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ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสรรทุน การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิต
ต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและเอก เพื่อส่งเสริม
การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ และสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รั บ งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจำ มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge) หรือ SCOPUS ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ที่ไม่ใช่ผ ลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จ การศึกษาของอาจารย์ สำหรั บอาจารย์ ที่อายุ
มากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) หรือในกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับการขยายอายุราชการหรือ
ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งเมื่ อ มี อ ายุ ค รบ 60 ปี ขึ้ น ไป ต้ อ งได้ รั บ ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาให้อาจารย์ที่ได้รับทุนใช้
สถานที่และเครื่องมือ จนกว่านิสิตจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้สมัครได้ไม่เกิน 1 ทุนต่อปีบัญชี
1.2 นิสิตต่างชาติ ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนแบบที่ทำ
วิทยานิพนธ์ และได้ร ับ การยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่ว นที่คณะได้รับจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
2. อัตราเงินทุน
นิสิตได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน 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 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับทุนท่านละไม่เกิน 1 ทุนต่อปีบัญชี
3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จะต้องดำเนินการให้นิสิตสำเร็จการศึกษาและส่งผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น Corresponding
author เสนอตีพิมพ์และได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้
3.2.1 นิ ส ิ ต ปริ ญ ญาโท ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามเกณฑ์ ก ารสำเร็ จ การศึ ก ษาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) และตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
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3.2.2 นิสิตปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พ นธ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
สำหรับนิสิตปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่สามารถใช้ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุน หมายถึง วารสารที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลในปีที่ส่งผลงานเพื่อเสนอตีพิมพ์หรือบทความได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ โดยไม่รวมถึงสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภท Book Series และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการ
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จะต้องดำเนินการจ่ายเงินรายเดือนให้กับนิสิตและระงับการจ่ายเงิน
กรณีที่นิสิตไม่พำนักอยู่ในประเทศไทยเกิน 30 วัน
3.4 นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์
ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ห ลัก เพื่อรับ ทุน ปีถัดไป หากผลการประเมิน ไม่ผ่านบัณฑิตวิทยาลัยจะยุติการให้ทุน และ
ไม่สามารถกลับมาสมัครรับทุนนี้ได้อีก
3.5 ผลงานตีพิมพ์ต้องระบุกิตติกรรมประกาศด้วยว่า “งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุน การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
3.6 กรณีที่นิสิตลาออกหรือถูกคัดชื่อออกหรือไม่สามารถเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ตามเงื่อนไข
การรับทุนได้ ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนให้แก่ผู้ให้ทุน
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)
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