ถาม-ตอบ
1. ถาม ทุนอีกรอยละ 50 เบิกจากที่ไหน ?
ตอบ ขอใหเปนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน โดยขอความรวมมือใหคณะตนสังกัดของนิสิตผูรับทุน ดําเนินการ
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการพิ จ ารณาสนั บ สนุ น
งบประมาณใหแกนิสิตผูรับทุน ในสัดสวน 50:50 เทากัน ระหวางโครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรสูสากล กับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หลักสูตร
2. ถาม กรณีเบิกเงินทุนไมทัน สามารถสํารองจายไปกอนไดหรือไม ?
ตอบ สามารถดําเนินการได โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเขารวมโครงการ ใหจัดทําเรื่องขออนุมัติเบิกเงินทุน พรอมแนบ
รายงานและเอกสารทางการเงิน มายังกองวิเทศสัมพันธ เพื่อตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายทุนตอไป
3. ถาม ถาอาจารยที่ปรึกษาไมสะดวกลงนามในสัญญายืมเงิน ควรทําอยางไร ?
ตอบ หัวหนาภาควิชา คณบดี สามารถลงนามได
4. ถาม การทําเรื่องมาเบิกเงินทุน ใชเวลากี่วัน ?
ตอบ 7 วันทําการ
5. ถาม

โครงการยอยที่ 3 สงเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
* เขียนจํานวนเงินในสัญญายืมเงินยอดไหน ?
** ตองสงผลงานตีพิมพภายในเมื่อไหร ?
*** หากไมสง ผลงานหรือถึงกําหนดเวลายังไมไดรับการตอบรับตีพิมพ ตองทําอยางไร?
ตอบ * ตัวอยาง ไดรับทุนจากโครงการฯ เปนเงิน 100,000 บาท จํานวนเงินที่เขียนในสัญญายืมเงิน
รอยละ 50 เทากับ 50,000 บาท
** ตองสงผลงานตีพิมพภายใน 6 เดือน หลังเสร็จสิ้นการเขารวมกิจกรรม อนุโลมใหใชหนังสือตอบรับ
การตีพิมพได
*** สํ า หรั บ โครงการที่ 3 ส ง เสริ ม การผลิ ต บทความทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นั้ น คณะ ภาควิ ช า
สาขาวิชา หลักสูตร จะตองติดตามผลการตีพิมพผลงานทางวิชาการ เพื่อเปนหลักฐานการขอรับ งบประมาณ
สวนที่ 2 จากโครงการฯ หากไมสามารถตีพิมพไดจะตองคืนเงินทุนทั้งหมดใหแกผูใหทุน “มิฉะนั้นนิสิตจะ
ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได”

-26. ถาม การขอหนังสือรับรองตองทําอยางไร
ตอบ กรอกแบบคํารองขอหนังสือรับรองการไดรับทุน Download ไดที่เอกสารที่เกี่ยวของ เสนออาจารยที่ปรึกษาลงนาม
นําสงมายังกองวิเทศสัมพันธ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวนิสิตและหนาหนังสือเดินทาง รับรองสําเนาถูกตอง
(ระยะเวลาในการจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพนิสิต 1-2 วันทําการ)
7. ถาม กรณีเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางตองทําอยางไร
ตอบ ทําหนังสือถึงกองวิเทศสัมพันธ พรอมชี้แจงเหตุผลที่ตองเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทาง พรอมแนบเอกสารการ
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ วา รับทราบและยินดีใหเปลี่ยนแปลง กําหนดการเขารวมกิจกรรม
เพื่อกองวิเทศสัมพันธเสนอตออธิการบดี / ผูที่อธิการบดีมอบอํานาจใหลงนามแทนอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง
กําหนดการเดินทาง
8. ถาม สามารถเปลี่ยนสถาบันการศึกษาตางประเทศที่เขารวมโครงการฯ ไดหรือไม
ตอบ ทําหนังสือถึงกองวิเทศสัมพันธ พรอมชี้แจงเหตุผลที่ตองเปลี่ยนสถาบันการศึกษาตางประเทศ เพือ่
กองวิเทศสัมพันธจะไดเสนอตออธิการบดี / ผูท ี่อธิการบดีมอบอํานาจใหลงนาม พิจารณาอนุมัตเิ ปนกรณีไป
9. ถาม ถาขอยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการอยางไร
ตอบ ทําหนังสือถึงกองวิเทศสัมพันธ พรอมชี้แจงเหตุผลที่ขอยกเลิกการเขารวมโครงการฯ และหากไดรับทุนไปแลว
ตองคืนทุนใหโครงการฯ และคณะตนสังกัด
10. ถาม กรณีเดินทางกลับมากอนหรือหลังเวลาที่ระบุไว ตองทําอยางไร ตองคืนเงินหรือไม
ตอบ ทําหนังสือถึงกองวิเทศสัมพันธ พรอมชี้แจงเหตุผล กองวิเทศสัมพันธเสนอตออธิการบดี / ผูที่อธิการบดีมอบ
อํานาจใหลงนามแทน พิจารณาเปนกรณีไป
11. ถาม รายงานผลการเขารวมโครงการฯ มีรูปแบบรายงานหรือไม / ตองมีหัวขออะไรบาง
ตอบ หัวขอในการจัดทํารายงานผลการเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล
ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขารวมโครงการ
1.1 ชื่อ/สกุล
1.2 รหัสประจําตัวนิสิต ชั้นป ภาควิชา คณะ
สวนที่ 2 การเขารวมโครงการ
2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรมภายใต
โครงการยอยที่ 1 แลกเปลี่ยนนิสติ ระดับปริญญาตรีเพื่อการถายโอนหนวยกิต
โครงการยอยที่ 2 พัฒนาศักยภาพดานการตางประเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการยอยที่ 3 สงเสริมการผลิตบทความวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการยอยที่ 4 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ
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2.2
2.3
2.4
2.5

โครงการยอยที่ 5 ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานคูสัญญาในตางประเทศ
โครงการยอยที่ 7 การแขงขันทางวิชาการนานาชาติ
ชื่อสถาบัน / มหาวิทยาลัย / ประเทศ
ระหวางวันที่ รวมระยะเวลา
วัตถุประสงค
สรุปรายงานผล

สวนที่ 3 ประโยชนที่ไดรับ
3.1 ตอการพัฒนาตนเอง
3.2 ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรค
สวนที่ 5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
12. ถาม
ตอบ

รายงานการเงินตองเก็บหลักฐานการเงินอะไรบาง
หลักฐานทางการเงินที่นําสงภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย
• สรุปรายการคาใชจาย
• ใบสําคัญรับเงินจากโครงการเสริมสราง (2 ฉบับ)
• ใบเสร็จคาบัตรโดยสารเครื่องบินฉบับจริง และบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) พรอมลงนามกํากับ
• ใบเสร็จคาที่พัก พรอมลงนามกํากับ
• ใบเสร็จรับเงิน แสดงรายการคาใชจายใหครอบคลุมวงเงินที่ไดรับทุน พรอมลงนามกํากับ
กรณี ใบเสร็จไมสมบูรณ หรือ ไมสามารถเรียกเก็บได ใหใชเอกสารแบบ กง 004 เขียนรายการคาใชจาย และใหเหตุผลที่ไม
สามารถเรียกเก็บใบเสร็จไดแทน
• สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต พรอมรับรองสําเนา
หมายเหตุ : กรณีที่มีการถายโอนหนวยกิต ตองแนบหลักฐานรับรองผลการถายโอนหนวยกิตมาดวย

