
   

      

    

บันทึกขอความ 
สวนงาน ภาควิชาเทคนิคการสตัวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทร.02-579-8574-5 

ที่ ศธ 0513.13902/                                 วันที่     

เรื่อง   ขอรับเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัย 
เรียน  รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย 
  ดวยขาพเจา.....................................................................บุคลากร สังกัด   สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย      สาขาวิชาการพยาบาลสัตว   

 ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย  ผูบริหาร คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคขอรับเงินการสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัย ดังนี้  

1. เงินสนับสนุนแรงจูงใจใหบุคลากรรอยละ 80  ของจํานวนเงินแรงจูงใจที่ไดรับตามหลักเกณฑ เปนเงิน...................บาท (............................................บาทถวน) 

2. เงินสนับสนุนแรงจูงใจใหสาขาวิชารอยละ 20  ของจํานวนเงินแรงจูงใจที่ไดรับตามหลักเกณฑ เปนเงิน...................บาท (...........................................บาทถวน) 

                    รวม เปนเงิน..........................บาท (............................................บาทถวน) 

จากเงินกองทุนคณะเทคนิคการสัตวแพทย ซ่ึงผลงานที่เสนอขอรับทุนเปน  ผลงานทางวิชาการ  การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา โดยมีชือ่ผูแตงดังนี้          

...........................................................................................................................................................................................................(ระบุชื่อบุคคลชื่อแรก: Smith P. et al)  

เร่ือง...................................................................................................................................................................................................ฉบับที่..............ป (พ.ศ.) ค.ศ..................     

ขาพเจา   เปนผูวิจัยชือ่แรก (First author)  เปนผูรับผิดชอบหลักผลงาน (Corresponding author) ซ่ึงเปนวารสารวิชาการระดับ  ชาติ  นานาชาติ                            

อยูในฐานขอมูล   Scopus / Impact Factor (IF).................  ISI Index / Impact Factor (IF)...................  Science Direct / Impact Factor (IF).................. 

                                  Thai Journal Citation TCIกลุมที่ ............ PUBMED / Impact Factor (IF)...................  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล/ยังไมปรากฏคา IF 

    ประมวลการประชุมทางวิชาการฉบบัเต็ม (Proceedings)             สิทธิบัตรการประดิษฐ เลฃทะเบยีน..................................... 

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ เลฃทะเบียน.....................................   อนุสิทธิบัตร เลฃทะเบียน.....................................................  

พรอมนี้ไดแนบสําเนาผลงานที่เสนอขอรับทุนดังกลาวมาดวยแลว โดยขาพเจาซ่ึงเปนเจาของผลงาน ขอรับรองวาผลงานที่เสนอขอรับทุนเปนผลงานของตนและไมลอกเลียน

ผลงานของผูอื่น  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและขอให 

 เงินสด 
 ส่ังจายเช็คในนาม.......................................................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ขาพเจาจะเปนผูแบงสรรเงินใหสาขาวิชาฯ ตามหลักเกณฑตอไป 

               ลงชื่อ............................................................เจาของผลงาน                                     ลงชื่อ............................................................หัวหนาสาขาวิชาฯ 

                           (..................................................)                                                              (................................................................) 

......../......../...........            ลงชื่อ............................................................หัวหนาภาควิชาฯ 

     ( ผศ.ดร.ชัยณรงค สกุลแถว ) 

  ........./........./........                                                                                                                  
 2     เรียน  ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ                                                                                  3      เรียน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

             ตรวจสอบแลว                                                                                                                        ตรวจสอบแลวเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

                    เห็นสมควรอนุมัติเปนเงิน...................................บาท ตามหลักเกณฑ                                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนออนุมัติ                                           

                    ไมเห็นสมควร เน่ืองจาก...................................................................                                                                

                                         ลงนาม.............................................. รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย                                                    ลงนาม............................................................เหรัญญิกกองทุน                                                                                                                                                                                                            

                                                  (  ผศ.ดร.วุฒินันท  รักษาจิตร )             (.......................................................) 

         .........../............../.............                                        ........../.............../.............                                                                                                     

 4    เรียน  คณบดี                     5             อนุมัติ 

              เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ                  ไมอนุมัติ เน่ืองจาก.....................                                  

                                        ลงนาม........................................................                                                                                          ลงนาม..............................................................                                                                                                                                              

                                                     ( น.ส.ฉัตรพร วิชิตนาค )                                                                                                            ( ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ )                                                       

                                                    หัวหนาสํานักงานเลขานุการ                                                                                                            คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย                                                                                                               

                                                   ............/................/.............                                                                                                               ............/................./.............                                                                      

      

6       ไดรับเงิน..........................................บาท (.....................................................................................) 

  เงินสด        ตามเช็คเลขท่ี...................................................................................... 

ธนาคาร.................................................................ลงวันท่ี............................ 

ลงนาม............................................. ผูจายเงิน       ลงนาม....................................... ผูรับเงิน (เจาของผลงาน) 

                                                                                    (…………………………………….)                         (………………………………….) 

                                                                                          ......../........./.........                                      ........./........./......... 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

หลักเกณฑการพิจารณาใหเงินสนับสนนุแรงจูงใจ 

วารสารวชิาการระดบัชาต ิ

วารสารวชิาการระดบัชาต ิ เงินรางวัลที่ไดรับไมเกิน (บาท) ฉบบั 

วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลตามประกาศที่ศูนยดัชนี การ
อางอิงวารสารไทย สําหรับวารสารในกลุมที่ 1 (TCI1) 

5,000 

วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลตามประกาศที่ศูนยดัชนี การ
อางอิงวารสารไทย สําหรับวารสารในกลุมที่ 2 (TCI2) 

3,000 

วารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 1,000 

  
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ

วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิตามคา Impact factor  
ยอนหลัง 1 ป ของปทีต่ีพิมพ 

เงินรางวัลที่ไดรับไมเกิน (บาท)/ฉบบั 

ยังไมปรากฏคา Impact factor 5,000 

มากกวา 0 ขึ้นไปถึง 0.50 7,500 

มากกวา 0.50 ขึ้นไปถึง 1.00 10,000 

มากกวา 1.00 ขึ้นไปถึง 1.50 20,000 

มากกวา 1.50 ขึ้นไปถึง 2.00 30,000 

มากกวา 2.00 ขึ้นไปถึง 3.00 35,000 

มากกวา 3.00 ขึ้นไป 40,000 

  
ประมวลการประชุมทางวิชาการฉบบัเตม็ (Proceedings) 

ประมวลการประชุมทางวิชาการฉบบัเตม็ เงินรางวัลที่ไดรับไมเกิน (บาท)/ฉบบั 

Proceedings จากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2,000 

Proceedings จากการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 4,000 

  
ผลงานทางวิชาการไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา 

ประเภททรัพยสินทางปญญา เงินรางวัลที่ไดรับไมเกิน (บาท)/ฉบบั 

สิทธิบัตรการประดิษฐ 40,000 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 20,000 

อนุสิทธิบัตร 5,000 
 

หมายเหต ุ: ประกาศกองทุนคณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย เร่ืองหลักเกณฑการจายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจยั  

              ประกาศ ณ วันที ่20 กุมภาพันธ 2560 

 


