ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการจัดสรรทุน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกิจกรรมทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและ
การจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) ครั้งที่ 14 (8/2561) เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พิจารณา
เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการจัดสรรทุน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน ในการประชุมวิชาการ
เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการและการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาภายนอกประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกฯ จึงได้กําหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลก
และการจั ด การภั ย ธรรมชาติ อัน ดามั น นํ า เสนอผลงานวิจั ย ที่ศึก ษาเสร็ จ แล้ ว หรื อ ที่ สํ า เร็ จเป็น
บางส่วนไปนําเสนอ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
- เพื่อให้นักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานวิจัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ
- เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ จั ย กั บ สถาบั น การศึ ก ษาภายนอก
ประเทศ
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพิ่ ม ทักษะการนํ าเสนอผลงานวิจัย และนําความรู้ ที่ได้รั บจากการร่วมประชุม วิ ชาการมาพั ฒ นา
งานวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
- สามารถนําผลงานวิจัยจากการนําเสนอไปเขียนเป็นบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
- เพิ่มทักษะและประสบการณ์วิจัย เพื่อนํามาใช้ในการทําวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
3. ลักษณะของการประชุมวิชาการที่สนับสนุน
- สนับสนุนเฉพาะการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขานั้น ๆ
- มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในสาขาที่จัดประชุมเป็น
องค์ประกอบของกรรมการจัดประชุมวิชาการ
- สนับสนุนการนําเสนอทั้งรูปแบบ Oral และ Poster
- สนับสนุนการเดินทางเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาภายนอก
- ผลงานต้ อ งระบุ สั ง กั ด ชื่ อ หน่ ว ยงาน “Interdisciplinary Graduate School of Earth System
Science and Andaman Natural Disaster Management” ให้ถูกต้อง
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กลุ่มประเทศ ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1. แคนาดา
2. เครือรัฐออสเตรเลีย
3. ไต้หวัน
4. เติร์กเมนิสถาน
5. นิวซีแลนด์
6. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
7. ปาปัวนิวกีนี
8. มาเลเซีย
9. ราชรัฐโมนาโก
10. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
11. ราชรัฐอันดอร์รา
12. ราชอาณาจักรกัมพูชา
13. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
14. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
15. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
16. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
17. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
18. ราชอาณาจักรสวีเดน
19. รัฐสุลต่านโอมาน
20. โรมาเนีย
21. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
22. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
23. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
24. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
25. สาธารณรัฐโครเอเซีย
26. สาธารณรัฐชิลี
27. สาธารณรัฐเช็ก
28. สาธารณรัฐตุรกี
29. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
30. สาธารณรัฐประชาชนจีน
31. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต
33. สาธารณรัฐเปรู
34. สาธารณรัฐโปแลนด์
35. สาธารณรัฐฟินแลนด์
36. สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์

37. สาธารณรัฐมอริเซียส
38. สาธารณรัฐมอลตา
39. สาธารณรัฐโมซัมบิก
40. สาธารณรัฐเยเมน
41. สาธารณรัฐลิทวั เนีย
42. สาธารณรัฐสโลวัก
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
44. สาธารณรัฐออสเตรีย
45. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
46. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
47. สาธารณรัฐอินเดีย
48. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
49. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
50. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
51. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
52. สาธารณรัฐฮังการี
53. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
54. ฮ่องกง
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กลุ่มประเทศ ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1. เครือรัฐบาฮามาส
37. สาธารณรัฐไนเจอร์
2. จอร์เจีย
38. สาธารณรัฐบุรนุ ดี
3. จาเมกา
39. สาธารณรัฐเบนิน
4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
40. สาธารณรัฐเบลารุส
5. มาซิโดเนีย
41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
6. ยูเครน
42. สาธารณรัฐปานามา
7. รัฐกาตาร์
43. สาธารณรัฐมอลโดวา
8. รัฐคูเวต
44. สาธารณรัฐมาลี
9. รัฐบาห์เรน
45. สาธารณรัฐยูกนั ดา
10. รัฐอิสราเอล
46. สาธารณรัฐลัตเวีย
11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
12. ราชอาณาจักรตองกา
48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
13. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
49. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
14. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
50. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
15. สหภาพพม่า
51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
16. สหรัฐเม็กซิโก
52. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
17. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
53. สาธารณรัฐอิรกั
18. สาธารณรัฐกานา
54. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
19. สาธารณรัฐแกมเบีย
55. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
20. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
56. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
21. สาธารณรัฐคอสตาริกา
57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
22. สาธารณรัฐคีรก์ ิซ
58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
23. สาธารณรัฐเคนยา
24. สาธารณรัฐแคเมอรูน
25. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
26. สาธารณรัฐจิบตู ี
27. สาธารณรัฐชาด
28. สาธารณรัฐซิมบับเว
29. สาธารณรัฐเซเนกัล
30. สาธารณรัฐแซมเบีย
31. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
32. สาธารณรัฐไซปรัส
33. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
34. สาธารณรัฐตูนีเซีย
35. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
36. สาธารณรัฐเนปาล
กลุ่มประเทศ ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และ ประเภท ข.
ประเภท ง. และประเภท จ.
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กลุ่มประเทศ ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1.
2.
3.
4.
5.

ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
สหพันธรัฐรัสเซีย
สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐอิตาลี
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กลุ่มประเทศ ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ราชอาณาจักรสเปน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐสิงคโปร์

