
 

 
  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล 

เรื่อง โครงการใหทุนการศึกษา “ทนุเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” 

ประจําปการศกึษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความรวมมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสวนงาน   

ตาง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และจากผูสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ๆ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการให

โอกาสทางการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา อันเปนกําลังที่สําคัญของประเทศ จึงไดริเริ่มการจัดโครงการ

ทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” ขึ้นเปนพิเศษ เพ่ือจัดสรรทุนสนับสนุนคาเลาเรียน 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาส 

ไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล           

โดยมี วัตถุประสงค สําคัญในการร วมเฉลิมพระเกียรติ แด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                    

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสอันเปนมหามงคลที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป  

 

2. วัตถุประสงค   

 2.1 เพ่ือดํารงไวซึ่งพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงครองราชยยาวนานที่สุดในโลก โดยต้ังเปน

กองทุนเพ่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” โดยมุงหวังใหเปนทุน

การศึกษา ที่ทําใหนักศึกษาและสังคม ไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเปน “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” 

 2.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดชวยเหลือและใหโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพยเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร   

 2.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูที่มีผลการเรียนดีเย่ียมและศักยภาพสูง ใหไดเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยมหิดล และสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล            

 2.4 เพ่ือสนับสนุนนโยบายการเพ่ิมจํานวนมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในสาขาตาง ๆ         

เพ่ือเปาหมายในการเพ่ิมอัตราสวนของนักวิชาการ และนักวิจัย ใหสูงขึ้น 
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3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน   

 3.1 เปนผูที่สนใจสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2564              

ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่สังกัดสาขาวิชาในสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและ              

เปนหลักสูตรที่ไดแจงความจํานงในการเขารวมใหการสนับสนุนทุนฯ (โดยผูสนใจสมัครสามารถดูรายช่ือของ

หลักสูตร/ สาขาวิชาที่รวมใหการสนับสนุนได ในทายประกาศทุนฯ) (ยกเวนนักศึกษาทดลองเรียน) 

 3.2 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท  

   *3.2.1 ผูสมัครตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปนผูที่กําลังศึกษาอยูใน           

ภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.25 ขึ้นไป                

(กรณีเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรระดับปริญญาตรี นับเฉลี่ยรวมจนถึงภาคตนของปการศึกษาปจจุบัน           

ที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรปริญญาตรี)  

   3.2.2 มีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณ กอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท            

ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคตนของปการศึกษา 2564  

   **3.2.3 ผูสมัครขอรับทุนตองแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ไดแก 
    

ประเภทคะแนนทดสอบ 
ระดับคะแนน 

ผลคะแนนสอบ การพูด การเขียน 

MU GRAD Plus ( MU GRAD TEST +  Speaking 

Section) 
70 ขึ้นไป 10 ขึ้นไป 10 ขึ้นไป 

IELTS (Academic Module) 5.0 ขึ้นไป 5.0 ขึ้นไป 5.0 ขึ้นไป 

TOEFL iBT 64 ขึ้นไป 15 ขึ้นไป 14 ขึ้นไป 

MU ELT 84 ขึ้นไป 10 ขึ้นไป 10 ขึ้นไป 
  

 3.3 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

   *3.3.1 ผู สมัครตองเปนผู ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาโท โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณ กอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกที่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท (GPA) 3.50 ขึ้นไป  

หากมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในฐานขอมูลสากล จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

(ย่ืนหลักฐานประกอบ) 

   3.3.2 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผูสมัคร

ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 และ    

ตองมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.50 ขึ้นไป 

   **3.3.3 ผูสมัครขอรับทุนตองแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ไดแก 
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ประเภทคะแนนทดสอบ 
ระดับคะแนน 

ผลคะแนนสอบ การพูด การเขียน 

MU GRAD Plus ( MU GRAD TEST +  Speaking 

Section) 
90 ขึ้นไป 12 ขึ้นไป 12 ขึ้นไป 

IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป 6.0 ขึ้นไป 6.0 ขึ้นไป 

TOEFL iBT 79 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป 23 ขึ้นไป 
  

 3.4 ผูสมัครทุนฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองเปนผูที่มีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตร/ 

สาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปการศึกษา 2564 ทั้งน้ีใหย่ืนใบสมัครขอรับทุนฯ โดยตรงที่

หลักสูตรที่ประสงคจะเขาศึกษากอนหรือภายในวันสัมภาษณผูเขาศึกษาที่สอบผานการคัดเลือก 

หมายเหตุ 

 * กรณีนักศึกษาผูสมัครขอรับทุนยังไมสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ และใชผลการศึกษาภาคตนมา

ประกอบเพ่ือใชในการพิจารณารับทุนน้ัน เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณแลวจะตองดําเนินการสงผล

การศึกษาฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ีหากผลการศึกษาไมเปนไปตามประกาศการใหทุนการศึกษาฯ 

บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหทุนแกนักศึกษารายดังกลาวและนักศึกษาจะตองชดใช

ทุนการศึกษาตามจํานวนที่ไดรับ 

 **กรณีที่นักศึกษามีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ผานเกณฑเขาศึกษาแตไมผานเกณฑสําเร็จการศึกษา          

จะพิจารณาสนับสนุนทุนโดยนักศึกษาจะตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามเกณฑขางตนในระยะเวลา             

1 ภาคการศึกษา หากไมสามารถสอบผานเกณฑตามที่กําหนดได นักศึกษาจะตองชดใชทุนการศึกษา           

ตามจํานวนที่ไดรับและถูกระงับการใหทุนการศึกษา 
 

4. ลักษณะของการใหทุนและระยะเวลาการใหทุน   

     4.1 ลักษณะการใหทุน (โดยผูสนใจสมัครสามารถดูรายช่ือของหลักสูตร/ สาขาวิชาที่รวมใหการ

สนับสนุนได ในทายประกาศทุนฯ) โดยทุนประเภทตาง ๆ จะมีลักษณะดังน้ี  
 

ประภททนุ แหลงทุนสนับสนนุ นักศึกษาทนุเปนผูสมทบ 

1 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัย/คาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ                    

(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 
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ประภททนุ แหลงทุนสนับสนนุ นักศึกษาทนุเปนผูสมทบ 

2 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัย/คาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ                    

(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

 

3 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัย/คาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ                    

(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 

4 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต (รอยละ 50) 

 

- คาหนวยกิต (รอยละ 50) 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัย/คาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ 

   (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 
 

  4.2 จํานวนทุนที่จัดสรร 150 ทุน 

  4.3 ระยะเวลาการรับทุน 

     - ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไมเกิน 3 ปการศึกษา 

     - ระดับปริญญาโท ระยะเวลาไมเกิน 2 ปการศึกษา 
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5. การสมัครขอรับทุน  

  5.1 ผูสนใจเขาศึกษาสามารถดาวนโหลดใบสมัครทุนไดที่  

https://graduate.mahidol.ac.th โดยเลือกเมนูทุน/รางวัล หรือหลักสูตรที่เขารวมโครงการใหทุนการศึกษา

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ 

  5.2 ผูสนใจเขาศึกษาตองย่ืนใบสมัครทุนผานคณะกรรมการหลักสูตรที่รวมใหทุน เพ่ือใหนําสงที่

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขา

ตามกําหนดระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

 

รอบการรบัสมัครทนุ ระยะเวลาการเปดรับสมัคร ประกาศผลการพิจารณา 

1 (ภาคตน) 1 – 31 มกราคม 2564 ภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 

2 (ภาคตน) 1 - 31 มีนาคม 2564 ภายในเดือนเมษายน 2564 

3 (ภาคตน) 1 - 31 พฤษภาคม 2564 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 

4 (ภาคตน) 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 

5 (ภาคปลาย) 1 – 30 พฤศจกิายน 2564 ภายในเดือนธันวาคม 2564 
 

  5.3 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรสาขาวิชาตนสังกัดที่ผูสนใจสมัคร            

เขาศึกษาจะเปนผูที่ทําการพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือผูที่สอบผานและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่ทุนฯ 

กําหนดไวมาที่บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผูสมควรไดรับทุนตอไป  

 

6. เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน 

 ผูที่ประสงคสมัครขอรับทุน ใชแบบฟอรมใบสมัครขอรับทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กําหนดและแนบเอกสารดังน้ี 

 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาผลการเรียน  

- สําเนาใบปรญิญาบัตร  

- ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่บัณฑติวิทยาลัย

กําหนด  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

- สําเนาผลการเรียน  

- สําเนาใบปรญิญาบัตร 

- ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่บัณฑติวิทยาลัย

กําหนด 

- เอกสารอ่ืน ๆ เชน ผลงานตีพิมพ รางวัลดาน

การศึกษา ฯลฯ  
  

หากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนแนบเอกสารไมสมบูรณ บัณฑิตวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาทุกกรณี 
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7. กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาใหทุน  

  7.1 การสมัครขอรับทุน  ผูสมัครขอรับทุนตองไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษา 

  7.2 การพิจารณาคัดเลือกเพ่ือจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา               

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ เพ่ือทําหนาที่พิจารณาตัดสินใหทุนแตละประเภท 

  ในการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับทุน และจํานวนทุนที่สามารถจัดสรรไดในแตละปการศึกษา

ใหแกผูสมควรไดรับทุนที่หลักสูตรเสนอช่ือมา การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนที่สิ้นสุด            

ไมมีการอุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

8. การรับทุน  

  บัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการใหนักศึกษาที่ไดรับทุนลงนามในขอตกลงการรับทุน และเริ่มการให

ทุนสําหรับนักศึกษา ในภาคตนหรือภาคปลายของปการศึกษา 2564 (แลวแตรอบการสมัครเขาศึกษา)  

 

9. การสิ้นสุดการใหทุน 

  9.1 สิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน  

  9.2 “ผูรับทุน” ขอสละสิทธ์ิการรับทุน  

  9.3 “ผูรับทุน” พนสภาพ หรือลาออกจากการเปนนักศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุผล           

อันสมควร  

  9.4 “ผู รับทุน” มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือประพฤติผิดระเบียบขอบังคับและวินัย                           

ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือของหลักสูตร/สวนงาน ที่ “ผูรับทุน” ศึกษาอยู  

  9.5 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ  “ผูรับทุน” เสนอใหพิจารณาระงับทุน  

  9.6 “ผูรับทุน” มีผลการศึกษาตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว ดังน้ี  

        - ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปการศึกษา                  

ไมตํ่ากวา 3.50  

        - ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู ไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปการศึกษา                      

ไมตํ่ากวา 3.25  

  9.7 ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเปนสัญลักษณ C หรือ U  

 

10. การปฏิบัติและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เปนรายกรณี 
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11. การติดตอ 

 ผูสนใจสมัครขอรับทุน สามารถติดตอเพ่ือสอบถามรายละเอียดไดที่  งานกิจการนักศึกษา         

บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) Line ID : @451pslqw โทรศัพท 02-441-4125 ตอ 600-603  

Email: veerachat.pan@mahidol.ac.th 

   

ประกาศ   ณ  วันที่      

                      

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย  เลิศฤทธ์ิ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code ทุน / รางวัล ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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Administrator
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