ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2
…………………………………………
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส่วนงานต่าง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น
บั ด นี ้ คณะกรรมการฯ ได้ พ ิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น การศึ ก ษา “ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 ปี
ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาโท
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.* นายกฤษฎา การินทร์
6436301 PHET/M

สาขาวิชา

ประเภททุน

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

1

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษให้มีผล “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์สำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดภายใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หากไม่สามารถสอบให้มีผล “ผ่าน” ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องชดใช้
ทุนการศึกษาตามจำนวนที่ได้รับและถูกระงับการให้ทุนการศึกษา

มูลค่าทุนและระยะเวลาการให้ทุน
มูลค่าทุน
ประเภทที่ 1 นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตสำหรับรหัสวิชาของ
หลั ก สู ต ร/ สาขาวิ ช าที ่ น ั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ค่ า ลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ค่ า ลงทะเบี ย นสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด อาทิ ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
ระยะเวลาการให้ทุน
ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

2
เงื่อนไขการรับทุน
นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องยื่นความจำนง ในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุน และส่งกลับ
มายังงานกิจ การนั ก ศึ ก ษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวั น ที ่ 14 พฤษภาคม 2564 หากพ้นจากกำหนดนี้
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยผู้ได้รับทุนสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอรับทุนได้จาก QR code ท้ายประกาศ
การพิจารณาต่อทุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาต่อทุน ฯ หรือระงับการให้ทุนฯ โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสม ประจำภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้
- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจำภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า
3.25
- นักศึกษาต้องส่งแบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ทุกภาคการศึ กษา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผ่านประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
การสิ้นสุดการให้ทุน
การให้ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” จะให้เป็นรายภาคการศึกษาและจะ
สิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน
2. นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
3. หลักสูตร / สาขาวิชาของนักศึกษาผู้ได้รับทุนเสนอขอระงับการให้ทุน
4. ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเป็นสัญลักษณ์ C หรือ U
5. นักศึกษาผู้ได้รับทุนถูกสั่งให้พ้นสภาพ หรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
6. “ผู้รับทุน” มีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำภาคการศึกษา
ไม่ต่ำกว่า 3.25
- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำภาคการศึกษา
ไม่ต่ำกว่า 3.50
7. กรณีผู้รับทุนยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่กำหนด
8. นักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
9. ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันร่วม หรือสถาบันสมทบ

3
กำหนดวันทำสัญญา
นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องนำสัญญารับทุนฯ มาส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ งานกิจการ
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ID Line : 451pslqw หรือ
e-mail: veerachat.pan@mahidol.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Digitally signed by
patcharee.ler
Date: 2021.05.01
17:35:16 +07'00'

(ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

QR code แบบแจ้งความจำนงการรับทุน

ออกเลขที่โดยสารบรรณ

wilailuk.suk
2021.05.03
10:00:41
+07'00'

