The Graduate School, Kasetsart University
Announcement of Graduate Scholarship as of Fiscal Year 2018,
for International Students Enrolled in the First Semester of Academic Year 2018
-------------------------------------------------------------------------------The Graduate School, Kasetsart University, is to allocate graduate scholarships for
international students enrolled in the first semester of academic year 2018, in order to
support the publication of students’ theses in international journals, and to help graduate
students to acquire research experience. A portion of the funding for the scholarship, ten
million Baht, is drawn from a governmental budget via the Kasetsart University Research and
Development Institute (KURDI), as of fiscal year 2018, and five million Baht is provided from
the income budget of Kasetsart University. It is open to lecturers and international master’s
and doctoral degree students as follows:
1. Qualifications of Applicants
1.1 Graduate lecturers must be permanent lecturers who are eligible to be thesis
advisors, and must have publications in international journals during the last five (5) years
which were not work written in order to complete a lecturer’s graduation. Lecturers who are
above 58 but not over 60 years of age (as of 1 October 2018), must receive consent from
their Head of Department allowing that selected lecturers can use facilities and equipment
until their international students graduate. Each lecturer is eligible to apply for only one (1)
scholarship per fiscal year.
1.2 International students must be: approved to study in the first semester of
academic year 2018; pursuing a thesis-oriented program; must not have received other full
scholarships from any other source; and must receive a tutorial fee waiver throughout their
scholarship period from their study program.
2. Scholarship Allocations
Selected students are eligible to obtain a tuition fee waiver, together with a monthly
allowance at the rate specified below:
2.1 Master’s degree students: 8,000 Baht per month, not in excess of two (2) years.
2.2 Doctoral degree students: 10,000 Baht per month, not in excess of three (3) years.
3. Scholarship Terms and Conditions/ Scholarship Extension
3.1 Each thesis advisor is eligible to receive only one (1) scholarship per fiscal year.
3.2 The scholarship receiver shall assist his/her student to graduate and submit
his/her thesis or a part of his/her thesis, which has the student’s name as a first author and
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the scholarship receiver as a corresponding author, to be published, or receive permission
for publication in a journal, according to the following criteria:
3.2.1 Master’s degree students: publication of work must take place according to
the graduation criteria stated in Kasetsart University regulations regarding The Academic
Regulations of Graduate Studies, Kasetsart University, B.E. 2559 (2016).
3.2.2 Doctoral degree students: at least one (1) publication must take place in
an international journal which is shown in the ISI database.
Doctoral degree students studying in the field of social sciences: at least
one (1) publication must take place in an international journal which is shown in the
SCOPUS database.
An international academic journal that can be used in order to complete the
scholarship condition must be a journal listed on journal databases the same year the work
is published or accepted to be published. Book series, conference series, or any publications
in the form of a collection of papers derived from other academic conferences cannot be
used to complete the student’s scholarship condition.
3.3 Students must submit study and research progress reports with approval from
their thesis advisor, in order to extend the scholarship into the following year. If students fail
to do so, The Graduate School is permitted to end the scholarship extension, and students
cannot re-apply for this scholarship.
3.4 Students must write in their Acknowledgement Page that their research is
supported by The Graduate School, Kasetsart University.
Lecturers and students who want to apply for the scholarship must complete
application forms (downloaded from www.grad.ku.ac.th) and submit them with pertinent
documents to the Scholarship Unit, Educational Services Section, 3rd floor, The Graduate
School building, from now until Friday, August 24, 2018. The Graduate School will not
consider any overdue application forms. The decision made by The Board of The Graduate
School is final.
The legal interpretation of this document is to be based on the original Thai version.
Announced on 25 May 2018

(Associate Professor Dr. Somwang Khantayanuwong)
Dean of The Graduate School

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สําหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
.................................................................................
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนิสิต
ต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
และสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 10 ล้านบาท
และเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท ให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท
และเอก ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์ มัคร
1.1 อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ที่ไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสําเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ สําหรับอาจารย์ที่อายุมากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ. 2561) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาให้อาจารย์ที่ได้รับทุนใช้สถานที่และเครื่องมือ จนกว่านิสิตจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
สมัครได้ไม่เกิน 1 ทุนต่อปีงบประมาณ
1.2 นิสิตต่างชาติ ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนแบบที่ทํา
วิทยานิพนธ์ โดยไม่ได้รับทุนเต็มจํานวนจากแหล่งทุนอื่นๆ และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
ระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
2. อัตราเงินทุน
นิสิตได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้
2.1 นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ได้รับทุนไม่เกิน 2 ปี
2.2 นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท ได้รับทุนไม่เกิน 3 ปี
3. เงื่อนไขการรับทุน/รับทุนต่อเนื่อง
3.1 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับทุนท่านละไม่เกิน 1 ทุนต่อปีงบประมาณ
3.2 ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการให้นิสิตสําเร็จการศึกษาและส่งผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ที่ระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกและผู้รับทุนเป็น Corresponding author เสนอตีพิมพ์และได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้
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3.2.1 นิสิตปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ที่ระบุในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2559
3.2.2 นิสิตปริญญาเอก พิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
ISI ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
สําหรับนิสิตปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่สามารถใช้ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุน หมายถึง วารสารที่
ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลในปีล่าสุดที่บทความได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ โดยไม่รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Book
Series และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
3.3 นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการเรียนและทําวิจัย เพื่อรับทุนปีถัดไป หากไม่ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก บัณฑิตวิทยาลัย จะยุติการให้ทุน และ
ไม่สามารถกลับมาสมัครรับทุนนี้ได้อีก
3.4 ระบุในกิตติกรรมประกาศว่าผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด้วย
อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้จัดทําใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.grad.ku.ac.th) และเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุ นการศึกษา งานบริ การการศึกษา ชั้น 3
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งมาล่าช้า
กว่ากําหนด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Download
Lecturer’s Application Form .doc
Student’s Application Form .doc
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ขอความร่วมมือคณาจารย์และนิสิตพิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครแทนการเขียนด้วยลายมือ
To assure clarity, we kindly request that lecturers and students type the scholarship application form
instead of completing it in their own handwriting.

