
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)  

ปกีารศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจยั

จากอาจารย์และนักศึกษาทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยน าบัณฑิตศึกษา และใน

ขณะเดียวกันบัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งย่ิงขึน้ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่ง

ฝึกฝนนักศึกษาระดับบัณฑิตให้ท างานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือ

นักวิชาการที่สามารถท างานวิจัยอิสระได้ในอนาคต บัณฑิตวิทยาลัย จึง เห็นความจ าเป็นในการ

สนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งทางดา้น

การศึกษาและการวิจัย สามารถทุ่มเทท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้เต็มเวลา และสร้างผลงานวิจยัที่

มีคุณภาพระดับสากลได้ ทั้งในระหว่างที่ยังเป็นนักศกึษา หรือส าเร็จการศึกษาแลว้ก็ตาม   

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาใน

หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการท างานของนักศึกษาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2.3 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งในและตา่งประเทศ ให้เข้ามาศึกษาใน

ระดับปรญิญาเอกมากขึน้ 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แกก่ลุม่วิจัยของมหาวิทยาลัย 

3.2 เพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการท างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.3 เพิ่มผลงานวิจัยของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

3.4 เพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  

3.5 ส่งเสริมความสัมพันธร์ะหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและกลุ่มวิจัย 

3.6 กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมและจริยธรรมการวิจัยที่ เป็นระบบในมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยการมีส่วนร่วมให้ทุนผู้ช่วยวิจัยแก่นักศกึษาของคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยและอาจารย์ที่ปรึกษา   
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4. แหล่งเงินทุนและจ านวนทุน 

นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา จะได้รับทุนเป็นเงินเดือน อัตราเดือนละ 10,000.00 

บาท จากแหล่งทุนที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัคร จากแหล่งทุนประเภทใด

ประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

ประเภท 1  เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย วงเงินทุนละ 120,000.00 บาทต่อปี เป็นเวลาไม่

เกิน 2 ปี นับจากเดือนที่เร่ิมรับทุน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกของทุกส่วนงาน ที่อยู่ภายใต้การ

ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถสมัครได้    

ประเภท 2  วงเงินทุนละ 120,000.00 บาทต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 2 ป ีนับจากเดือนที่เร่ิม

รับทุน โดยแต่ละทุนจะมาจากแหล่งเงินทุนร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะ/ สถาบัน/

วิทยาลัย และ/หรือ เงินทุนวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ในสัดส่วน

ดังต่อไปนี้ 

  ประเภท 2.1 เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย 1 ส่วนหรือ 40,000.00 บาทต่อปีต่อทุน 

ร่วมกับ เงินรายได้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย อีก 2 ส่วนหรือ 80,000.00 บาทต่อปี ต่อทุน 

  ประเภท 2.2 เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย 1 ส่วนหรือ 40,000.00 บาทต่อปีต่อทุน 

ร่วมกับ เงินรายได้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 1 ส่วนหรือ 40,000.00 บาทต่อปีต่อทุน และเงินทุนวิจัย

ของอาจารย์ ที่ปรึกษาผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาอีก 1 ส่วนหรือ 40,000.00 บาทต่อปีต่อทุน 

  ประเภท 2.3 เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย 1 ส่วนหรือ 40,000.00 บาทต่อปีต่อทุน 

ร่วมกับ เงินทุนวิจัยของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศกึษาอีก 2 ส่วนหรือ 80,000.00 บาทต่อปตีอ่

ทุน 

ส าหรับแหล่งทุนประเภท 2 มีคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยที่แจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการ 

ทุน ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (โดยผู้สนใจสมัครสามารถดูรายชื่อของ

หลักสูตร/ สาขาวิชาที่ร่วมให้การสนับสนุนได้ ในท้ายประกาศทุนฯ) 

5. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสทิธ์ิสมัครเป็นผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

5.1 เป็นนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยหรือต่างประเทศ ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่อยู่

ภายใต้การประสานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ทีต่้องสอบผ่านโครงร่ าง

วิทยานิพนธ์  และได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวข้อวิทยานิพนธจ์าก

บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว   

5.2 มีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ต่ ากว่า 3.50 

5.3 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.4 มีศักยภาพสูงในการท างานวิจัย เช่น เคยมีผลงานตีพิมพ์ เคยได้รางวัลทางวิชาการ 

เป็นต้น 
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5.5 ในช่วงที่จะรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ต้องไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนอ่ืนที่อยู่ในหมวดของเงินเดือนหรือทีม่ีลักษณะใกล้เคียงกัน และกรณีที่มีประวัติเคยได้รับ

ทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนมาก่อน ต้องแจ้งแหล่งทุน จ านวนเงิน และระยะเวลาการ

รับทุน 

5.6 สามารถท างานวิจัยตามแผนงาน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักตลอดช่วงการรับทุน

อย่างเต็มเวลา (Full time) และหากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัตใิหล้า

ศึกษาต่อและท าวิจัยได้เต็มเวลา (Full time) และตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

6.1 ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศกึษาที่ขอรับทุน 

6.2 ต้องมีห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ปฏิ บัติงานวิจัยรวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์และสิ่ง

เอ้ืออ านวยในการท างานวิจัยให้แก่ผู้ช่วยวิจัย  

6.3 ต้องมีเวลาให้ค าปรกึษาแก่นักศกึษาที่ขอรับทุน 

6.4 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติในชว่งเวลา 

5 ปีที่ผ่านมา 

6.5 เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อน (ถ้ามี) 

6.6 มีทุนวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการ 

  6.6.1 อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุนประเภท 1 และประเภท 

2.3 ควรมีทุนวิจัยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นเร่ืองเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัย

บัณฑิตศึกษา 

  6.6.2 อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุนประเภท 2.1 และ 2.2 

ต้องมีทุนวิจัยเร่ืองเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

7. เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน 

7.1 นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

ขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา GR.SA.1 ให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษ ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

จ านวน 1 ชุด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ป รึกษาหลัก เสนอผ่านประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี/ ผู้อ านวยการของคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยต้นสังกัดที่จัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรนั้น ๆ พร้อมด้วยเอกสารแนบประกอบการสมัคร ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม 

7.2 เอกสารประกอบการขอสมัคร ฯ มีดังนี้ 

  7.2.1 ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ขอผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

  7.2.2 ประวัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน 

  7.2.3 ใบแสดงผลการเรียนปัจจุบันของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน (Grade Report)  
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หากนักศึกษาที่ขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาทุกกรณี 

8. เงื่อนไขการรับทุน 

8.1 นักศึกษาผู้รับทุนต้องศึกษาและวิจัยได้เต็มเวลา (Full time) ตลอดระยะเวลารับทุน

ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาและตามแผนงานการท าวิจัย กรณีที่นักศึกษาเป็นข้าราชการต้องได้รับอนุมตั ิ

ให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน 

8.2 ระยะเวลาการศึกษาและระยะเวลาการได้รับทุน 

  8.2.1 นักศึกษาที่สมัครขอทุนฯ มีอายุการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา (8 ภาค

การศึกษา) จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ไม่เกิน 2 ปี     

  8.2.2 นักศึกษาที่สมัครขอทุน ฯ มีอายุการศึกษาเกิน 4 ปีการศึกษา (8 ภาค

การศึกษา) จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ไม่เกิน 1 ปี     

8.3 นักศึกษาต้องทุ่มเทเวลาท างานวิจัยวิทยานิพนธใ์ห้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดและมี

รายงานความก้าวหน้าเป็นที่พอใจของอาจารย์ปรึกษาหลัก และได้รับการประเมินผลเป็นลายลักษณ์

อักษร ในทุกภาคการศึกษา เพื่อย่ืนต่อคณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ในการพิจารณาต่อ

ทุน 

8.4 กรณีที่นักศึกษาได้รับทุนจากแหล่งทุน อ่ืนในช่ วงของก ารรับทุน ผู้ช่ วย วิจั ย

บัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้แจ้งแหล่งทุน จ านวนเงิน และระยะเวลาการรับทุนให้บัณฑิต

วิทยาลัยทราบโดยทันที หากไม่แจ้งให้ทราบ แล้วบัณฑิตวิทยาลัยสืบทราบในภายหลัง ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ทั้งที่ยังรับทุนอยู่ หรือ สิน้สุดการให้ทุนไปแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเรียกเงินทุนคืน

ทั้งหมด หรือ แล้วแต่กรณี 

8.5 หากมีการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย

ทราบ พร้อมแผนงานการท าวิจัยวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา

พิจารณา 
  

9. กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาให้ทุนผู้ช่วยวิจยับัณฑิตศึกษา 

9.1 การรับสมัครนักศึกษาผู้สมคัรต้องไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดย

เสนอใบสมัครผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก และคณบดี/ ผู้อ านวยการ

ส่วนงานต้นสังกดัของหลักสูตร 

9.2 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะแต่งตัง้

คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาท าหน้าที่พิจารณาตัดสินให้ทุนแต่ละประเภท     

เมื่อคณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้ว จะเสนอชื่อต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนต่อไป 

9.3 การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สิน้สุด ไม่มีอุทธรณ์ 
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10. เกณฑ์การพิจารณาต่อทุนผู้ช่วยวิจัย ฯ ส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน 

10.1 การประเมินผลความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้รับทุน จะประเมินโดยคณะกรรมการ

ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย ทุก ๆ 4 เดือน 

10.2 นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้า GR.SA.2 ทุกภาคการศึกษา เสนออาจารย์ที่

ปรึกษาหลักลงนาม และย่ืนตอ่บัณฑิตวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

10.3 คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา พิจารณาและประเมินผลจากข้อ 10.2 

และรายงานการประเมินผลต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ต่อทุนหรือระงับการให้ทุน  

ทั้งนี้การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความก้าวหน้าในการท าวิจัย

วิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อต่อทุนหรือระงับการให้ทุน ถือเป็นที่สิน้สุด 

11. การสิ้นสุดการให้ทุน 

การให้ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษานีจ้ะสิน้สุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

11.1 นักศึกษาผู้ได้รับทุนสอบวิทยานิพนธ์ปรากฏผล “ผ่าน” 

11.2 นักศึกษาผู้ได้รับทุนขอลาออกจากการรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

11.3 อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาเสนอขอระงับการให้ทุน   

11.4 อาจารย์ผู้ขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาไม่ได้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ

นักศึกษาผู้ได้รับทุน 

11.5 นักศึกษาผู้ได้รับทุนใช้เวลาศึกษาครบตามระยะเวลาสงูสุดของการศึกษาในหลกัสตูร 

11.6 ผลการประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ P หรือ U 

11.7 บัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้รับแจ้งการประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์จาก

อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ตามก าหนดการ 

11.8 คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประเมิน ผล  

ไม่สมควรให้ต่อทุน หรือ ระงับให้ทุน 

11.9 นักศึกษาผู้ได้รับทุนถูกสั่งให้พ้นสภาพ หรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

11.10 นักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดการท าวิจัย หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตอัุนสมควร 

11.11 นักศึกษาผู้ได้รับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือละเลยไม่แจ้งข้อมูลการรับทุนจากแหลง่

อ่ืนแก่บัณฑิตวิทยาลัยในระหว่างการรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

12. ข้อผูกพันของทุน 

ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษานี ้ เป็นทุนประเภทสนับสนุนการศึกษาและการท าวิจัยระดับ

ปริญญาเอก โดยมีข้อผูกพันและผูกมัดตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในประกาศทุน 
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13. ก าหนดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดระยะเวลาด าเนินการทุนผู้ช่วยวิจัย

บัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships) ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

ภาคการศึกษา เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร ประกาศผล 
ส่งรายงาน

ความก้าวหน้า 

ภาคต้น พฤษภาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 ก.พ./ มิ.ย. 

ภาคปลาย สิงหาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มิ.ย./ ก.พ. 

หมายเหตุ  วันและเวลา ให้ถือ ตามวันและเวลาราชการ 

  

นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ได้ที่  

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac. th ในเมนู “ทุน/รางวัล” โดยกรอกข้อมูล 

ให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษ และ ย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ “งานกิจการ

นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา” และ/หรือส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขา

ทุกแห่ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (หากเกินจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด จะไม่รับไว้พิจารณา 

หรือ แล้วแต่กรณี)  ในกรณีที่มีการพิจารณานอกเหนือจากเกณฑ์และข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน

ประกาศนี้ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาและมีอ านาจสั่งการ ตามเห็นสมควรและเป็นที่

สิน้สุด 

 

 

 ประกาศ  ณ วันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

   (ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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