ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
.................................................................................
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้กับ
คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและเอก เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
และสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากเงิน รายได้ง บกลางมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 15 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดทุน
เป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
นิสิตผู้ได้รับ ทุนจะได้รับเงินเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์
ดังนี้
1) นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2) นิสิตปริญญาเอก
- นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี
- นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจำ มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์หลั ก และมีผลงานตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of
Knowledge) หรือ SCOPUS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนก่อน สำหรับอาจารย์ที่อายุ
มากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นั บถึงวันที่ปิดรับสมัคร) หรือในกรณี ที่เป็นผู้ ที่ได้รับการขยายอายุราชการหรือ
ต่อสัญญาจ้างเมื่อมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาให้อาจารย์ที่ได้รับทุนใช้สถานที่
และเครื่องมือ จนกว่านิสิตจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้สมัครได้ไม่เกิน 1 ทุนต่อปีบัญชี
2.2 คุณสมบัติของนิสิต เป็นนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 อายุไม่เกิน
40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ที่ไม่ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) หรือทุนจากแหล่งอื่นๆ ที่มีลักษณะการให้ทุนใกล้เคียงกัน แต่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีผลการเรียนดังนี้
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2.2.1 นิสิตปริญญาโท ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติขนึ้ ไป
2.2.2 นิสิตปริญญาเอก
1) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย สะสม
ในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ*1 ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge) หรือ Scopus
2) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย สะสม
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00
3. เงื่อนไขการรับทุน/รับทุนต่อเนื่อง
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับทุนท่านละไม่เกิน 1 ทุนต่อปีบัญชี
3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้องดำเนินการให้นิสิตสำเร็จการศึกษาและส่งผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น Corresponding
author เสนอตีพิมพ์และได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ*2 ดังนี้
3.2.1 นิสิตปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI (Web of Knowledge) หรือ Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
3.2.2 นิสิตปริญญาเอก
1) นิ สิ ตที่ สำเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาโทเรียนต่อปริญ ญาเอก ตีพิ มพ์ ผลงานวิทยานิ พนธ์
ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้อมู ลสากล ISI (Web of Knowledge) ไม่น้ อยกว่า 1 เรื่อ ง
สำหรับนิสิตปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผ ลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิช าการระดับ นานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
2) นิ สิ ตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิ มพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI (Web of Knowledge)
3.3 นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านการประเมิน จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักเพื่อรับทุนปีถัดไป หากผลการประเมินไม่ผ่านบัณฑิตวิทยาลัยจะยุติการให้ทุน
และไม่สามารถกลับมาสมัครรับทุนนี้ได้อีก
3.4 ผลงานตีพิมพ์ต้องระบุกิต ติก รรมประกาศด้ว ยว่า “งานวิจัย นี้ ไ ด้ รับ การสนับ สนุน ทุน การศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (This research is funded by Kasetsart University through
the Graduate School Fellowship Program)
3.5 กรณีที่นิสิตลาออกหรือถูกคัดชื่อออกหรือไม่สามารถเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ตามเงื่อนไข
การรับทุนได้ จะต้องคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับแก่ผู้ให้ทุน

*1,*2

หมายถึง วารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลในปีทสี่ ่งผลงานเพื่อเสนอตีพิมพ์หรือบทความได้รับการตีพิมพ์/
ตอบรับตีพิมพ์ โดยไม่รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Book Series และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มลี ักษณะเป็นการรวมบทความ
จากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
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อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน ให้จัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th) และเอกสารประกอบการพิจารณา ในรูปแบบไฟล์ PDF/Adobe Acrobat ส่งมาที่
อีเมล fgracwc@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่เกินเวลา 23.59 น. ทั้งนี้ ให้ผู้สมัคร
ส่งออกจากบัญชีอีเมลในรูปแบบ @ku.th หรือ @ku.ac.th เท่านั้น บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งมา
ล่าช้ากว่ากำหนด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

