
 

 

 ประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง การใหทุนอดุหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 

ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

...............…................... 

 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงคจะใหทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก         

ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผูขอรับทุน  

  ๑.๑ เปนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ี

อยูภายใตการประสานดานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเวน หลักสูตรท่ีอยูในสังกัดคณะ

เทคนิคการแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป และวิทยาลัยการจัดการ) ซ่ึงไดรับเชิญใหเสนอผลงาน ในท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

  ๑.๒ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบผานโครงราง

วิทยานิพนธ โดยไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการเปนวิทยานิพนธได รวมท้ังไดรับการอนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแลว และตองไมเปนนักศึกษาท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนไป

เสนอผลงานทางวิชาการ 

  ๑.๓ ตองไมเคยไดรับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทาง

วิชาการภายในประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๑.๔ ผูขอทุนจะตองมีรายชื่อเปนลําดับแรกของบทคัดยอผลงานทางวิชาการท่ีจะนําเสนอ และระบุชื่อ

ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนท่ีอยูของคณะผูนําเสนอ และผลงานท่ีจะนําเสนอจะตองมีตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการนําเสนอผลงานท้ังประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation  

  ๑.๕ กรณีไดรับการสนับสนุนทุนบางสวนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้จากแหลงทุนอ่ืน             

โปรดระบุชื่อทุนและแหลงทุนท้ังหมดเพ่ือประโยชนในการพิจารณา  

  ๑.๖ หากทราบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียกทุนคืนได 
 

 

 



๒ 
 
 

๒. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ีจัดสรร 

  เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 

 ๓. จํานวนเงินทุนอุดหนุน   

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุน เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ 

คาลงทะเบยีนในการเสนอผลงาน (ทุนละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท) คาเดินทาง (ทางบก) ตามอัตราคารถโดยสารปรับ

อากาศประเภท ๒ และคาท่ีพัก ไมเกินคืนละ ๖๐๐ บาท และการพิจารณาใหทุนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการพิจารณาทุนบัณฑิตวิทยาลัย  

  **ท้ังนี้จะเบิกจายเงินทุนใหหลังจากนักศึกษาไดนําเสนอผลงานและสงเอกสารหลักฐานคาใชจายใน

การไปนําเสนอผลงานพรอมรายงานผลการนําเสนอผลงานใหบัณฑิตวิทยาลัยครบถวนแลว โดยจะจายเงินทุนให

นักศึกษาตามจํานวนท่ีจายจริงตามเอกสารหลักฐาน แตไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุมัติไวกอนไปนําเสนอผลงาน** 
 

๔. กําหนดเวลาและการย่ืนขอรับทุนอุดหนุน  

  ๔.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหนักศึกษาสมัครขอรับทุนระบบออนไลน ดังนี้ 

ครั้งท่ี ชวงการนําเสนอผลงาน ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน วันประกาศผลทุนภายในวันท่ี 

๑ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๔ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๕ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๑ – ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๖ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

๗ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๘ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

๙ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๐ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑๑ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑๒ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   

 

 

 

 

 



๓ 
 
 

 ๔.๒ ในกรณีอยูระหวางรอการตอบรับจากท่ีประชุม ใหนักศึกษาสมัครขอรับทุนตามระยะเวลาท่ี

กําหนดในขอ ๔.๑ และเม่ือไดรับการตอบรับจากท่ีประชุม ใหนักศึกษาสงเอกสารใบตอบรับเพ่ิมเติมมายัง งาน

กิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

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

  ๔.๔ กรณีท่ีนักศึกษาไปเสนอผลงานมาแลว ไมสามารถสมัครขอรับทุน ยอนหลังได 
 

๕. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน 

  ๕.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 

  ๕.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                      กรรมการ 

  ๕.๓ ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 

              ๕.๔ หัวหนางานกิจการนักศึกษา   เลขานุการ 

  ๕.๕ เจาหนาท่ีงานกิจการนักศึกษา   ผูชวยเลขานุการ 
 

๖. หลักเกณฑในการพิจารณา 

  ๖.๑ ผูขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับใหเสนอผลงานทางวิชาการ  

    - ในกรณีท่ีการประชุมนั้นมีการเสนอผลงานท้ัง ๒ ประเภท คือ แบบปากเปลา (Oral 

Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) บัณฑิตวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) นอยกวาการเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation) 

   -  ในกรณีท่ีงานประชุมเปนการเสนอผลงานประเภทโปสเตอร (Poster Presentation) เพียง

อยางเดียว จะมีโอกาสไดรับการสนับสนุนนอยกวาการเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation) 

  ๖.๒ ผูขอทุนตองยื่นขอทุนภายในเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวตามประกาศ   

  ๖.๓ งานประชุมท่ีจะไดรับเงินทุนสนับสนุน ควรจะเปนงานประชุมท่ีไดมาตรฐาน ไดแก  

     - จัดโดย องคการ หรือ สภาวิชาชีพ  

     - เปนงานประชุมท่ีมี peer review สําหรับ abstract submission 

     - เปนงานประชุมวิชาการท่ีมีระบบประเมินบทความโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และมีการจัดทํา

บทบทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper) เปนรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ตามประกาศ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     - การประชุมตองไมจัดโดยผูจัดการประชุมท่ีจัดงานในเชิงพาณิชย 

   

 

Administrator
Typewritten Text



๔ 
 
 

  ๖.๔ การพิจารณาทุน ในกรณี มีผูขอรับทุนเปนจํานวนมาก และทุนอุดหนุนฯ มีจํานวนจํากัด 

คณะกรรมการพิจารณาทุน มีความประสงคในการสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ             

บางกรณีจําเปนตองอนุมัติทุนสนับสนุนนอยกวาวงเงินท่ีไดกําหนดไว 

  ๖.๕ กรณีอ่ืน ๆ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการและถือเปนท่ียุติ ไมมีการอุทธรณ 
 

๗. เง่ือนไขการรับทุน 

  ๗.๑ นักศึกษาผูไดรับทุนฯ สงเอกสารตามท่ีกําหนดไวในประกาศรายชื่อนักศึกษาผูไดรับทุนฯ มาท่ี  

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด หากเลย

ระยะเวลาดังกลาวใหถือวานักศึกษาสละสิทธิ ์

  ๗.๒ ใหนักศึกษาท่ีไดรับทุนรายงานผลการนําเสนอผลงานใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน        

หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงาน 
 

๘. การปฏิบัติและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิต-  

    วิทยาลัย เปนรายกรณี 
 

๙. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

ติดตอเพ่ือสอบถามรายละเอียดไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท 02-441-4125 

   ตอ 600-603 หรือ LINE ID: @451pslqw           

                       
 

                           ประกาศ  ณ  วันท่ี        

 

             

 

 

 

               

                                     

                                                         (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย  เลิศฤทธิ์) 

                                                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 เจษฎาภรณ  ราง/พิมพ 

.......................  ตรวจ 
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