
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศกึษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ

ประจําปีงบประมาณ 2558 สําหรบันสิิตทีเ่ข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
................................................................................. 

 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสรรทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2558 วงเงิน 10 ล้านบาท และเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท ให้กับ
คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและเอก ดังนี้ 
 
1. รายละเอียดทุน 

เป็นทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นิสิตผู้ได้รับทุนจะ
ได้รับเงินเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทําวิจัย ดังนี้ 

1) นสิิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
2) นสิิตปริญญาเอก 

- นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี 
 - นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี 
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัคร 
 2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ที่ไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์
เพื่อสําเร็จการศึกษาของอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนก่อน 
สําหรับอาจารย์ที่อายุมากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ภาควิชาให้อาจารย์ที่ได้รับทุนใช้สถานที่และเครื่องมือ จนกว่านิสิตจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้สมัครได้ไม่เกิน 1 ทุนต่อปี 

2.2 คุณสมบัติของนิสิต เป็นนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 อายุไม่เกิน 
40 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558) ที่ไม่ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย หรือทุนจากแหล่งอื่นๆ ที่มีลักษณะการให้ทุนใกล้เคียงกัน แต่มีศักยภาพในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีผล
การเรียนดังนี้  
 2.2.1 นิสิตปริญญาโท ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติขึ้นไป 
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 2.2.2 นสิิตปรญิญาเอก 
1) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย

สะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ขึ้นไป ในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ 

2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00 
 
3. เงื่อนไขการรับทนุ/รบัทนุต่อเนื่อง 

3.1 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับทุนท่านละไม่เกิน 1 ทุนต่อปี 
3.2 ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการให้นิสิตสําเร็จการศึกษาและส่งผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ที่ระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกและผู้รับทุนเป็น Corresponding author เสนอตีพิมพ์และได้รับการ
ตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้ 

3.2.1 นิสิตปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ขึ้นไป ในปลีา่สดุ
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารที่มีค่าน้ําหนัก 0.75 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  

3.2.2 นสิิตปรญิญาเอก 
1) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารวิชาการที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q2) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  

สําหรับนิสิตปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  

2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ
วารสารที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

3.3 นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการเรียนและทําวิจัย เพื่อรับทุนปีถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย จะยุติการให้ทุน และไม่สามารถกลับมาสมัครรับทุนนี้ได้อีก 
 3.4 ระบุในกิตติกรรมประกาศว่าผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ด้วย 
 

อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้จัดทําใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ 
www.grad.ku.ac.th) และเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุนการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 3 
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งมาล่าช้า
กว่ากําหนด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการสิ้นสุด 
 

 ประกาศ ณ วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2558 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา  ธีระกุล) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



Download ใบสมัคร 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครสําหรับนิสิต  (Word / PDF) 
 

ใบสมัครสําหรับอาจารย์  (Word / PDF) 

http://grad.ku.ac.th/files/news/3331/teacher_app.doc
http://grad.ku.ac.th/files/news/3331/teacher_app.pdf
http://grad.ku.ac.th/files/news/3331/nisit_app.doc
http://grad.ku.ac.th/files/news/3331/nisit_app.pdf



