
 

 

 
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 

ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
...............…................... 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดบ มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  

 ๑.๑ เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่อยู่

ภายใต้การประสานด้านการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้น หลักสูตรที่อยู่ในสังกัดคณะ

เทคนิคการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยการจัดการ) ซึ่งได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในที่

ประชุมวิชาระดับนานาชาติ  

 ๑.๒ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบผ่านโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แล้ว และต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 

ต่างประเทศ 

 ๑.๓ ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงาน ณ 

ต่างประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑.๔ ผู้ขอทุนต้องมีรายชื่อเป็นล าดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะน าเสนอ และระบุชื่อของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้น าเสนอ และผลงานที่จะน าเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการน าเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation

 ๑.๕ กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้จากแหล่งทุนอ่ืน             

โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  

 ๑.๖ หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียกทุนคืนได้ 
 
 



๒ 

 

๒. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร 

 เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
 

๓. จ านวนเงินทุนอุดหนุน   

  ส าหรับนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน มูลค่าทุนจ าแนกตามทวีป และประเทศ  ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ ทวีปเอเชีย    ทุนละ  ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐.- บาท ถึง ๓๐,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๒ ทวีปออสเตรเลีย    ทุนละ  ไม่เกิน    ๓๐,๐๐๐.- บาท ถึง ๓๕,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๓ ทวีปยุโรป     ทุนละ  ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๔ ทวีปแอฟริกา    ทุนละ  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๕ ทวีปอเมริกา    ทุนละ  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 

๔. ก าหนดเวลาและการยื่นขอรับทุนอุดหนุน  

 ๔.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนระบบออนไลน์ ดังนี้ 

ครั้งที ่ ช่วงการน าเสนอผลงาน ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน 
วันประกาศผลทุน

ภายในวันที่ 

๑ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๓ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๔ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๕ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑ – ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

๖ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๗ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๘ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ 

๙ ๑–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

๑๐ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

๑๑ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

๑๒ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
   

 ๔.๒ ในกรณีอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในข้อ ๔.๑ และเมื่อได้รับการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบตอบรับเพ่ิมเติมมายัง งานกิจการ
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  



๓ 

 

 ๔.๓ นักศึกษาสมัครขอรับทุนในระบบออนไลน์ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/ 

 ๔.๔ กรณีท่ีนักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ย้อนหลังได้ 

๕. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน 

 ๕.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 

 ๕.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                      กรรมการ 

 ๕.๓ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 

          ๕.๔ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา   เลขานุการ 

 ๕.๕ เจ้าหน้าทีง่านกิจการนักศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 ๖.๑ ผู้ขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการ  
   -  ในกรณีที่การประชุมนั้นมีการเสนอผลงานทั้ ง  ๒ ประเภทคือ แบบปากเปล่า  (Oral 
Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) บัณฑิตวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนเฉพาะการเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เท่านั้น 
   - ในกรณีที่ งานประชุมเป็นการประชุมที่มีการเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์  (Poster 
Presentation) เพียงอย่างเดียว จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าการเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral 
Presentation) 
 ๖.๒ ผู้ขอทุนต้องยื่นขอทุนภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ตามประกาศ   
 ๖.๓ งานประชุมที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ควรจะเป็นงานประชุมที่ได้มาตรฐาน ได้แก่  
   - จัดโดย องค์การ หรือ สภาวิชาชีพ  
   - เป็นงานประชุมที่มี Peer Review ส าหรับ Abstract Submission 
   - เป็นงานประชุมวิชาการที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีการจัดท า
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings)  
   - การประชุมต้องไม่จัดโดยผู้จัดการประชุมที่จัดงานในเชิงพาณิชย์  
 ๖.๔ การพิจารณาทุน ในกรณีมีผู้ขอรับทุนเป็นจ านวนมาก และทุนอุดหนุนฯมีจ านวนจ ากัด 
คณะกรรมการพิจารณาทุนมีความประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ   
ณ ต่างประเทศ บางกรณีจ าเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ 

 ๖.๕ กรณีอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและถือเป็นที่ยุติ ไม่มีการอุทธรณ์ 

 



๔ 

 

๗. เงื่อนไขการรับทุน 

 ๗.๑ ผู้ขอทุนต้องระบุข้อความ “การน าเสนอผลงานครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานจาก

บัณฑิตวิทยาลัย” โดยระบุไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานที่น าเสนอ  

 ๗.๒ นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ส่งเอกสารตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ มาที่  งาน

กิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด หากเลย

ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ 

 ๗.๓ ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายงานผลการน าเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน        

หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอผลงาน   

๘. การปฏิบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการตามประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เป็นรายกรณี 

๙. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 ติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๔๑๒๕  

ต่อ ๖๐๐-๖๐๓ หรือ LINE ID: @451pslqw    

        
            ประกาศ  ณ  วันที่      
 

             
 
 
               
 
    

                           
                                     (ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

                                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

 
นันทิยา ร่าง/พิมพ์ 
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