ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563 สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
.................................................................................
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสรรทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ให้กับคณาจารย์
และนิสิตระดับปริญญาโทและเอก เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสร้าง
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับ สนุนจากเงินรายได้งบกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดทุน
เป็นทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นิสิตผู้ได้รับทุนจะ
ได้รับเงินเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ดังนี้
1) นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2) นิสิตปริญญาเอก
- นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี
- นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ที่ไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์
เพื่อสาเร็จการศึกษาของอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เ กิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนก่อน
สาหรับอาจารย์ที่อายุมากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) หรือในกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับ
การขยายอายุราชการหรือต่อสัญญาจ้างเมื่อมีอายุครบ 60 ปี ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
ให้อาจารย์ที่ได้รับทุนใช้สถานที่และเครื่องมือ จนกว่านิสิตจะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้สมัครได้ไม่เกิน 1 ทุนต่อปีบัญชี
2.2 คุณสมบัติของนิสิต เป็นนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 อายุไม่เกิน
40 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ที่ไม่ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย หรือทุนจากแหล่งอื่นๆ ที่มีลักษณะการให้ทุนใกล้เคียงกัน
แต่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร และมีผลการเรียนดังนี้
2.2.1 นิ สิตปริญญาโท ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติขึ้นไป
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2.2.2 นิสิตปริญญาเอก
1) นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย สะสม
ในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
2) นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย สะสม
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00
โดยที่ ว ารสารวิช าการระดับ นานาชาตินั ้น ต้อ งเป็น วารสารที่ ถู ก จั ด อยู่ ในฐานข้ อ มู ล ในปี ล่ าสุ ด ที่
บทความได้รับ การตีพิ มพ์ /ตอบรั บ ตีพิ มพ์ โดยไม่ รวมถึง สื่ อสิ่ งพิ มพ์ ป ระเภท Book Series และสื่ อสิ่ งพิม พ์ ที่ มี
ลักษณะเป็นการรวมบทความจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
3. เงื่อนไขการรับทุน/รับทุนต่อเนื่อง
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับทุนท่านละไม่เกิน 1 ทุนต่อปีบัญชี
3.2 ผู้รับ ทุน จะต้อ งดาเนิน การให้นิสิตสาเร็จ การศึกษาและส่งผลงานวิท ยานิพ นธ์ห รือ ส่ว นหนึ่งของ
วิทยานิพ นธ์ที่ร ะบุชื่อนิสิตเป็น ชื่อแรกและผู้รับทุนเป็น Corresponding author เสนอตีพิมพ์และได้รับ การ
ตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
3.2.1 นิสิตปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
(Web of Knowledge) หรือ Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
3.2.2 นิสิตปริญญาเอก
1) นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง สาหรับนิสิตปริญญา
เอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Scopus
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
2) นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับ นานาชาติ ไม่น้ อยกว่า 2 เรื่อง โดยเป็ นวารสารวิช าการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
(Web of Knowledge)
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่สามารถใช้ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุน หมายถึง วารสาร
ที่ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลในปีล่าสุดที่ บทความได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ โดยไม่รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
Book Series และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
3.3 นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการเรียนและทาวิจัย เพื่อรับทุนปีถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยจะยุติการให้ทุน และไม่สามารถกลับมาสมัครรับทุนนี้ได้อีก
3.4 ระบุในกิตติกรรมประกาศว่าผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด้วย
อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้จัดทาใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.grad.ku.ac.th) และเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงหน่วยทุนการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 3
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งมา
ล่าช้ากว่ากาหนด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

