
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง มาตรการการสงเสริม กระตุน และสนับสนุน การปฏิบัติงานตามพันธกิจ 4 ดาน  
ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตรโดยใชงบประมาณเงินรายได 

 
เพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร และนักศึกษา ที่ไดปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ภายในคณะ

เกษตรศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามวัตถุประสงค มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตร 21 มาตรา 37 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533 และตามขอ 4 และขอ 21 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย
การเงินและทรัพยสินฯ พ.ศ. 2534 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1187/2548 เรื่องมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ฉบับลงวันที่  10 พฤศจิกายน  พ .ศ .  2548 โดยอนุมัติตามมติของ
คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร จึงใหออกประกาศเพื่อเปนการสงเสริม กระตุน และสนับสนุนดาน
ตางๆ โดยใชเงินรายได ดังนี้ 

1. มาตรการสนับสนุนดานการศึกษาและการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 
2. มาตรการสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 
3. มาตรการสนับสนุนดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. มาตรการสนับสนุนดานเสริมสรางบัณฑิตผานงานกิจการนักศึกษา 
 
1. มาตรการสนับสนุนดานการศึกษาและการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 
 1.1)  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร 

         1.1.1)  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาธรรมเนียม
การศึกษา และคาธรรมเนียมตามที่จายจริง ปการศึกษาละไมเกิน 15,000 บาท/คน/ป 
         1.1.2)  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาธรรมเนียม
การศึกษา และคาธรรมเนียมตามที่จายจริง ปการศึกษาละไมเกิน 30,000 บาท/คน/ป 

          ทั้งนี้ทุนการศึกษาตามขอ 1.1.1) และ 1.1.2) เปนการจัดสรรใหเฉพาะนักศึกษาที่เรียน 
ในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานั้น ในกรณีที่นักศึกษาเปนศิษยเกาหรือทายาท 
ของบุคลากรของคณะเกษตรศาสตรจะไดรับการพิจารณาเปนลําดับตน  โดยจํานวนทุนในแตละปให

เปนมติของกรรมการคณะฯ ในการจัดสรรเงินกองทุนประจําป 
 



 
 1.2) งบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิชาปญหาพิเศษระดับปริญญาตรี และสนับสนุน 

         การวิจัย 
        ระดับบัณฑิตศึกษา 

          1.2.1) งบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิชาปญหาพิเศษระดับปริญญาตรี ในวงเงิน  
2,000  บาท/ทุน/คน 

         1.2.2) งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 10,000  
บาท/ทุน/คน และระดับปริญญาเอก 25,000 บาท/ทุน/คน 

         1.2.3) ในกรณีที่เปนนักศึกษาจากตางชาติ คณะฯ จะพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการ 
ทําวิจัยของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทไมเกิน 20,000  บาท/ทุน/คน และระดับปริญญาเอก 
ไมเกิน 50,000 บาท/ทุน/คน 

ทั้งนี้ทุนการศึกษาตามขอ 1.2.2) และ 1.2.3) รวมถึงคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิจัยดวย และ
เนื่องจากมีประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองทุนเพื่อการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการขอรับทุนหรืองบประมาณสนับสนุน
ดังกลาว คณะเกษตรศาสตร จึงมีนโยบายใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ สมัครขอรับทุนจาก
กองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยเปนลําดับแรก และหากไมไดรับการสนับสนุนจึงจะเปดโอกาสใหสามารถสมัคร
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร ทั้งนี้นักศึกษาจะขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยไดเพียงแหลงเดียวเทานั้น 
 1.3) เงินรางวัลสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเดนดานตางๆ เชนงานวิจัยงานนวัตกรรม รางวัลเชิดชู
เกียรติ เปนตน งบประมาณรวม 50,000 บาท/ป  ทั้งนี้เงินรางวัลจะพิจารณาโดยคณะกรรมการประจําคณะเปน
กรณีไป 
 1.4) เงินคาตอบแทนกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท 

(1) คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
(1.1) ประธานแรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 500 บาท 
(1.2) กรรมการสอบ (คณาจารยภายใน)  350 บาท 
   (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จายเปน 2 เทา) 

(2) คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
(2.1) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  1,000 บาท 
(2.2) กรรมการสอย (คณาจารยภายใน)      750 บาท 
   (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จายเปน 2 เทา) 
 
 



 
(3) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (กรณีนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา) 
(3.1) อาจารยที่ปรึกษาหลัก    1,500 บาท 
(3.2) อาจารยที่ปรึกษารวม (คณาจารยภายใน)  1,000 บาท 
   (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จายเปน 2 เทา) 

  ระดับปริญญาเอก 
(1) คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

(1.1) ประธานแรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 750 บาท 
(1.2) กรรมการสอบ (คณาจารยภายใน)  500 บาท 
   (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จายเปน 2 เทา) 

(2) คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
(2.1) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  1,500 บาท 
(2.2) กรรมการสอย (คณาจารยภายใน)   1,000 บาท 
   (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จายเปน 2 เทา) 

(3) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (กรณีนักศึกษาจบการศึกษา) 
(3.1) อาจารยที่ปรึกษา    2,500 บาท 
(3.2) อาจารยที่ปรึกษารวม (คณาจารยภายใน)  1,500 บาท 
   (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จายเปน 2 เทา) 

 1.5) การสนับสนุนดานการวิจัยของบุคลากร  
1.5.1 การสนับสนุนดานการวิจัยของบุคลากรและการรวมสมทบทุนกับหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย   
1.5.1.1 จัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยขนาดเล็ก งานวิจัยเรงดวน งานขยายผลหรือตอ

ยอดจากงานวิจัยหรือโครงการตางๆ หรืองานวิจัยทองถ่ินโครงการละไมเกิน 40,000 บาท ใชเวลาในการ
ดําเนินการไมเกิน 1 ป      

1.5.1.2 จัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยสําหรับนักวิจัยหนาใหม (ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ในคณะเกษตรศาสตร หลังจากจบการศึกษาระดับสูงสุด ไมเกิน 5 ป) โครงการละไมเกิน 40,000 บาท โดยใช
เวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป และ/หรือมีการรวมสมทบทุนกับโครงการวิจัยหนาใหมที่จัดสรรจากรายได
มหาวิทยาลัย โดยขอเสนอโครงการตองผานการเห็นชอบจากคณะฯ และงบประมาณตองไมเกิดการซ้ําซอน
กัน โดยคณะสบทบทุนไมเกิน 40,000 บาท/โครงการ 

1.5.1.3 จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะฯ และพัฒนาการ
เรียนการสอน โครงการละไมเกิน 40,000 บาท โดยใชเวลาในการดําเนินการ 1 ป 

 



 
1.5.2  การสนับสนุนการรวมสมทบทุนสนับสนุนการวิจัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

1.5.2.1 จัดสรรเงินสมทบทุนวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปน
หนวยงานภายนอกที่มีความประสงคขอการสนับสนุนทุนวิจัยรวมกับทางมหาวิทยาลัยตนสังกัด โดยจัดเงิน
สมทบทุนไมเกิน 50% ของงบประมาณวิจัยทั้งหมด แตไมเกิน 40,000 บาท/ ป ระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดย
นักวิจัยตองจัดทําขอเสนอโครงการผานคณะฯ และมีการตกลงเรื่องสิทธิประโยชนในผลงานวิจัยลวงหนา
ภายใตเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
       ทั้งนี้จํานวนทุนในแตละปใหเปนไปตามมติของกรรมการคณะฯในการจัดสรรเงินทุน 
  

2. มาตรการสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 
     2.1) จัดสรรเงินสมนาคุณพิเศษสําหรับผลงานตีพิมพทางวิชาการระดับชาติ ที่มี Peer review   

(1,000 บาท/ผลงาน) และระดับนานาชาติ (3,000 บาท/ผลงาน) และจัดสรรเงินสนับสนุนการเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบสื่อส่ิงพิมพตางๆ หรือ โทรทัศน ที่มีการเผยแพรทั่วไปที่ไมมี Peer review ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ เปนจํานวนเงิน 1,000 บาท ตอผลงาน  
      2.2) จัดสรรเงินสมนาคุณพิเศษสําหรับผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (3,000 บาท/ผลงาน) และ
อนุสิทธิบัตร (1,000 บาท/ผลงาน) 
      2.3) จัดสรรเงินสมนาคุณพิเศษสําหรับผลงานที่ไดรับรางวัลในการนําเสนอผลงานในการประชุม
ทางวิชาการตางๆ ดังนี้ 
  2.3.1) ผลงานที่ไดรับรางวัลที่ 1 หรือเทียบเทา  รางวัลละ 3,000 บาท 
  2.3.2) ผลงานที่ไดรับรางวัลที่ 2 หรือเทียบเทา  รางวัลละ 2,000 บาท 
  2.3.1) ผลงานที่ไดรับรางวัลที่ 3 หรือเทียบเทา  รางวัลละ 1,000 บาท 
  2.3.4) ผลงานที่ไดรับรางวัลชมเชย หรือเทียบเทา รางวัลละ  500 บาท 
 เงินสมนาคุณพิเศษตั้งแตขอ 2.3.1) ถึงขอ 2.3.3) ขางตน ในกรณีที่บุคลากรไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนของมหาวิทยาลัยแลว คณะเกษตรศาสตรจะไมสนับสนุนซ้ําอีก 
      2.4) จัดสรรเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral 
presentation) ในตางประเทศ (ทุนละไมเกิน 40,000 บาท) และแบบนิทัศน (ทุนละไมเกิน 20,000 บาท)  
      2.5) จัดสรรเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการเดินทางอบรมตางประเทศเปนจํานวนเงินกึ่งหนึ่งของคา
เดินทางระหวางประเทศ แตไมเกิน 40,000 บาท จํานวน 1 คร้ัง/คน/ป 

     2.6) จัดสรรเงินสนับสนุนการตรวจแกภาษาอังกฤษในบทความทางวิชาการ และ/หรือการตรวจ
แกไขเนื้อหาของบทความ กอนการสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน หนาละ ไมเกิน 
250 บาท แตไมเกินเรื่องละ 3,000 บาท ทั้งนี้ผูตรวจตองเปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ และ/หรือผูที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก  
  



 
      2.7) จัดสรรเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารในการขอตําแหนงทางวิชาการและการ
สรางผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
  2.7.1) ระดับผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) และชํานาญการ   3,000 บาท 
  2.7.2) ระดับรองศาสตราจารย (รศ.) และผูเชี่ยวชาญ    5,000 บาท 
  2.7.3) ระดับศาสตราจารย (ศ.) และผูเชี่ยวชาญพิเศษ  10,000 บาท 
      2.8) จัดสรรเงินสมนาคุณพิเศษสําหรับผูที่ไดรับตําแหนงศาสตราจารย            100,000 บาท 
      2.9) จัดสรรเงินสมนาคุณพิเศษสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการอานผลงานทางวิชาการ (ตํารา 
เอกสารคําสอนผลงานทางวิชาการอื่นๆ ) (1,500 บาท/เรื่อง) 
      2.10) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการผลิตตํารา เอกสารการสอนและสื่อการสอนตางๆ  

     2.1) จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรประจําปแกบุคลากรสายอาจารยไมนอยกวา 8,000 บาท/คน และสาย
สนับสนุนไมนอยกวา 3,500 บาท/คน และงบเพิ่มเติมสําหรับสัมมนาประจําป ตามการจัดสรรเงินงบประมาณ
ประจําปของคณะ 

ทั้งนี้ ภารกิจในขอ 2.4) และ 2.5) ขางตนนั้น ทางคณะเกษตรศาสตรมีนโยบายใหขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนของมหาวิทยาลัยกอน หากเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมครอบคลุมงบประมาณที่ตองใชทางคณะฯ 
จึงจะพิจารณาสนับสนุนในสวนที่ยังขาด 

 
3. มาตรการสนับสนุนดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     3.1) จัดสรรเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ เชน งานเกษตรอีสานใต งานสัปดาห
วิทยาศาสตร และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
     3.2) จัดสรรเงินรายไดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในเขตอีสานใตเพื่อเรียนรูดานการเกษตรผาน
กิจกรรมรักษเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามแผนงานประจําป 
 

4. มาตรการสนับสนุนดานเสริมสรางบัณฑิตผานงานกิจการนักศึกษา 
     4.1) จัดสรรเงินรายไดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษา ในวงเงินไมนอยกวา 600,000 บาท ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
     4.2) จัดสรรเงินสมทบจากการสมนาคุณการตีพิมพผลงานทางวิชาการของบุคลากรแกงานกิจการ
นักศึกษา (1,000 บาท ระดับชาติ และ 3,000 บาท ระดับนานาชาติ) 
     4.3) จัดสรรเงินสนับสนุนคาปฏิบัติงานลวงเวลาของบุคลากรชวยงานกิจการนักศึกษา (1,000 บาท/
คน/เดือน) ทั้งนี้ใหจายตามการปฏิบัติงานจริงในแตละเดือน 
 รายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการ แบบเสนอขอรับทุน เกณฑการพิจารณา สัญญารับทุน และการ
เบิกจายเงินทุนสนับสนุนตางๆ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 



 
 อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดแยงกับมาตรการในประกาศนี้ใหยกเลิกโดยใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่       30     กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
 

        
(ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  


