้อก าหนดของโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจ าปี 2563 

1. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สู่สากลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินรวมของกองทุน และผลพิจารณานั้นให้ถือเป็นที่สุด 

2. อาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือศึกษาต่อโดย 
ใช้เวลาบางส่วนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่สามารถสมัครได้ 

3. หากผู้รับทุนสละสิทธิ์ไม่ว่าเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนส ารองในล าดับ 
ถัดไปให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 

4. การเรียกคืนทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 
งบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 

5. การด าเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ 
ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งผลให้ไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมใดได้นั้น ให้พิจารณา
ด าเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการจัดอันดดับใน World Ranking และ 
Asia Ranking  

6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอขอรับทุน โดยไม่ระบุวงเงิน และแหล่ง 
ทุนในส่วนที่หน่วยงานต้องให้การสนับสนุน หรือภายหลังการปิดรับสมัคร หรือไม่จัดส่งเอกสารในครั้งเดียว 
หรือเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 




