
 

 

นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม การผลิตงานวิจัย เเละงานสร้างสรรค์  

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1.  นโยบายสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย การอบรมสัมมนา ดูงาน เเละงานสร้างสรรค์ของบุคลากรของภาควิชาสัตววิทยา   

 

 1.1 ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ การอบรม สัมมนา เเละดูงานของบุคลากร   

  เบิกจ่ายตามจริงและต้องมีใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน   12,000 บาท ต่อปีงบประมาณ 

 

1.2 ทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาต ิและนานาชาติของบุคลากร  

   โดยจะต้องมีเลขปี ฉบับ เเละหน้าของวารสารเรียบร้อยเเล้ว โดยภาควิชาฯจะสนับสนุนการ เตรียมต้นฉบับ (ค่าตรวจ

ภาษาต่างประเทศ) เเละค่าเดินทางเก็บตัวอย่างโดยจะต้องมีใบเสร็จและเบิกตามจริง ไม่เกินทุนที่ภาควิชาฯสนับสนุน ทั้งนี:้ 

1. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นชื่อเเรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ เเละม ีaffiliation address เป็นภาควิชา 

สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2. ไม่เป็นผลงานที่มาจากวิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุน 
3. หากผลงานนั้นมีผู้ร่วมงานวิจัยหลายคนที่เป็นบุคลากรของภาควิชาฯ จะสามารถขอรับทุนสนับสนุน 

ได้เพียงท่านเดียว 

4. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยขอรับทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์จากภาควิชาฯมาก่อน 
5. หากเป็นผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อ 

2.2) ให้นำจำนวนเงินที่ได้รับจากทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติของนิสิต หักลบออกจากเงินสนับสนุนที่จะ

ได้รับจากทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาต ิและนานาชาติของบุคลากร โดยทั้งนี้สามารถทำเรื่องขออนุมัติเเละเบิกจ่าย

ได้พร้อมกัน 

 

เกณฑ์สนับสนุนผลงานตีพิมพ์ จำนวนเงินสนับสนุน (บาท) 

1. บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที ่2) 1,500 

2. บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR 

(SCImago journal Rank:  www.scimagojr.com) และไม่อยู่ใน Beall’s list  

หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

3,000 

3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago 

journal Rank:  www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

ISI  

 

    3.1 Impact Factor  น้อยกว่า 1.0 หรือ Q4 6,000 

    3.2  Impact Factor มากกว่า 1.0 หรือ Q3 10,000 

    3.3  Impact Factor มากกว่า 3.0 หรือ Q1 เเละ Q2 15,000 

 

 



 

 

 

1.3 ทุนสนับสนุนผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ หรือการออกเเบบผลิตภัณฑ์ของบุคลากร 

 สนับสนุนค่าวัสด ุอุปกรณ์ สารเคม ีเเละค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัย เบิกจ่ายตามจริง ต้องมีใบกำกับภาษ ีไม่เกิน  
6,000 บาท   ทั้งนี ้

1.  หากผลงานนั้นมีผู้ร่วมงานวิจัยหลายคนที่เป็นบุคลากรของภาควิชาฯ จะสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้เพียงท่านเดียว  

2.  ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยขอรับทุนผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ ์หรือการออกเเบบผลิตภัณฑ ์จากภาควิชาฯ มาก่อน 

3.  หากเป็นผลงานตีพิมพ์ที่ขอทุนสนับสนุนผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ หรือการออกเเบบผลิตภัณฑ์ของนิสิต 

ภาควิชาสัตววิทยา (ข้อ 2.3) ให้นำจำนวนเงินที่ได้รับจากทุนสนับสนุนผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ หรือการออกเเบบ

ผลิตภัณฑ์ของนิสิตภาควิชาสัตววิทยา หักลบออกจากเงินสนับสนุนที่จะได้รับจากทุนที่ขอทุนสนับสนุนผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

การประดิษฐ์ หรือการออกเเบบผลิตภัณฑ์ของนิสิตภาควิชาสัตววิทยาของบุคลากร โดยทั้งนี้สามารถทำเรื่องขออนุมัติเเละเบิกจ่ายได้

พร้อมกัน 

 

 1.4 ทุนสนับสนุนรายวิชาป2ญหาพิเศษ โครงการวิจัยทางชีววิทยา โครงการวิจัยทางสัตววิทยา และวิทยานิพนธD ของอาจารยD

ที่ปรึกษาฯ 

 สนับสนุนค(าวัสดุ อุปกรณ1 สารเคมี และค(าใช:จ(ายในการเดินทาง  เบิกตามจริง ต:องมีใบกำกับภาษีไม(เกินทุนที่ภาควิชาฯ 

สนับสนุน ต้องมีกิตติกรรมประกาศในปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการวิจัยทางชีววิทยา หรือโครงการวิจัยทางสัตววิทยา ดังนี้ 

“ขอขอบคุณ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ทุนสนับสนุนการทำ ปัญหาพิเศษ / โครงการวิจัย

ทางชีววิทยา/ โครงการวิจัยทางสัตววิทยา/ วิทยานิพนธ”์ 

 

ประเภททุนสนับสนุน ต่อคน จำนวนเงินสนับสนุน (บาท) 

ปริญญาตร ี(ปัญหาพิเศษ/โครงการวิจัยทางชีววิทยา/ โครงการวิจัยทางสัตววิทยา) 4000 

บัณฑิตวิทยาลัย (วิทยานิพนธ)์  

      1. ปริญญาโท 12,000 

      2. ปริญญาเอก 18,000 

  

 โดย   1. เริ่มตั้งเเต่นิสิตปริญญาตร ี(รหัส 57) เเละบัณฑิตวิทยาลัย (รหัส 58)  

 2. จะสนับสนุนเฉพาะสำหรับนิสิตที่มีการลงทะเบียนเเล้วเท่านั้น และไม่สามารถเบิกย้อนหลังหรือล่วงหน้า 

 3. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องแนบแบบขอซื้อวัสดุ อุปกรณ1 เเละสารเคมขีองภาควิชาฯ (พร้อมมีการลงนามจากนิสิต เเละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ก่อนขอรับอนุมัติทุนสนับสนุนทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   1.5 ทุนสนับสนุนเพื่อกระตุ้นการวิจัยเเละผลิตงานสร้างสรรคข์องบุคลากรสายสนับสนุน  

โดยจะสนับสนุนค่าวัสด ุอุปกรณ์ สารเคม ีเเละค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัย เบิกตามจริง   ต้องมีใบกำกับภาษ ีหรือ 

ใบรับรองเเทนใบเสร็จรับเงิน ไม่เกินเงินทุนที่ภาควิชาสนับสนุน 

 

ข้อกำหนด จำนวนเงินสนับสนุน 

(บาท) 

เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน, บริการสำนักงาน หรืองานบริการอื่นๆ 5,000 

ตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ ผลงานที่

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

10,000 

ตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ1ที่ตีพิมพ1ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ตีพิมพ1ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ ผลงาน

ที่ได:รับจดสิทธิบัตร 

20,000 

 

 โดย    1. ผูเ้สนอขอทุนต:องเปNนบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัย   

เกษตรศาสตร1 เเละเปNนหัวหน:าโครงการฯ  

          2. ผู:เสนอขอทุนถ:าตีพิมพ1บทความวิจัย ต:องเปNนชื่อเเรก หรือผู:รับผิดชอบบทความ เเละม ีaffiliation address เปNน 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 

 3. ต้องมีการเขียนขอบคุณการได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้ “ขอขอบคุณ ภาควิชาสัตววิทยา คณะ วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย” 

   4. ไม่เป็นผลงานที่มาจากวิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุน 

          5. หากผลงานนั้นมีผู้ร่วมงานวิจัยหลายคนที่เป็นบุคลากรของภาควิชาฯ จะสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้เพียงท่านเดียว 

         6. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยขอรับทุนสนับสนุนเพื่อกระตุ้นการวิจัยเเละผลิตงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายสนับสนุน 

จากภาควิชาฯ มาก่อน  

 

2. นโยบายสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเเละงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาสัตววิทยา 

2.1 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอวิจัยในการประชุมระดับชาติเเละนานาชาติของนิสิต 

 เบิกจ่ายตามจริงและจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน และไม่เกินทุนที่ภาควิชาฯสนับสนุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หรือปริญญา

โทคนละ 1 ครั้ง นิสิตปริญญาเอกคนละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จะต้องไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้จะสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เเละ

ค่าเดินทาง หากเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินจะสนับสนุนเฉพาะโดยเครื่องบินชั้นประหยัด โดยให:อาจารย1ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ 

หรือวิทยานิพนธ1 ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนผ(านภาควิชาฯ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประเภทการนำเสนอ จำนวนเงินสนับสนุน (บาท) 

โปสเตอร ์ ปากเปล่า 

ระดับชาติ 1,500 2,000 

ระดับนานาชาติ 3,000 4,000 

 

 โดย 1. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนิสิตปัจจุบันภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

 2. เป็นผลงานที่มีชื่อบุคลากรของภาควิชาสัตววิทยา เเละจะต้องมีชื่อนิสิตเป็นชื่อเเรก หรือผู้รับผิดชอบบทความ 

โดยในกรณีนิสิตเป็นชื่อเเรก หรือ ผู้รับผิดชอบบทความ ต้นสังกัด หรือ Affiliation address ต้องเป็นภาควิชาสัตววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Department of Zoology ,Faculty of Science, Kasetsart University)

 3. อาจารย์ผู้ประสานงาน เเละนิสิตจะต้องส่งใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนพร้อมใบตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย

ในงานประชุม เเก่ภาควิชาฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเสนอผลงาน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนนี ้

 4. ต้องเขียนขอบคุณในโปสเตอร์ หรือ Power point สำหรับนำเสนอเเบบปากเปล่า ดังนี้ “ได้รับทุนสนับสนุนการ

วิจัย จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พร้อมส่งภาพโปสเตอร์หรือ power point ที่

นำเสนอประกอบการเบิกรับทุน 

 

 2.2 ทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติของนิสิต 

 โดยจะต้องมีเลขปี ฉบับ เเละหน้าของวารสารเรียบร้อยเเล้ว โดยภาควิชาฯจะสนับสนุนการ เตรียมต้นฉบับ (ค่าตรวจ

ภาษาต่างประเทศ) เเละค่าเดินทางเก็บตัวอย่าง โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ ทำเรื่องขอรับการสนับสนุน

ผ่านภาควิชา ทั้งนี้จะต้องมีใบเสร็จและเบิกตามจริงไม่เกินทุนทีภ่าควิชาฯสนับสนุน ทั้งนี:้ 

 

 1. นิสิตผู้เสนอขอทุนต้องเป็นชื่อเเรก เเละต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบบทความ 

 2. ม ีaffiliation address เป็นภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 3. หากเป็นผลงานที่มีนิสิตของภาควิชาฯร่วมงานวิจัยหลายคน จะสามารถขอรับทุนฯได้เพียงคนเดียว 

 4. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยขอรับทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์จากภาควิชาฯมาก่อน 

 5. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันของภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

เกณฑ์สนับสนุนผลงานตีพิมพ์ จำนวนเงินสนับสนุน(บาท) 

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago 

journal Rank:  www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

ISI  

 

    1.1 Impact Factor  น้อยกว่า 1.0 หรือ Q4 1,000 

    1.2  Impact Factor มากกว่า 1.0 หรือ Q3 2,000 

    1.3  Impact Factor มากกว่า 3.0 หรือ Q1 เเละ Q2 3,000 



 

 

 

 

2.3 ทุนสนับสนุนผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ หรือการออกเเบบผลิตภัณฑ์ของนิสิต 

สนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคม ีเเละค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัย เบิกจ่ายตามจริง ต้องมีใบกำกับภาษี ไม่เกิน 1,000 บาท  

ทั้งนี ้

1. หากผลงานนั้นมีนิสิตผู้ร่วมงานวิจัยหลายคนที่เป็นบุคลากรของภาควิชาฯ จะสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้เพียงคนเดียว  

2. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยขอรับทุนผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธบัตร การประดิษฐ ์หรือการออกเเบบผลิตภัณฑ์ จากภาควิชาฯ มาก่อน 

3. นิสิตผู้เสนอขอทุนต้องเป็นชื่อเเรกผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธบัตร การประดิษฐ์ หรือ การออกเเบบ ผลิตภัณฑ์ เเละต้องมีชื่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบ เเละม ีaffiliation address เป็นภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ 

4. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันของภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 

 

 

         ประกาศ ณ กรกฎาคม 2562 


