
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  โครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)  

ปการศึกษา 2564 (สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 

----------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

  มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังใหมีการเพ่ิมศักยภาพผลงานวิจัยจาก

อาจารยและนักศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะชวยสงเสริมให

งานวิจัยเขมแข็งยิ่งข้ึน หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเปนแหลงฝกฝนนักศึกษาใหทํางานวิจัยในระดับสากล เพ่ือ

เตรียมนักศึกษาใหเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการท่ีสามารถทํางานวิจัยอิสระไดในอนาคต บัณฑิตวิทยาลัยจึง

เห็นความจําเปนในการสนับสนุนทุนผูชวยวิจัยใหแกนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมี

ศักยภาพสูงท้ังทางดานการศึกษาและการวิจัย สามารถทุมเททํางานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธไดเต็มเวลา และ

สรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลได  
 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1 สนับสนุนทุนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาเอกทํางานวิจัยรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา

  2.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของนักศึกษาใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ในระดับสากล 

  2.3 สรางแรงจูงใจใหแกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงท้ังในและตางประเทศใหเขามาศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกมากข้ึน 
 

3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  3.1 เสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุมวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  3.2 เพ่ิมศักยภาพและความพรอมในการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

  3.3 เพ่ิมผลงานวิจัยของหลักสูตร สวนงาน และมหาวิทยาลัยท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

  3.4 เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  

  3.5 สงเสริมความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษาและกลุมวิจัย 

  3.6 กระตุนใหเกิดวัฒนธรรมและจริยธรรมการวิจัยท่ีเปนระบบในมหาวิทยาลัยมหิดล           

โดยการมีสวนรวมใหทุนผูชวยวิจัยแกนักศึกษาของคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยและอาจารยท่ีปรึกษา   
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4.  แหลงเงินทุนและจํานวนทุน 

  นักศึกษาผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา จะไดรับทุนเปนเงินเดือน  อัตราเดือนละ 10,000 บาท จาก

แหลงทุนท่ีอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัคร จากแหลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

ประเภท แหลงเงินทุน มูลคาทุน ระยะเวลา* 

ประเภท 1 เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 120,000 บาท/

ป/ทุน 

ไมเกิน 2 ป นับจาก

เดือนท่ีเริ่มรับทุน 

ประเภท 2    

ประเภท 2.1 - เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน 

- เงินรายไดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 

  2 สวน 

120,000 บาท/

ป/ทุน 

ไมเกิน 2 ป นับจาก

เดือนท่ีเริ่มรับทุน 

ประเภท 2.2 - เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน 

- เงินรายไดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 1 สวน 

- เงินทุนวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาผูขอรับ

ผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 1 สวน 

120,000 บาท/

ป/ทุน 

ไมเกิน 2 ป นับจาก

เดือนท่ีเริ่มรับทุน 

ประเภท 2.3 - เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน 

- เงินทุนวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาผูขอรับ

ผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 2 สวน 

120,000 บาท/

ป/ทุน 

ไมเกิน 2 ป นับจาก

เดือนท่ีเริ่มรับทุน 

* ไมเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรตนสังกัดนักศึกษา 

 

  สําหรับแหลงทุนประเภท 2 มีคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยท่ีแจงความจํานงเขารวมโครงการ            

ทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (โดยผูสนใจสมัครสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/

สาขาวิชาท่ีรวมใหการสนับสนุนได ในทายประกาศทุนฯ) 
 

5.  คุณสมบัติของนักศึกษาผูมีสิทธิ์สมัครเปนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

  5.1 เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกชาวไทยหรือชาวตางประเทศ ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ี

อยูภายใตการประสานดานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเวน หลักสูตรท่ีอยูใน

สังกัดคณะเทคนิคการแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป และวิทยาลัยการจัดการ) 

และเปนผูท่ีตองสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

และหัวขอวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว  

  5.2 นักศึกษาท่ีสมัครขอทุน ตองอยูระหวางการศึกษาและใชระยะเวลาไมเกินแผนการศึกษา

ท่ีปรากฏในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  5.3 กรณีนักศึกษาท่ีเรียนแบบ 2 (มีการศึกษารายวิชา) ตองมีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา 

ไมต่ํากวา 3.50 
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  5.4 ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับการสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย 

  5.5 มีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย เชน เคยมีผลงานตีพิมพ เคยไดรางวัลทางวิชาการ เปนตน 

  5.6 ตองไมเคยรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และตองไมรับทุนการศึกษา

หรือทุนวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนท่ีอยูในหมวดของเงินเดือนหรือท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน กรณีท่ีมีประวัติเคย

ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากแหลงทุนอ่ืนมากอน ตองแจงแหลงทุน จํานวนเงิน และระยะเวลาการ

รับทุน 

  5.7 สามารถทํางานวิจัยตามแผนงานรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ตลอดชวงการรับทุนอยาง

เต็มเวลา (full time) และหากเปนผู ท่ีปฏิบัติงานอยูแลว ตองมีหนังสือจากตนสังกัดอนุมัติใหลา 

ศึกษาตอและทําวิจัยไดเต็มเวลา (full time) และตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน 
 

6.  คุณสมบัติของอาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

  6.1 ตองเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักของนักศึกษาท่ีขอรับทุน 

  6.2 ตองมีหองปฏิบัติการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานวิจัยรวมท้ังวัสดุอุปกรณและสิ่งเอ้ืออํานวยใน

การทํางานวิจัยใหแกผูชวยวิจัย 

  6.3 ตองมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีขอรับทุน 

  6.4 ตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติในชวงเวลา 5 ป

ท่ีผานมา 

  6.5 เคยไดรับทุนวิจัยมากอน (ถามี) 

  6.6 มีทุนวิจัยอยูระหวางดําเนินการ 

   6.6.1 อาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหลงทุนประเภท 1 และประเภท 2.3 

ควรมีทุนวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกันกับท่ีจะขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

   6.6.2 อาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหลงทุนประเภท 2.1 และ 2.2 ตองมี

ทุนวิจัยเรื่องเดียวกันกับท่ีจะขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 

7.  เอกสารประกอบการสมัครเพ่ือขอสมัครรับทุน 

  7.1 นักศึกษาผูสมัครขอรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ตองกรอกแบบฟอรมการสมัครขอรับ   

ทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาตามท่ีกําหนดใหครบถวน โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

เสนอผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ตนสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น ๆ พรอมดวยเอกสารประกอบการสมัคร ตามท่ีระบุใน

แบบฟอรม จํานวน 1 ชุด และสงมายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

  7.2 เอกสารประกอบการขอสมัคร ฯ มีดังนี้ 

    7.2.1 ประวัติอาจารยท่ีปรึกษาหลักท่ีขอผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

    7.2.2 ประวัตินักศึกษาผูสมัครขอรับทุน 
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    7.2.3 ใบแสดงผลการเรียนปจจุบันของนักศึกษาผูสมัครขอรับทุน (Grade Report)   

  หากนักศึกษาท่ีขอรับทุนแนบเอกสารไมสมบูรณ บัณฑิตวิทยาลัยจะไมพิจารณาทุกกรณี 
 

8.  เง่ือนไขการรับทุน 

   8.1 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาใหทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ไมเกินระยะเวลาตามแผนการ

ศึกษาของหลักสูตรตนสังกัดนักศึกษาเทานั้น   

  8.2 นักศึกษาตองทุมเทเวลาทํางานวิจัยวิทยานิพนธใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดและ           

มีรายงานความกาวหนาเปนท่ีพอใจของอาจารยปรึกษาหลัก และไดรับการประเมินผลเปนลายลักษณ

อักษรในทุกภาคการศึกษา เพ่ือยื่นตอคณะกรรมการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาในการพิจารณาตอทุน 

  8.3 กรณีท่ีนักศึกษาไดรับทุนจากแหลงทุนอ่ืนในชวงของการรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา

จากบัณฑิตวิทยาลัย ขอใหแจงแหลงทุน จํานวนเงิน และระยะเวลาการรับทุนใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ

โดยทันที หากไมแจงใหทราบแลวบัณฑิตวิทยาลัยสืบทราบในภายหลังไมวากรณีใดก็ตาม ท้ังท่ียังรับทุนอยู 

หรือสิ้นสุดการใหทุนไปแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเรียกเงินทุนคืนท้ังหมดหรือแลวแตกรณี 

  8.4 หากมีการเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ นักศึกษาผูไดรับทุนตองแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

พรอมแผนงานการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ และใหคณะกรรมการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
 

9.   กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาใหทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

  9.1 การพิจารณาคัดเลือกเพ่ือจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะแตงตั้งคณะ

กรรมการฯ เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินใหทุน ตามหลักเกณฑในขอ 5 และ ขอ 6 และเม่ือพิจารณา      

ผูสมควรไดรับทุนเสร็จสิ้นแลว จะเสนอชื่อตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศรายชื่อผูไดรับทุนตอไป 

  9.2 การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนท่ีสิ้นสุด ไมมีอุทธรณ 
 

10.  เกณฑการพิจารณาตอทุนผูชวยวิจัยฯ สําหรับนักศึกษาผูไดรับทุน 

  10.1 การประเมินผลความกาวหนาของนักศึกษาผูรับทุน จะประเมินโดยคณะกรรมการทุน

ของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุกภาคการศึกษา 

  10.2 นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาการทําวิจัยตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ในทุกภาค

การศึกษาเสนออาจารยท่ีปรึกษาหลักลงนาม และยื่นตอบัณฑิตวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลยั

กําหนด 

  10.3 คณะกรรมการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา พิจารณาและประเมินผลรายงาน

ความกาวหนาการทําวิจัยของผูรับทุน และรายงานการประเมินผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ

พิจารณาใหตอทุนหรือระงับการใหทุน   

  ท้ังนี้การพิจารณาประเมินผลการปฏิบั ติงาน รวมท้ังความกาวหนาในการทําวิจัย                      

วิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตอทุนหรือระงับการใหทุน ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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11.  การส้ินสุดการใหทุน 

  การใหทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษานี้จะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  11.1 นักศึกษาผูไดรับทุนสอบวิทยานิพนธปรากฏผล “ผาน” 

  11.2 นักศึกษาผูไดรับทุนขอลาออกจากการรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

  11.3 อาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาเสนอขอระงับการใหทุน   

  11.4 อาจารยผูขอรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาไมไดทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาหลักของ

นักศึกษาผูไดรับทุน 

  11.5 นักศึกษาผูไดรับทุนไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร 

  11.6 ผลการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ ปรากฏเปนสัญลักษณ P หรือ U 

  11.7 บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับแจงการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธจากอาจารย

ผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาตามกําหนด 

  11.8 คณะกรรมการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประเมินผล              

ไมสมควรใหตอทุน หรือ ระงับการใหทุน 

  11.9 นักศึกษาผูไดรับทุนถูกสั่งใหพนสภาพ หรือขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 

  11.10 นักศึกษาผูไดรับทุนหยุดการทําวิจัย หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร 

  11.11 นักศึกษาผูไดรับทุนใหขอมูลอันเปนเท็จหรือละเลยไมแจงขอมูลการรับทุนจากแหลง

อ่ืนแกบัณฑิตวิทยาลัยในระหวางการรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 

12.  ขอผูกพันของทุน 

  ทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษานี้เปนทุนประเภทสนับสนุนการศึกษาและการทําวิจัยของนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก โดยมีขอผูกพันและผูกมัดตามขอกําหนดและเง่ือนไขประกาศทุน 
 

13.  กําหนดการรับสมัครขอรับทุน 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดระยะเวลาดําเนินการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

(RA: Research Assistantships) ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา เปดรับสมัคร ปดรับสมัคร ประกาศผล 

ภาคตน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 30 กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 

ภาคปลาย 2 สิงหาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 
 

หมายเหตุ  วันและเวลา ใหถือตามวันและเวลาราชการ 
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  นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรมการสมัครขอรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ไดท่ี  

เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.mahidol.ac.th ในเมนู “ทุน/รางวัล”โดยกรอกขอมูล

พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (หากเกินจากวันท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด จะไมรับไวพิจารณา)  
 

14.  การปฏิบัติและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ 

      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนรายกรณ ี
 

15. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

  ติดตอเพ่ือสอบถามรายละเอียดไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท  

02-441-4125 ตอ 600-603 หรือ LINE ID: @451pslqw                                 

 
       ประกาศ  ณ วันท่ี              

 

 

                                                                          

                                                        

 

 

                                (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย  เลิศฤทธิ์) 

                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.graduate.mahidol.ac.th/
Administrator
Typewritten Text
๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
ออกเลขที่โดยสารบรรณ

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text



รายชื่อสวนงานที่รวมสนับสนุนใหทุน “โครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships) ปการศึกษา 2564" 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
ที่เขารวมโครงการ ประเภท 2 

  หลกัสูตร         

ประเภทของทุน / จํานวนทุน 

ที่เขารวมโครงการ รวม 

2.1 2.2 2.3 

1. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี - 2 - - 2 

2. คณะเภสัชศาสตร - - 2 - 2 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรทางการสัตวแพทย 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

- 3 - 3 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

- - 1 1 

5.คณะสาธารณสุขศาสตร ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

- - 4 4 

6. คณะวิทยาศาสตร ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา - 1 - 1 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตรระดบัโมเลกุล 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2 2 - 4 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) 2 - - 2 

7. คณะกายภาพบาํบัด ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 2 - - 2 

8. วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกีฬา 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

- 3 - 3 

9. สถาบันโภชนาการ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร - - 1 1 

10. สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล - - 1 1 2 

รวมทั้งหมด 8 12 7 27 
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