ประกาศ
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสตัวศาสตร4แห7งชาติ ครั้งที่ 10
เรื่องขอเชิญสมัครเพื่อรับรางวัลนักวิจัยรุ7นใหม7 สาขาสัตวศาสตร4 ประจำปK 2565
ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว7และประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลAาเจAาคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางดAานสัตวศาสตร7/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว7/
ประมง (สัตว7น้ำ) กวNา 30 แหNง ทั่วประเทศเปQนเจAาภาพรNวมกันจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร7แหNงชาติครั้งที่ 10
ภายใตAหัวขAอ “การผลิตสัตว7กAาวผNานยุคสมัยแหNงการพลิกผัน (Animal Production Beyond the Era of
Disruption) ระหวNางวันที่ 2 -5 สิงหาคม 2565 ณ สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการ
จัดการประชุมดังกลNาวไดAเล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของนักวิจัยรุNนใหมNในสาขาสัตวศาสตร7ของ
ประเทศไทย จึงเห็นควรใหAมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกNนักวิจัยรุNนใหมNที่มีศักยภาพสูงเพื่อเปQนการสNงเสริม
ศักยภาพของนักวิจัยในสาขาสัตวศาสตร7และเปQนแบบอยNางที่ดีตNอนักวิจัยตNอไป
ในการนีค้ ณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร7แหNงชาติครั้งที่ 10 จึงขอประชาสัมพันธ7การ
รับสมัครรางวัลนักวิจัยรุNนใหมN สาขาสัตวศาสตร7 ประจำปw 2565 โดยมีรายละเอียดตNาง ๆ ดังตNอไปนี้
1. รางวัล
o รางวัลนักวิจัยรุNนใหมNสาขาโภชนศาสตร7สัตว7กระเพาะเดี่ยว
o รางวัลนักวิจัยรุNนใหมNสาขาโภชนศาสตร7สัตว7เคี้ยวเอื้อง
o รางวัลนักวิจัยรุNนใหมNสาขาปรับปรุงพันธุส7 ัตว7และสรีรวิทยา
o รางวัลนักวิจัยรุNนใหมNสาขาการผลิตสัตว7
o รางวัลนักวิจัยรุNนใหมNสาขาวิทยาศาสตร7การประมง
o รางวัลนักวิจัยรุNนใหมNสาขาวิทยาศาสตร7เนื้อสัตว7และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
o รางวัลนักวิจัยรุNนใหมNสาขา Disruptive technology ทางการผลิตสัตว7
2. คุณสมบัติ
o เปQนอาจารย7หรือนักวิชาการในสาขาสัตวศาสตร7 สัตวบาล การผลิตสัตว7 หรืออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวขAอง
และมีตAนสังกัดในการปฏิบัติงาน
o อายุไมNเกิน 40 ปw และปฏิบตั ิงานไมNเกิน 5 ปw ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

o มีผลงานวิจัยตีพิมพ7อยูNในฐานขAอมูลของ ISI TCI หรือ Scopus และไมNเปQนสNวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ โดยมีผลงานตีพิมพ7ระหวNางปw พ.ศ. 25612565
3. เงื่อนไขการรับรางวัล
o ผูAไดAรับรางวัลสามารถเขAารNวมงานประชุมวิชาการฯ และสามารถเขAารับรางวัลดAวยตนเอง
o ผูAไดAรับรางวัลตAองจัดทำโปสเตอร7ประวัติสNวนตัว และผลงานสำหรับจัดแสดงในงานประชุม
วิชาการฯ ไดA
o หากไมNสามารถทำตามเงื่อนไขไดAถือวNาสละสิทธิ์
o การตัดสินของคณะกรรมการถือเปQนที่สนิ้ สุด
4. หลักฐานการสมัครโดยใหAกรอกเอกสารดังตNอไปนี้
o แบบฟอร7มเสนอชื่อหรือสมัครเพื่อรับรางวัลนักวิจัยรุNนใหมN (เอกสารหมายเลข 1)
o แบบฟอร7มขAอมูลผลงานวิจัยทั้งหมด (เอกสารหมายเลข 2)
o Reprint หรือในกรณีทกี่ ำลังจะตีพิมพ7ใหAยื่นเอกสารยืนยันการตีพิมพ7
o หากมีสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั รใหAยื่นเอกสารยืนยันการจดสิทธิบตั ร
5. การสNงใบสมัคร สNงเอกสารการสมัครทาง E-mail achara.lu@kmitl.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2565 เท7านั้น
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5. สาขารางวัลที่สมัคร (ใหAเลือกไดAเพียง 1 สาขาเทNานั้น)
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6. ผลงานวิจัยทั้งหมดที่ตีพิมพ7แลAว ในวารสารวิชาการระดับชาติฐาน TCI มีจำนวน
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2564 (เอกสารหมายเลข 2) และ Reprint ซึ่งไดAเขียนหมายเลขลำดับตรงกับที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1
มาดAวย
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