
 

 

                                                                                                                        

 

  
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 

ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
...............…................... 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ

ปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักเกณฑ์

และวิธีการ ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  

 ๑.๑ เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่ก ำลังศึกษำในหลักสูตรที่อยู่

ภำยใต้กำรประสำนด้ำนกำรเงินของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล (ยกเว้น หลักสูตรที่อยู่ในสังกัดคณะเทคนิค

กำรแพทย์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ และวิทยำลัยกำรจัดกำร)  ซึ่งได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในที่

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

 ๑.๒ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบผ่านโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติห้วข้อวิทยานิพนธ์และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 

และต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

 ๑.๓ ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ

ภายในประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑.๔ ผู้ขอทุนสามารถระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งร่วมในผลงานทางวิชการที่จะน าเสนอ และต้องระบุ

ชื่อส่วนงานที่ศึกษาและมหาวิทยาลัยมหิดล และผลงานที่จะน าเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรากฏในการน าเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation  

 ๑.๕ กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้จากแหล่งทุนอ่ืน             

โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  

 ๑.๖ หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียกทุนคืนได้ 

 

 
 



๒ 

 

๒. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร 

 เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 ๓. จ านวนเงินทุนอุดหนุน   

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่าลงทะเบียน

ในการเสนอผลงาน (ทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท) ค่าเดินทาง (ทางบก) ตามอัตราค่ารถโดยสารปรับอากาศ 

ประเภท ๑ และค่าที่พัก ไม่เกินคืนละ ๖๐๐ บาท และการพิจารณาให้ทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

พิจารณาทุนบัณฑิตวิทยาลัย  

 **ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเงินทุนให้หลังจากนักศึกษาได้น าเสนอผลงานและส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการไป

น าเสนอผลงานพร้อมรายงานผลการน าเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายเงินทุนให้นักศึกษา

ตามจ านวนที่จ่ายจริงตามเอกสารหลักฐาน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนไปน าเสนอผลงาน** 

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 
   
 
 
 
 



๓ 

 

 ๔.๒ ในกรณีอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อ ๔.๑ และเม่ือได้รับการตอบรับจากท่ีประชุม ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบตอบรับเพิ่มเติมมายัง งานกิจการนักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  
 ๔.๓ นักศึกษำสมัครขอรับทุนในระบบออนไลน์ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/ 

 ๔.๔ กรณีท่ีนักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ย้อนหลังได ้

๕. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน 

 ๕.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 

 ๕.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                     กรรมการ 

 ๕.๓ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 

          ๕.๔ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา   เลขานุการ 

 ๕.๕ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 ๖.๑ ผู้ขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการ  
    - ในกรณีที่การประชุมนั้นมีการเสนอผลงานทั้ ง ๒ ประเภท คือ แบบปากเปล่า (Oral 
Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) บัณฑิตวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนการน าเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) น้อยกว่าการเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
   -  ในกรณีที่งานประชุมเป็นการเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพียงอย่าง
เดียว 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 าบท
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   - การประชุมต้องไม่จัดโดยผู้จัดการประชุมที่จัดงานในเชิงพาณิชย์  
 ๖.๔ การพิจารณาทุน ในกรณีมีผู้ขอรับทุนเป็นจ านวนมาก และทุนอุดหนุนฯ มีจ านวนจ ากัด คณะกรรมการ
พิจารณาทุน มีความประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ บางกรณีจ าเป็นต้อง
อนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ 

 ๖.๕ กรณีอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและถือเป็นที่ยุติ ไม่มีการอุทธรณ์ 



๔ 

 

๗. เงื่อนไขการรับทุน 

 ๗.๑ ผู้ขอทุนต้องระบุข้อความ “การน าเสนอผลงานครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานจากบัณฑิต

วิทยาลัย” 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  
 
 
 
 
 

เจษฎำภรณ์  ร่ำง/พิมพ์ 
.......................  ตรวจ 

นันทิยำ ร่ำง/พิมพ์ 
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