ประกาศบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รางวัลผลงานวิ ทยานิ พนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจาปี การศึกษา 2562
----------------------------ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ
นคร แก่นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2562 โดยมีเกณฑ์การให้รางวัลดังนี้
ลักษณะของผลงานวิ ทยานิ พนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล
1. เป็ นวิทยานิพนธ์ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีส่ าเร็จการศึกษา
ในปี การศึกษา 2562 (ผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาใน ภาคต้น ภาคปลาย ปี การศึกษา 2562 และภาคฤดูรอ้ น ปี พ.ศ.
2563และสาหรับผูท้ ค่ี าดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอ้ น ปี พ.ศ. 2563 สามารถสมัครได้ ถ้าชาระเงิน
เพือ่ จัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้หากไม่สาเร็จการศึกษาในวันที่ 17
สิงหาคม พ.ศ. 256๓ บัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิในการน
์
าเสนอผลงาน) โดยแยกผลงานเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สงั คม
2. เป็ นวิทยานิพนธ์ทม่ี กี ารตีพมิ พ์เผยแพร่หรือได้รบั การตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้ย่นื จดสิทธิบตั ร/ อนุสทิ ธิบตั ร/ ลิขสิทธิและกรมทรั
์
พย์สนิ ทางปั ญญาออก
เลขรับแล้ว
ทัง้ นี้นิสติ ใช้ระยะเวลาศึกษา ดังนี้
2.1 ระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
2.2 ระดับปริญญาเอก
- ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
- ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปี สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
3. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกควรเป็ นภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การพิ จารณา
1. มีการตีพมิ พ์เผยแพร่หรือได้รบั การตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ
ได้ย่นื จดสิทธิบตั ร/ อนุสทิ ธิบตั ร/ ลิขสิทธิ ์ และกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาออกเลขรับแล้ว โดยผลงานต้อง
เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ทใ่ี ช้สาเร็จการศึกษา และจดหมาย หรือเอกสารการตอบรับลงวันที่ ก่อน
วันทีน่ ิสติ สาเร็จการศึกษา
2. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษา
3. ภาษาทีใ่ ช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
4. มีองค์ความรูท้ โ่ี ดดเด่นชัดเจน มีศกั ยภาพและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทห่ี ลากหลาย
ในเชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย์
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เงือ่ นไข...
เงื่อนไขการรับรางวัล
- ผูส้ มัครทีผ่ ่านการพิจารณาให้ได้รบั รางวัลต้องยินยอมให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเผยแพร่ผลงาน
ทีไ่ ด้รบั รางวัล
- บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกรางวัลคืน กรณีตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัตขิ อง
ผูส้ มัครหรือของเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง
การมอบรางวัล
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มพี ธิ กี ารมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย (จะประกาศ
กาหนดการให้ทราบอีกครัง้ ) โดยมอบเกียรติบตั รและเงินรางวัล ดังนี้
ระดับปริ ญญาเอก
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น
1 รางวัล/กลุ่ม รางวัลละ 40,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
1 รางวัล/กลุ่ม รางวัลละ 30,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย
1 รางวัล/กลุ่ม รางวัลละ 20,000 บาท
ระดับปริ ญญาโท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น
1 รางวัล/กลุ่ม รางวัลละ 25,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
1 รางวัล/กลุ่ม รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย
1 รางวัล/กลุ่ม รางวัลละ 10,000 บาท
การสมัครและการประกาศผล
1. ผูส้ มัครหรืออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
ทีง่ านมาตรฐานการศึกษา ชัน้ 2 บัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทเ่ี ว็บไซต์
www.grad.ku.ac.th) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
2. ผูส้ มัคร (นิสติ เจ้าของผลงาน) นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ วันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
และ
ประกาศผลผูไ้ ด้รบั รางวัล วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
ทัง้ นี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้ ถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ศรีจติ รา เจริญลาภนพรัตน์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจติ รา เจริญลาภนพรัตน์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

