
ส ำหรับนิสติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

ใบสมัครขอรับทุนโครงการเสรมิสร้างศักยภาพนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจ าปี  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องตน้ 

 1.1 ชื่อ นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)  

 1.2 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ะดับ   ปรญิญาตร ี  ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก  ช้ันปีที่ 

  เลขประจ าตัวนิสิต ภาควชิา/สาขาวิชา  

  คณะเข้าศึกษาใน  หลักสูตรปกติ  หลักสูตรพเิศษทีม่ีการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมพิเศษ 

  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ปีการศึกษารวมเวลาที่ได้ศึกษาแล้วภาคการศึกษา 

  การศึกษาปัจจุบัน   ก าลงัศึกษารายวิชา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมของช้ันปีทีก่ าลังศึกษา 

       ศึกษารายวิชาครบแล้ว โดยมีเกรดเฉลีย่สะสม    

       อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ ์

  ช่ือ นามสกลุ อาจารย์ที่ปรกึษา 

  คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  ของปีการศึกษา 

 1.3 ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ หมู่ที่   ตรอก/ซอย 

  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

  จังหวัด รหัสไปรษณยี์ โทรศัพท์บา้น 

  โทรศัพท์เคลื่อนที่   อีเมล์  

 1.4 นิสิตเคยเดินทางไปตา่งประเทศด้วยทนุสนับสนนุจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นระหวา่งที่ก าลงัศึกษาอยู ่

   ไม่เคย   เคย  จ านวน  คร้ัง 

  วัตถุประสงค ์        สถานที่ / ประเทศ       ช่วงเวลา       แหล่งทุน 

   

   

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเกีย่วกับการขอรับทุน 

 2.1 นิสิตสมัครขอรับทุนโครงการเสรมิสรา้งศักยภาพนสิิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์สูส่ากล ประจ าปี 

(ข้อ 2.1 กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการย่อยที่นิสติสมัครขอรับทุน) 

   โครงการย่อยที่ 1  แลกเปลีย่นนิสติระดับปริญญาตรีเพือ่การถ่ายโอนหน่วยกติ 

   รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอดุมศึกษาต่างประเทศซึ่งได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

   ประจ าคณะต้นสังกัด และสามารถเทยีบโอนหน่วยกติกลับมายงัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ด้ 

     ชื่อวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   ชื่อวิชาของสถาบันอดุมศึกษาต่างประเทศ   จ านวนหน่วยกิต 
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   โครงการย่อยที่ 2  พัฒนาศกัยภาพด้านการต่างประเทศของนิสติระดับปรญิญาตรี 

   ประเภทโครงการ / กจิกรรมทางวิชาการที่เข้ารว่ม (ระบุ) 

    ประชุม สัมมนา    

     น าเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า    

     สหกจิศึกษา 

     การฝึกงานที่ไมม่ีการถา่ยโอนหน่วยกิต 

     อื่นๆ 

 โครงการย่อยที่ 3 ส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

    ชื่อโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

     

    ได้รับอนมุัติโครงรา่งวิทยานิพนธ์  เมื่อวนัที่  เดือน  พ.ศ.  

    ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธห์ลัก  

    ชื่อหัวข้องานวิจัยที่ขอไปท าวิจยั 

     

     

    โปรดระบุว่างานวิจยัที่ไปท าอยู่ในส่วนใดของวิทยานิพนธ์ 

     

     

    ลักษณะการไปท าวิจยัในคร้ังนี้     ท าการทดลอง     เก็บรวบรวมข้อมูล     วิเคราะห์ขอ้มลู       

      อื่น ๆ (ระบุ)  

    คาดว่ากอ่นส าเร็จการศึกษาผลงานที่ไปท าวิจยันี ้จะถูกตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

    1) ชื่อวารสาร  

     ในฐานข้อมลู   ISI     Impact  Factor  

        Scopus     Impact  Factor  

        อื่น ๆ  Impact  Factor  

   หรอื 2) ชื่อวารสาร  

     ในฐานข้อมลู   ISI     Impact  Factor  

        Scopus     Impact  Factor  

        อื่น ๆ  Impact  Factor  

    โครงการย่อยที่ 5 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานคู่สญัญาในตา่งประเทศ 

(รายนามหน่วยงานคูส่ัญญาตามที่ระบุ http://iad.intaff.ku.ac.th) 

กรณี หน่วยงานเสนอโครงการเพื่อด าเนินงานรว่มกับสถาบนัคูส่ัญญา 

    ชื่อโครงการ  

    ชื่อสถาบันคูส่ัญญา  
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    วัน/เดือน/ปี สิน้สุดอายุสัญญา  

    ลักษณะการด าเนินงานโดยยอ่ (สง่พรอ้มเอกสารโครงการที่ได้รับการอนมุัติหลักการ และงบประมาณ 

    ให้ด าเนินการจากภาควิชา และคณะแล้ว) 

     

     

    จ านวนนสิิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ี่เข้ารว่มโครงการ  คน 

    จ านวนนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ารว่มโครงการ   คน 

กรณี นิสิตระดับบัณฑติศึกษาเดินทางไปเข้ารว่มกจิกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานคูส่ญัญา 

    กจิกรรมทางวิชาการ (ระบุ)  

     

     

     

    โครงการย่อยที่ 7 การแข่งขันเชงิวิชาการนานาชาติ 

    ชื่อการแขง่ขัน  

    ประเภทการแข่งขัน  ประเภทเดี่ยว  ประเภททีม ชื่อทีม จ านวนสมาชิก คน 

    ลักษณะการแขง่ขัน  

     

    นิสิตหรอืทีมเคยเข้ารว่มการแข่งขันในเวทนีีแ้ล้วหรอืไม ่ ไม่เคย  เคย ผลการแขง่ขนั  

 2.2 ระยะเวลาการเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่ (วนั/เดอืน/ปี)  

   ถึง (วัน/เดือน/ปี) 

 2.3 ชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (Host University)  ม ีMOU  ไม่ม ีMOU (รายนามหน่วยงานคูส่ัญญา 

   ตามที่ระบ ุ http://iad.intaff.ku.ac.th)  หรอืหน่วยงานทีไ่ปปฏิบัติงานวิจัย  หรอืผู้จัดโครงการ กิจกรรม 

    

    

   ที่อยู ่ 

    

   เมือง ประเทศ  

 2.4 ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ   

   หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดตอ่ได้ อีเมล ์ 

 2.5 ประมาณการค่าใช้จา่ยที่เสนอขอรับทุน 

   2.5.1 คา่เดินทางระหว่างประเทศ ไป–กลับ ในราคาช้ันประหยัด  จ านวนเงนิ  บาท 

     (ตามที่จา่ยจรงิ) 

   2.5.2 คา่ใช้จา่ยรายเดือนแบบเหมาจ่าย    จ านวนเงนิ  บาท 

     (คา่อาหาร คา่ที่พัก และคา่พาหนะเดินทาง) 
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   2.5.3 คา่หนังสือ คา่อุปกรณก์ารศึกษา คา่ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย จ านวนเงนิ  บาท 

   2.5.4 คา่วีซ่า (ตามที่จา่ยจรงิ)     จ านวนเงนิ  บาท 

   2.5.5 อื่นๆ เช่น คา่ธรรมเนียมการใช้สถานที่เพื่อการวจิัย เป็นตน้ จ านวนเงนิ  บาท 

           รวมเป็นเงินจ านวน  บาท 

 2.6 การเสนอขอรับทุนตามรายการข้างตน้  ผู้เสนอขอทุนได้เสนอขอทุนจากแหลง่ทุนอืน่หรอืไม ่

    ไม่ได้เสนอขอ 

    ขอทุนจาก  

     ได้รับการสนับสนนุคา่ใช้จา่ย รายการ  จ านวนเงนิ  บาท 

       รายการ  จ านวนเงนิ  บาท 

       รายการ  จ านวนเงนิ  บาท 

     ยังไม่ทราบผลการพจิารณา ก าหนดทราบผล (วนั/เดอืน/ป)ี 

     (กรณีเสนอขอทุนจากแหลง่ทนุภายนอก และอยู่ระหว่างรอผลการพจิารณา โปรดแนบส าเนาเรื่อง 

     มาด้วย) 

 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความ และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

 

  ลงชื่อ  ผู้สมัคร 

  

   () 

  

 (วัน /เดอืน/ปี) // 
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ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบการพิจารณาที่ผู้เสนอขอทุนจัดส่ง  (โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน ) 

 ใบสมัครที่มีการกรอกรายละเอียดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

 ประวัติโดยยอ่ของผูส้มัคร (Resume) 

 ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียน นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถงึภาคเรยีนลา่สดุของผูส้มัคร 

 ประกาศการอนุมตัิหัวขอ้วิทยานิพนธ์จากบัณฑติวิทยาลยั 

 โครงรา่งวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม และรายงานความกา้วหนา้ของการท าวิทยานิพนธ์ 

 แผนงานวิจยัที่มีก าหนดการปฏิบัติงานวิจัยที่ชัดเจน 

 คะแนนทดสอบภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์การรับเขา้ และก่อนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยั  

 และหลักสูตร หรอืเอกสารรับรองความสามารถทางภาษาองักฤษ 

 หนังสือตอบรับที่ออกให้โดยสถาบันอุดมศึกษาตา่งประเทศ หรอืหน่วยงานดา้นการวจิัยตา่งประเทศ  

 (อนุโลมให้สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในวนัสมัคร และน าส่งจดหมายฉบับจริงในการขอรบัทุน) 

 ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การแขง่ขันทางวิชาการ 

 เอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติหลักการ และงบประมาณให้ด าเนินการจากภาควิชา และคณะ 

 ประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาชาวตา่งประเทศ 

 เอกสารยืนยันการติดตอ่ประสานงาน และหนงัสอืตอบรับจากอาจารย์ชาวต่างประเทศว่าจะก ากับ 

 และดูแลคุณภาพของงานวิจัยของนสิิตระหวา่งรับทุนไปปฏบิัติงานวิจยัที่ตา่งประเทศ 

 เอกสารเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 

ส่วนที่ 4 ค ารับรอง และความเห็นชอบของหน่วยงานประกอบการเสนอขอรับทุน 

 4.1 ค ารับรอง และความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา 

  ข้าพเจ้าได้รับทราบขอ้ก าหนดโครงการเสริมสรา้งศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลแล้ว 

และตกลงใหน้ิสติสมัครขอรับทุนพรอ้มยนิยอมลงนามในสญัญายืมเงินทุน หากได้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้รับทุน และขอ

รับรองว่าข้อความ และเอกสารที่ได้แสดงไว้ขา้งต้นเป็นความจรงิทุกประการ ทั้งนี ้ ข้าพเจา้จะให้ค าปรกึษา ตักเตือนให ้

นิสิตเป็นผูม้ีความขยันหมั่นเพยีร ประพฤติตนใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย และใช้จา่ยเงินทนุให้เปน็ไปตามเจตนารมณ์ของโครงการ 

ทุกประการ 

 

 

  ลงชื่อ   อาจารย์ที่ปรกึษา 

 

    () 

 

 (วัน /เดอืน/ปี) // 
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 4.2 ค ารับรอง และความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก (ใช้ส าหรับผู้เสนอขอรับทุน

ไปปฏิบัติงานวจิัยต่างประเทศในโครงการย่อยที่ 3 เท่านั้น) 

  ข้าพเจ้าได้รับทราบขอ้ก าหนดโครงการเสริมสรา้งศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลแล้ว 

โดยมีความเหน็เก่ียวกับประโยชน์ที่นิสติ และหน่วยงานจะได้รับจากการไปท างานวิจยัต่างประเทศของนิสติ  ดังนี ้

 



 

และนสิิตมศีักยภาพที่จะตีพมิพ์ผลงานในวารสารตามที่ระบไุว้ในใบสมัคร ในระดับ  มาก   ปานกลาง    น้อย 

และตกลงใหน้ิสติสมัครขอรับทุนพรอ้มยนิยอมลงนามในสญัญายืมเงินทุน หากได้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้รับทุน และขอ

รับรองว่าข้อความและเอกสารที่ได้แสดงไว้ขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ ทั้งนี ้ข้าพเจา้จะให้ค าปรกึษา ตักเตือนใหน้ิสิต

เป็นผู้มีความขยนัหมั่นเพียร ประพฤติตนให้สุภาพเรียบร้อย และใช้จา่ยเงินทนุให้เปน็ไปตามเจตนารมณ์ของโครงการทุก

ประการ 

 

 

  ลงชื่อ   อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก 

 

     () 

 

 (วัน /เดอืน/ปี) // 

 

 4.3 ค ารับรอง และความเห็นชอบของหัวหน้าภาควชิา หรือหัวหน้าสาขา หรือประธานหลักสูตร 

  ข้าพเจ้าได้รับทราบขอ้ก าหนดโครงการเสริมสรา้งศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลแล้ว 

ภาควิชา สาขาวิชา หลักสตูร ยินดีสนับสนุนทุนเปน็เงินบาท ()

จากประมาณการค่าใช้จา่ยทีน่ิสิตเสนอขอรับทุน จากแหลง่เงิน  

 

 

 

  ลงชื่อ  หัวหน้าภาควชิาหรอืหัวหนา้สาขา 

 

   ()  หรอืประธานหลักสูตร 

 

 (วัน/เดือน/ปี) // 
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 4.4 ค ารับรอง และความเห็นชอบของคณบด ี

  ข้าพเจ้าได้รับทราบขอ้ก าหนดโครงการเสริมสรา้งศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลแล้ว 

คณะยินดสีนับสนุนทนุเป็นเงนิ  บาท () จากประมาณ

การค่าใช้จา่ยที่นสิิตเสนอขอรบัทุน จากแหล่งเงนิ  

 

 

 

  ลงชื่อ  คณบดี 

 

   ()  

 

 (วัน/เดือน/ปี) // 
  



For  International  Students 

Application  Form  on 

Program on  International  Students  at  Kasetsart  University 

Fiscal Year B.E.  2561 

 
 

Personal  Information 

Surname    

Name (Mr./Ms./Mrs.)    

Date of Birth (dd/mm/yy)   Age  

Student ID Number at Home University   Year   Major  

Department     Faculty  

University 

Mobile Phone E-mail   

Passport No    Visa No  

Allowed to stay in Thailand until     

Thai Advisor’s Name   

Contact person’s Name in Thailand     e-mail  

Address in Thailand  

 
 

Your  Activities  in  Thailand 

 Study : Subject  No.  of  Credit  

  Subject  No.  of  Credit  

  Subject  No.  of  Credit  

  Total  Credits  Hours/Week 

 Research topic  :  

***  Please  attach  all  required  documents  indicated  in  Annex  3 *** 
 

Period  of  Activities 

From (Month and Year)  to (Month and Year)  

I, (Mr./Ms./Mrs.) , am not availing any other scholarship  for  this   

purpose  from  any  other  source. 
 

 

 Applicant’s  Signature  

     () 

    Date  



-2- 

 

Recommendation  from  the  Thai  Advisor 

I, (Name)  

Position   

Agree to grant permission for (applicant’s name)  

to apply for this exchange program and assure that his/her selected courses/research plans               

have  been  already  approved  by  the  Faculty  Administrative  Committee/Advisers. 

 

 

 

Signature  ………………………………………………………………………… 

 (…………………………………………………………………………) 

Date  ………………………………………………………………………… 

 

 

Recommendation  from  the  Thai  Dean 

1. I,  (Name)     Dean of  

 agree to  grant  permission  for  (the  applicant’s  name)  

 to  apply  for  this  exchange  program. 

2. The  Faculty  hereby  agrees  to  provide  50%  of  the  financial  support  to  this  applicant 

 

 

 

Signature  

 () 

Date  

 

 

For  International  Studies  Center  ONLY  (Additional  Information  after  Approval) 

1. Thai Advisor’s Name  

 Academic Title  Administrative Title  

 Department  Faculty  

2. Student ID at Kasetsart University  

 

 



Annex  3 

Required Documents 

 

 

1. Application Form 

2. Letter of Acceptance/Invitation Letter from related faculty (documents from e-mail are 

acceptable  but  original  copies  should  be  submitted  to  IAD  before  receiving  the  grants) 

3. Applicant’s  CV. 

4. Transcript  (indicating  your  academic  performance  until  latest  semester) 

5. Study Plan and Course Comparison (which have already been approved by your home             

faculty) 

6. Proof  of  Language  Proficiency 


