ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง โครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)
ปการศึกษา 2564 (สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)
----------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังใหมีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก
อาจารยและนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะชวยสงเสริมให
งานวิจัยเขมแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเปนแหลงฝกฝนนักศึกษาใหทํางานวิจัยในระดับสากล เพื่อ
เตรียมนักศึกษาใหเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถทํางานวิจัยอิสระไดในอนาคต บัณฑิตวิทยาลัยจึง
เห็นความจําเปนในการสนั บสนุน ทุน ผูชวยวิจัย ใหแกนั กศึ กษาระดับ ปริญญาเอก เพื่อใหนักศึก ษาที่ มี
ศักยภาพสูงทั้งทางดานการศึกษาและการวิจัย สามารถทุมเททํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไดเต็มเวลา และ
สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลได
2. วัตถุประสงค
2.1 สนั บ สนุ น ทุ น ให แ ก นั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกทํ างานวิ จัย รว มกั บ อาจารย ที่ป รึ ก ษา
2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของนักศึกษาใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล
2.3 สรางแรงจูงใจใหแกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งในและตางประเทศใหเขามาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกมากขึ้น
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุมวิจัยของมหาวิทยาลัย
3.2 เพิ่มศักยภาพและความพรอมในการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
3.3 เพิ่มผลงานวิจัยของหลักสูตร สวนงาน และมหาวิทยาลัยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
3.4 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
3.5 สงเสริมความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษาและกลุมวิจัย
3.6 กระตุ น ให เ กิ ด วั ฒ นธรรมและจริ ย ธรรมการวิ จั ย ที่ เ ป น ระบบในมหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล
โดยการมีสวนรวมใหทุนผูชวยวิจัยแกนักศึกษาของคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยและอาจารยที่ปรึกษา
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4. แหลงเงินทุนและจํานวนทุน
นักศึกษาผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา จะไดรับทุนเปนเงินเดือน อัตราเดือนละ 10,000 บาท จาก
แหลงทุนที่อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัคร จากแหลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
ประเภท
แหลงเงินทุน
มูลคาทุน
ระยะเวลา*
ประเภท 1
เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย
120,000 บาท/ ไมเกิน 2 ป นับจาก
ป/ทุน
เดือนที่เริ่มรับทุน
ประเภท 2
ประเภท 2.1 - เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน
120,000 บาท/ ไมเกิน 2 ป นับจาก
- เงินรายไดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ป/ทุน
เดือนที่เริ่มรับทุน
2 สวน
ประเภท 2.2 - เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน
120,000 บาท/ ไมเกิน 2 ป นับจาก
- เงินรายไดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 1 สวน ป/ทุน
เดือนที่เริ่มรับทุน
- เงินทุนวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาผูขอรับ
ผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 1 สวน
ประเภท 2.3 - เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน
120,000 บาท/ ไมเกิน 2 ป นับจาก
- เงินทุนวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาผูขอรับ ป/ทุน
เดือนที่เริ่มรับทุน
ผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 2 สวน
* ไมเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรตนสังกัดนักศึกษา
สําหรับแหลงทุนประเภท 2 มีคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่แจงความจํานงเขารวมโครงการ
ทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (โดยผูสนใจสมัครสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/
สาขาวิชาที่รวมใหการสนับสนุนได ในทายประกาศทุนฯ)
5. คุณสมบัติของนักศึกษาผูมีสิทธิ์สมัครเปนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
5.1 เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกชาวไทยหรือชาวตางประเทศ ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่
อยูภายใตการประสานดานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเวน หลักสูตรที่อยูใน
สั งกั ด คณะเทคนิ คการแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะสิ่ งแวดล อมและทรั พยากรศาสตร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป และวิทยาลัยการจัดการ)
และเปนผูที่ตองสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และหัวขอวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว
5.2 นักศึกษาที่สมัครขอทุน ตองอยูระหวางการศึกษาและใชระยะเวลาไมเกินแผนการศึกษา
ที่ปรากฏในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
5.3 กรณีนักศึกษาที่เรียนแบบ 2 (มีการศึกษารายวิชา) ตองมีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.50
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5.4 ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับการสํ าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
5.5 มีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย เชน เคยมีผลงานตีพิมพ เคยไดรางวัลทางวิชาการ เปนตน
5.6 ตองไมเคยรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และตองไมรับทุนการศึกษา
หรือทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นที่อยูในหมวดของเงินเดือนหรือที่มีลักษณะใกลเคียงกัน กรณีที่มีประวัติเคย
ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นมากอน ตองแจงแหลงทุน จํานวนเงิน และระยะเวลาการ
รับทุน
5.7 สามารถทํางานวิจัยตามแผนงานรวมกับอาจารยที่ปรึกษาหลัก ตลอดชวงการรับทุนอยาง
เต็ ม เวลา (full time) และหากเป น ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู แ ล ว ต อ งมี ห นั ง สื อ จากต น สั ง กั ด อนุ มั ติ ใ ห ล า
ศึกษาตอและทําวิจัยไดเต็มเวลา (full time) และตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุน
6. คุณสมบัติของอาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
6.1 ตองเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาที่ขอรับทุน
6.2 ตองมีหองปฏิบัติการหรือสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยรวมทั้งวัสดุอุปกรณและสิ่งเอื้ออํานวยใน
การทํางานวิจัยใหแกผูชวยวิจัย
6.3 ตองมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่ขอรับทุน
6.4 ตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติในชวงเวลา 5 ป
ที่ผานมา
6.5 เคยไดรับทุนวิจัยมากอน (ถามี)
6.6 มีทุนวิจัยอยูระหวางดําเนินการ
6.6.1 อาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหลงทุนประเภท 1 และประเภท 2.3
ควรมีทุนวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกันกับที่จะขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
6.6.2 อาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหลงทุนประเภท 2.1 และ 2.2 ตองมี
ทุนวิจัยเรื่องเดียวกันกับที่จะขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
7. เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน
7.1 นักศึกษาผูสมัครขอรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ตองกรอกแบบฟอรมการสมัครขอรับ
ทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาตามที่กําหนดใหครบถวน โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหลัก
เสนอผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ตนสังกัดที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น ๆ พรอมดวยเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุใน
แบบฟอรม จํานวน 1 ชุด และสงมายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
7.2 เอกสารประกอบการขอสมัคร ฯ มีดังนี้
7.2.1 ประวัติอาจารยที่ปรึกษาหลักที่ขอผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
7.2.2 ประวัตินักศึกษาผูสมัครขอรับทุน
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7.2.3 ใบแสดงผลการเรียนปจจุบันของนักศึกษาผูสมัครขอรับทุน (Grade Report)
หากนักศึกษาที่ขอรับทุนแนบเอกสารไมสมบูรณ บัณฑิตวิทยาลัยจะไมพิจารณาทุกกรณี
8. เงื่อนไขการรับทุน
8.1 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาใหทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ไมเกินระยะเวลาตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรตนสังกัดนักศึกษาเทานั้น
8.2 นักศึกษาตองทุ มเทเวลาทํางานวิจัยวิ ทยานิพนธใหเ ปน ไปตามแผนงานที่ กําหนดและ
มีรายงานความกาวหนาเปนที่พอใจของอาจารยปรึกษาหลัก และไดรับการประเมินผลเปนลายลักษณ
อักษรในทุกภาคการศึกษา เพื่อยื่นตอคณะกรรมการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาในการพิจารณาตอทุน
8.3 กรณีที่นักศึกษาไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นในชวงของการรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึ กษา
จากบัณฑิตวิทยาลัย ขอใหแจงแหลงทุน จํานวนเงิน และระยะเวลาการรับทุนใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
โดยทันที หากไมแจงใหทราบแลวบัณฑิตวิทยาลัยสืบทราบในภายหลังไมวากรณีใดก็ตาม ทั้งที่ยังรับทุนอยู
หรือสิ้นสุดการใหทุนไปแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเรียกเงินทุนคืนทั้งหมดหรือแลวแตกรณี
8.4 หากมีการเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ นักศึกษาผูไดรับทุนตองแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
พรอมแผนงานการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ และใหคณะกรรมการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณา
9. กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาใหทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
9.1 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะแตงตั้งคณะ
กรรมการฯ เพื่อทําหนาที่พิจารณาตัดสินใหทุน ตามหลักเกณฑในขอ 5 และ ขอ 6 และเมื่อพิจารณา
ผูสมควรไดรับทุนเสร็จสิ้นแลว จะเสนอชื่อตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศรายชื่อผูไดรับทุนตอไป
9.2 การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนที่สิ้นสุด ไมมีอุทธรณ
10. เกณฑการพิจารณาตอทุนผูชวยวิจัยฯ สําหรับนักศึกษาผูไดรับทุน
10.1 การประเมินผลความกาวหนาของนักศึกษาผูรับทุน จะประเมินโดยคณะกรรมการทุน
ของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุกภาคการศึกษา
10.2 นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาการทําวิจัยตามแบบฟอรมที่กําหนด ในทุกภาค
การศึกษาเสนออาจารยที่ปรึกษาหลักลงนาม และยื่นตอบัณฑิตวิทยาลัยตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
10.3 คณะกรรมการทุ น ผู ช ว ยวิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พิ จ ารณาและประเมิ น ผลรายงาน
ความก า วหน า การทํ าวิ จั ย ของผู รั บ ทุ น และรายงานการประเมิ น ผลต อคณบดี บัณ ฑิต วิท ยาลัย เพื่ อ
พิจารณาใหตอทุนหรือระงับการใหทุน
ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ความก า วหน า ในการทํ า วิ จั ย
วิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตอทุนหรือระงับการใหทุน ถือเปนที่สิ้นสุด
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11. การสิ้นสุดการใหทุน
การใหทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษานี้จะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
11.1 นักศึกษาผูไดรับทุนสอบวิทยานิพนธปรากฏผล “ผาน”
11.2 นักศึกษาผูไดรับทุนขอลาออกจากการรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
11.3 อาจารยผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาเสนอขอระงับการใหทุน
11.4 อาจารยผูขอรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาไมไดทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาหลักของ
นักศึกษาผูไดรับทุน
11.5 นักศึกษาผูไดรับทุนไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
11.6 ผลการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ ปรากฏเปนสัญลักษณ P หรือ U
11.7 บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับแจงการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธจากอาจารย
ผูขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษาตามกําหนด
11.8 คณะกรรมการทุ น ผู ชว ยวิจัย บัณฑิตศึ กษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประเมิ น ผล
ไมสมควรใหตอทุน หรือ ระงับการใหทุน
11.9 นักศึกษาผูไดรับทุนถูกสั่งใหพนสภาพ หรือขอลาออกจากการเปนนักศึกษา
11.10 นักศึกษาผูไดรับทุนหยุดการทําวิจัย หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร
11.11 นักศึกษาผูไดรับทุนใหขอมูลอันเปนเท็จหรือละเลยไมแจงขอมูลการรับทุนจากแหลง
อื่นแกบัณฑิตวิทยาลัยในระหวางการรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
12. ขอผูกพันของทุน
ทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษานี้เปนทุนประเภทสนับสนุนการศึกษาและการทําวิจัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก โดยมีขอผูกพันและผูกมัดตามขอกําหนดและเงื่อนไขประกาศทุน
13. กําหนดการรับสมัครขอรับทุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดระยะเวลาดําเนินการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
(RA: Research Assistantships) ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี้
ภาคการศึกษา
ภาคตน
ภาคปลาย

เปดรับสมัคร
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
2 สิงหาคม 2564

ปดรับสมัคร
30 กรกฎาคม 2564
30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ วันและเวลา ใหถือตามวันและเวลาราชการ

ประกาศผล
สิงหาคม 2564
ธันวาคม 2564
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นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรมการสมัครขอรับทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ไดที่
เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.mahidol.ac.th ในเมนู “ทุน/รางวัล”โดยกรอกขอมูล
พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวน ภายในระยะเวลาที่กําหนด (หากเกินจากวันที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด จะไมรับไวพิจารณา)
14. การปฏิบัติและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนรายกรณี
15. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตอเพื่อสอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท
02-441-4125 ตอ 600-603 หรือ LINE ID: @451pslqw
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Digitally signed
by patcharee.ler
Date: 2021.07.04
22:30:20 +07'00'
(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ออกเลขที่โดยสารบรรณ

wilailuk.suk
2021.07.05
13:04:50
+07'00'

รายชื่อสวนงานที่รวมสนับสนุนใหทุน “โครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships) ปการศึกษา 2564"
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่เขารวมโครงการ ประเภท 2

หลักสูตร

1. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. คณะเภสัชศาสตร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรระดับโมเลกุล
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

4. คณะวิศวกรรมศาสตร
5.คณะสาธารณสุขศาสตร
6. คณะวิทยาศาสตร

7. คณะกายภาพบําบัด
8. วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
9. สถาบันโภชนาการ
10. สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร
-

รวมทั้งหมด

ประเภทของทุน / จํานวนทุน
ที่เขารวมโครงการ
2.1
2.2
2.3
2
2
3
-

รวม
2
2
3

-

-

1

1

-

-

4

4

2

1
2

-

1
4

2

-

-

2

2
-

3

-

2
3

8

1
12

1
1
7

1
2
27

