
 
  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง โครงการใหทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” 

ประจําปการศึกษา 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความรวมมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสวนงานตาง ๆ          

ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และจากผูสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ๆ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหโอกาสทาง             

การศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา อันเปนกําลังที่สําคัญของประเทศ จึงไดริเร่ิมการจัดโครงการทุนการศึกษา              

“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” ข้ึนเปนพิเศษ เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนคาเลาเรียน สําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาส ไดเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการ          

รวมเฉลิมพระเกียรติ แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                 

ในวโรกาสอันเปนมหามงคลที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  
 

2. วัตถุประสงค   

 2.1 เพื่อดํารงไวซึ่งพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงครองราชยยาวนานที่สุดในโลก โดยตั้งเปนกองทุนเพื่อ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” โดยมุงหวังใหเปนทุนการศึกษา                    

ที่ทํ า ให นัก ศึกษาและสังคม ได ตระหนัก ถึงพระมหากรุณาธิ คุณอันหาที่ สุดมิ ได  ของพระบาทสมเด็จ -                         

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงเปน “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” 

 2.2 เพื่อเพิ่มโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดชวยเหลือและใหโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร   

 2.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนผูที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและศักยภาพสูง ใหไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยมหิดล และสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล            

 2.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มจํานวนมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในสาขาตาง ๆ                  

เพื่อเปาหมายในการเพิ่มอัตราสวนของนักวิชาการ และนักวิจัย ใหสูงข้ึน 
 

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ย่ืนขอรับทุน   

 3.1 เปนผูที่สนใจสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ปการศึกษา 2565 ทั้งหลักสูตรปกติ

และหลักสูตรนานาชาติ ที่สังกัดสาขาวิชาในสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเปนหลักสูตรที่ไดแจงความ

จํานงในการเขารวมใหการสนับสนุนทุนฯ (โดยผูสนใจสมัครสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/สาขาวิชาที่รวม             

ใหการสนับสนุนได ในทายประกาศทุนฯ)  

 

 



2 

 

 

 3.2 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท  

   *3.2.1 ผู สมัครตองเปนผู ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป นผู ที่ กําลังศึกษาอยู ใน           

ภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.25 ข้ึนไป                

(นับเฉลี่ยรวมจนถึงภาคตนของปการศึกษาปจจุบัน)  

   3.2.2 มีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย างสมบูรณ กอนเข าศึกษาต อในระดับปริญญาโท                            

ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคตนของปการศึกษา 2565  

   **3.2.3 ผูสมัครขอรับทุนตองแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลคะแนนในเกณฑที่ใชสําเร็จ

การศึกษา (ตรวจสอบเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษไดที่ Link https://graduate.mahidol.ac.th/thai/visitors/?g=6 

หรือ QR code ทายประกาศ)  

 3.3 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

   *3.3.1 ผูสมัครตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท 

โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณ กอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ             

มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท (GPA) 3.50 ข้ึนไป หากมีผลงานตีพิมพใน 

วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในฐานขอมูลสากล จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ) 

   3.3.2 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผูสมัครตอง

เปนผู ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 และตองมี                

ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.50 ข้ึนไป 

   **3.3.3 ผูสมัครขอรับทุนตองแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลคะแนนในเกณฑที่ใชสําเร็จ

การศึกษา (ตรวจสอบเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษไดที่ Link https://graduate.mahidol.ac.th/thai/visitors/?g=6 

หรือ QR code ทายประกาศ)  

 3.4 ผูสมัครทุนฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองเปนผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชา

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปการศึกษา 2565 ทั้งนี้ใหยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ โดยตรงที่หลักสูตรที่ประสงคจะเขาศึกษา

กอนหรือภายในวันสัมภาษณผูเขาศึกษาที่สอบผานการคัดเลือก 
 

หมายเหตุ 

 *กรณีนักศึกษาผูสมัครขอรับทุนยังไมสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ และใชผลการศึกษาภาคตนของ                  

ปการศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามาประกอบเพื่อใชในการพิจารณารับทุนนั้น เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ

แลวจะตองสงผลการศึกษาฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้หากผลการศึกษาไมเปนไปตามประกาศการให

ทุนการศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหทุนแกนักศึกษารายดังกลาวและนักศึกษาจะตอง

ชดใชทุนการศึกษาตามจํานวนที่ไดรับ 

 **กรณีที่นักศึกษามีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ผานเกณฑเขาศึกษาแตไมผานเกณฑสําเร็จการศึกษาจะพิจารณา

สนับสนุนทุนโดยนักศึกษาจะตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามเกณฑขางตนในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา             

หากไมสามารถสอบผานเกณฑตามที่กําหนดได นักศึกษาจะตองชดใชทุนการศึกษาตามจํานวนที่ไดรับและถูกระงับ 

การใหทุนการศึกษา 
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 ***นักศึกษาทดลองเรียนไมสามารถสมัครขอรับทุนฯ 
 

4. ลักษณะของการใหทุนและระยะเวลาการใหทุน   

     4.1 ลักษณะการใหทุน (โดยผูสนใจสมัครสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/สาขาวิชาที่รวมใหการสนับสนุนได 

ในทายประกาศทุนฯ) โดยทุนประเภทตาง ๆ จะมีลักษณะดังนี้  
 

 

ประภททุน แหลงทุนสนับสนุน นักศึกษาผูไดรับทุนเปนผูสมทบ 

1 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัต ิ(ปริญญาเอก) 

- คาสอบประมวลความรู (ปริญญาโท) 

 

2 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัต ิ(ปริญญาเอก) 

- คาสอบประมวลความรู (ปริญญาโท) 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

 

3 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัต ิ(ปริญญาเอก) 

- คาสอบประมวลความรู (ปริญญาโท) 
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ประภททุน แหลงทุนสนับสนุน นักศึกษาผูไดรับทุนเปนผูสมทบ 

4 - คาบํารุงการศึกษา 

- คาหนวยกิต (รอยละ 50) 

 

- คาหนวยกิต (รอยละ 50) 

- คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

- คาอุปกรณพิเศษ/คาบํารุงอุปกรณ 

- คาธรรมเนียมศึกษาดูงาน  

- คาธรรมเนียมภาคสนาม  

- คาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ   

- คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัต ิ(ปริญญาเอก) 

- คาสอบประมวลความรู (ปริญญาโท) 

 

  4.2 จํานวนทุนที่จัดสรร 150 ทุน 

  4.3 ระยะเวลาการรับทุน 

     - ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไมเกิน 3 ปการศึกษา 

     - ระดับปริญญาโท  ระยะเวลาไมเกิน 2 ปการศึกษา 

 

5. การสมัครขอรับทุน  

  5.1 ผูสนใจเขาศึกษาสามารถดาวนโหลดใบสมัครทุนไดที่ https://graduate.mahidol.ac.th โดยเลือก

เมนูทุน/รางวัล หรือ ที่หลักสูตรที่เขารวมโครงการใหทุนการศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ 

  5.2 ผูสนใจเขาศึกษาตองยื่นใบสมัครทุนผานคณะกรรมการหลักสูตรที่รวมใหทุน เพื่อพิจารณาและเสนอ

ใบสมัครมายัง บัณฑิตวทิยาลัย ตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
 

รอบการรับสมัครทุน การเปดรับสมัครและสงใบสมัคร ประกาศผลการพิจารณา 

1 (ภาคตน) 1 – 20 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 

2 (ภาคตน) 1 - 20 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 

3 (ภาคตน) 1 - 20 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 

4 (ภาคปลาย) 1 – 20 พฤศจิกายน 2565 30 ธันวาคม 2565 

 

  5.3 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรสาขาวิชาตนสังกัดที่ผูสนใจสมัครเขาศึกษา            

จะเปนผูที่ทําการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผูที่สอบผานและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่ทุนฯ กําหนดไวมาที่

บัณฑิตวทิยาลัย เพื่อพิจารณาผูสมควรไดรับทุนตอไป  

 

6. เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน 

 ผูที่ประสงคสมัครขอรับทุน ใชแบบฟอรมใบสมัครขอรับทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด

และแนบเอกสารดังนี ้
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ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาผลการเรียน  

- สําเนาใบปริญญาบัตร  

- ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 

  กําหนด  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

- สําเนาผลการเรียน  

- สําเนาใบปริญญาบัตร 

- ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 

  กําหนด 

- เอกสารอ่ืน ๆ เชน ผลงานตีพมิพ รางวัลดานการศึกษา  

  ฯลฯ  
  

*หากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนแนบเอกสารไมสมบูรณ บัณฑิตวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาทุกกรณี 
 

7. กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาใหทุน  

  7.1 ผูสมัครขอรับทุนตองไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่สมัครเขา

ศึกษา 

  7.2 บัณฑิตวทิยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ เพื่อทํา

หนาที่พิจารณาตัดสินใหทุนแตละประเภท 

  ในการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับทุน และจํานวนทุนที่สามารถจดัสรรไดในแตละปการศึกษาใหแกผู

สมควรไดรับทุนที่หลักสูตรเสนอชื่อมา การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนที่สิ้นสุดไมมีการอุทธรณใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

 

8. การรับทุน  

  บัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการใหนักศึกษาที่ไดรับทุนลงนามในขอตกลงการรับทุน และเร่ิมการใหทุน

สําหรับนักศึกษา ในภาคตนหรือภาคปลายของปการศึกษา 2565 (แลวแตรอบการสมัครเขาศึกษา)  
 

9. การสิ้นสุดการใหทุน 

  9.1 สิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน  

  9.2 “ผูรับทุน” ขอสละสิทธิ์การรับทุน  

  9.3 “ผูรับทุน” พนสภาพ หรือลาออกจากการเปนนักศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุผล           

อันสมควร  

  9 .4 “ผู รับทุน” มีความประพฤติ เสื่ อมเสียหรือประพฤติผิดระเบียบขอบัง คับและวินัยของ                         

มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือของหลักสูตร/สวนงาน ที่ “ผูรับทุน” ศึกษาอยู  

  9.5 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ  “ผูรับทุน” เสนอใหพิจารณาระงับทุน  

  9.6 “ผูรับทุน” มีผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้  

        - ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปการศึกษาไมต่ํากวา 3.50  

        - ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปการศึกษาไมต่ํากวา 3.25  

  9.7 ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเปนสัญลักษณ C หรือ U  
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10. การปฏิบัติและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไมสามารถดําเนินการตามประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

     บัณฑิตวิทยาลัย เปนรายกรณี 

 

11. การติดตอ 

 ผูสนใจสมัครขอรับทุน สามารถติดตอเพื่อสอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

Line ID : @451pslqw โทรศัพท 02-441-4125 ตอ 600-603 Email : veerachat.pan@mahidol.ac.th 

   

ประกาศ   ณ  วันที่      

                      

 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย  เลิศฤทธิ์) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QR code ทุน / รางวลั 

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

วีรชาติ ราง/พิมพ 

QR code ตรวจสอบเกณฑ 

คะแนนภาษาอังกฤษ 
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