
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและคาดหวังให้มีการเพ่ิมศักยภาพผลงานวิจัยจาก
อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนําบัณฑิตศึกษา  และในขณะเดียวกัน
บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งย่ิงขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา
บัณฑิตให้ทํางานวิจัยในระดับนานาชาติ  เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการท่ีสามารถ
ทํางานวิจัยอิสระได้ในอนาคต   บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นความจําเป็นในการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่
นักศึกษาปริญญาเอก  เพ่ือให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านการศึกษาและการวิจัยสามารถทุ่มเท
ทํางานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้เต็มเวลา  และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลได้ระหว่างเป็น
นักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกเพ่ือทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 ๒.๒เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของนักศึกษาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
 ๒.๓สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมากข้ึน 
๓.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๓.๑เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒เพ่ิมศักยภาพและความพร้อมในการทํางานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก 
 ๓.๓เพ่ิมผลงานวิจัยของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๔เพ่ิมจํานวนนักศึกษาปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 ๓.๕ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและกลุ่มวิจัย 
 ๓.๖กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมและจริยธรรมการวิจัยที่เป็นระบบในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
มีส่วนร่วมให้ทุนผู้ช่วยแก่นักศึกษาของคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยและอาจารย์ที่ปรึกษา   
 
 
๔.  แหล่งเงินทุนและจํานวนทุน 
 นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา จะได้รับทุนเป็นเงินเดือนอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จาก
แหล่งทุนที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัครจากแหล่งทุนประเภทใดประเภทหน่ึงดังน้ี 
 ประเภท ๑เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย  วงเงินทุนละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาทต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน  ๒
ปีนับจากเดือนที่เริ่มรับทุน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกของทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สามารถ
สมัครได้ 



๒ 
 

 

 ประเภท ๒ วงเงินทุนละ๑๒๐,๐๐๐.-บาทต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน ๒ปีนับจากเดือนที่เริ่มรับทุน  
จํานวนทุนประมาณ ๕๐ทุน โดยแต่ละทุนจะมาจากแหล่งเงินทุนร่วมระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย และ/หรือเงินทุนวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ในสัดส่วน
ดังต่อไปน้ี 
 ประเภท ๒.๑เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย๑ส่วนหรือ ๔๐,๐๐๐.- บาทต่อปีต่อทุน ร่วมกับเงิน
รายได้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย อีก ๒ส่วนหรือ ๘๐,๐๐๐.-บาทต่อปีต่อทุน 
 ประเภท๒.๒ เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ๑ส่วนหรือ ๔๐,๐๐๐.- บาทต่อปีต่อทุน ร่วมกับเงิน
รายได้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย๑ส่วนหรือ๔๐,๐๐๐.-บาทต่อปีต่อทุน และเงินทุนวิจัยของอาจารย์ที่
ปรึกษาผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาอีก๑ส่วนหรือ ๔๐,๐๐๐.-บาทต่อปีต่อทุน 
 ประเภท ๒.๓ เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย๑ส่วนหรือ ๔๐,๐๐๐.- บาทต่อปีต่อทุน ร่วมกับเงินทุน
วิจัยของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาอีก ๒ส่วนหรือ ๘๐,๐๐๐.- บาทต่อปีต่อทุน 
 สําหรับแหล่งทุนประเภท ๒ มีคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่แจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการทุน
ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังน้ี 
 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่เขา้ร่วมโครงการ 
ประเภทที่ ๒ 

ประเภทของทุน / แหล่งทนุ ที่เข้าร่วมโครงการ 
ประเภท  ๒.๑ ประเภท  ๒.๒ ประเภท  ๒.๓ 

คณะเทคนิคการแพทย์  ๕ ๑๐ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒   
คณะทันตแพทยศาสตร์  ๑  
คณะวิทยาศาสตร์    
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย ๑ ๑  
     - หลักสูตรฟิสิกส ์ ๑ ๒  
     - ภาควิชาเภสัชวิทยา ๒ ๒  
     - หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล  ๑ ๑ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ๑  
คณะเภสัชศาสตร์  ๒  
 
 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่เขา้ร่วมโครงการ 
ประเภทที่ ๒ 

ประเภทของทนุ / แหล่งทนุ ที่เข้าร่วมโครงการ 
ประเภท  ๒.๑ ประเภท  ๒.๒ ประเภท  ๒.๓ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   ๒ 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ๒  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๑   
 
 
 

๕.  คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 ๕.๑เป็นนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยหรือต่างประเทศ ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่อยู่ภายใต้
การประสานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ที่ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  



๓ 
 

 

และได้รับอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
แล้ว 
 ๕.๒มีคะแนนเฉล่ียของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ 
 ๕.๓มีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย เช่น เคยมีผลงานตีพิมพ์ เคยได้รางวัลทางวิชาการ/วิจัย 
หรือเคยได้รับทุนวิจัยเป็นต้น 
 ๕.๔ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๕.๕ในช่วงที่จะรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ต้องไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอ่ืนใดที่มี
มูลค่าใกล้เคียงหรือสูงกว่าทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา กรณีที่มีประวัติการรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย
มาก่อน ต้องแจ้งแหล่งทุน จํานวนเงินและระยะเวลาการรับทุนในแบบฟอร์มใบสมัครด้วย 
 ๕.๖สามารถทํางานวิจัยตามแผนงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ตลอดช่วงการรับทุนอย่าง
เต็มเวลา  (full time) และหากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว  ต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อและทําวิจัยได้เต็มเวลา(full time) และตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน 
๖.  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 ๖.๑ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาที่ขอรับทุน 
 ๖.๒ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติในช่วง ๕ปีที่ผ่าน
มา  
 ๖.๓ต้องมีห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และสิ่งเอ้ืออํานวยใน
การทํางานวิจัยให้แก่ผู้ช่วยวิจัย 
 ๖.๔ต้องมีเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่ขอรับทุน 
 ๖.๕เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนและมีทุนวิจัยอยู่ระหว่างดําเนินการ 
  ๖.๕.๑ อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุนประเภท ๑และประเภท ๒.๓
ควรมีทุนวิจัยเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
  ๖.๕.๒ อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุนประเภท ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องมี
ทุนวิจัยเรื่องเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
๗.  เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน 
 ๗.๑นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน
ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาGR.SS.12ให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษ  ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑๐ 
ชุด(ต้นฉบับ ๑ ชุดและสําเนา ๙ ชุด) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และเสนอผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี/ผู้อํานวยการของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต้นสังกัดที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรน้ันๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม 
 ๗.๒เอกสารประกอบการขอสมัครฯ มีดังน้ี 
  ๗.๒.๑ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ระบุผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รางวัล 
เงินทุนวิจัย และผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สมัครขอรับทุน 
  ๗.๒.๒ประวัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนที่ระบุรายละเอียดผลงานการเผยแพร่ผลงานฯ (ถ้า
มี)  
  ๗.๒.๓ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอก(Grade 
Report) 
 หากนักศึกษาที่ขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาทุกกรณี 
 



๔ 
 

 

๘.  เงื่อนไขการรับทุน 
 ๘.๑นักศึกษาผู้รับทุนต้องศึกษาและวิจัยได้เต็มเวลา(full time) ตลอดระยะเวลารับทุนผู้ช่วย
วิจัยบัณฑิตศึกษา และตามแผนงานการทําวิจัย  กรณีที่นักศึกษาเป็นข้าราชการต้องได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อเต็มเวลาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน 
 ๘.๒ในกรณีที่นักศึกษาที่สมัครทุนฯ มีอายุการศึกษาต้ังแต่ ๔ปีการศึกษา(๘ ภาคการศึกษา) ขึ้น
ไปหากได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา จะได้รับสนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
 ๘.๓นักศึกษาต้องทุ่มเทเวลาทํางานวิจัยวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดและมี
ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจของอาจารย์ปรึกษาหลัก  ได้รับการประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษรในทุก
ภาคการศึกษาและคณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาประเมินผลให้ได้รับทุนต่อ 
 ๘.๔กรณีที่นักศึกษาได้รับทุนหรือรางวัลจากแหล่งทุนอ่ืนในช่วงของการรับทุนผู้ช่วยวิจัย
บัณฑิตศึกษา ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  ขอให้แจ้งแหล่งทุน จํานวนเงินและระยะเวลาการรับ
ทุนให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 ๘.๕หากมีการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
พร้อมแผนงานการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์  และให้คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
 ๘.๖ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน
วารสารที่จะนําลงตีพิมพ์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล โดยต้องปรากฏช่ือนักศึกษาผู้ขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย
บัณฑิตศึกษาเป็นช่ือแรกมีช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผลงานตีพิมพ์ให้ระบุช่ือ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นต้นสังกัด 
 ๘.๗ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการระดับสากลในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 

๙.   กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาให้ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 ๙.๑การรับสมัคร นักศึกษาผู้สมัคร ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักโดย
เสนอใบสมัครผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก และคณบดี/ผู้อํานวยการ  คณะ/
สถาบัน/วิทยาลัยต้นสังกัดของหลักสูตร 
 ๙.๒การพิจารณาคัดเลือกเพ่ือจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะแต่งต้ัง
คณะกรรมการทุนผู้ ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาทําหน้าที่ พิจารณาตัดสินให้ทุนแต่ละประเภทเมื่อ
คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้ว ให้เสนอช่ือต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศ
รายช่ือผู้ได้รับทนุต่อไป 
 ๙.๓ การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีอุทธรณ์ 
 

๑๐.  เกณฑ์การพิจารณาต่อทุนผู้ช่วยวิจัย ฯ สําหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน 
 ๑๐.๑การประเมินผลความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้รับทุน  จะประเมินโดยคณะกรรมการทุน
ของบัณฑิตวิทยาลัย  ในทุกภาคการศึกษา 
 ๑๐.๒นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษา แนบพร้อมแบบฟอร์ม 
GR.SS.๑๒/๑เสนออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  สําหรับการประเมินผลประจําภาคต้น ภายในสิ้นเดือน
ตุลาคม  และสําหรับการประเมินผลประจําภาคปลาย ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 



๕ 
 

 

 ๑๐.๓คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณาและประเมินผลจากข้อ ๑๐.๒และ
รายงานการประเมินผลต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ต่อทุนหรือระงับ
การให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป   
 ทั้งนี้การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความก้าวหน้าในการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตัดสินให้ต่อทุนหรือระงับ
การให้ทุนถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๑๑.  การสิ้นสุดการให้ทุน 
การให้ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษานี้จะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 ๑๑.๑นักศึกษาผู้ได้รับทุนสอบวิทยานิพนธ์ปรากฏผล  “ผ่าน” 
 ๑๑.๒นักศึกษาผู้ได้รับทุนขอลาออกจากการรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 ๑๑.๓อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาเสนอขอระงับการให้ทุน   
 ๑๑.๔อาจารย์ผู้ขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาไม่ได้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ
นักศึกษาผู้ได้รับทุน 
 ๑๑.๕นักศึกษาผู้ได้รับทุนใช้เวลาศึกษาครบตามระยะเวลาสูงสุดของการศึกษาในหลักสูตร 
 ๑๑.๖ผลการประเมินความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ P หรือ U 
 ๑๑.๗บัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้รับแจ้งการประเมินความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ผู้
ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาตามกําหนดการส่งผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
 ๑๑.๘ คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประเมินผลไม่
สมควรให้ต่อทุน 
 ๑๑.๙นักศึกษาผู้ได้รับทุนถูกสั่งให้พ้นสภาพ หรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 ๑๑.๑๐ นักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดการทําวิจัย หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 ๑๑.๑๑ นักศึกษาผู้ได้รับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือละเลยไม่แจ้งข้อมูลการรับทุนจากแหล่ง
อ่ืนแก่บัณฑิตวิทยาลัยในระหว่างการรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
  

๑๒.  ข้อผูกพันของทุน 
 ๑๒.๑ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาน้ี  เป็นทุนประเภทสนับสนุนการศึกษาและการทําวิจัยระดับ
ปริญญาเอกจึงไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ผู้ขอรับ
ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
 ๑๒.๒บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะติดตามผลสัมฤทธ์ิการทํางานวิจัยของนักศึกษาที่
ได้รับทุน นักศึกษาต้องรายงานผลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานในที่
ประชุมวิชาการตามข้อกําหนด และแผนงานที่นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาได้เสนอไว้ 
 

๑๓.  กําหนดการับสมัครขอรับทุน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย กําหนดเวลาการรับสมัครขอรับทุนและปิดรับแบบฟอร์มและ
หลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖จํานวน  ๒  
ครั้ง ดังน้ี 
 
 



๖ 
 

 

 

ครั้งที ่ ภาคการศึกษา วันสุดทา้ยของการส่งเอกสาร วันประกาศผลทุน 
ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ๓๑กรกฎาคม๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๒ ภาคปลาย ๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๗ ๓๑ ธันวาคม๒๕๕๗ 

 

 นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ได้ที่  
http://www.graduate.mahidol.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษและให้ย่ืนใบ
สมัครพร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และ/หรือสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในระยะเวลาที่กําหนด (หากเกินจากวันที่กําหนดบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะไม่รับพิจารณา)   
 ในกรณีที่มีการพิจารณานอกเหนือจากเกณฑ์และข้อกําหนดที่ระบุไว้ในโครงการ/คําสั่งนี้  
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาและมีอํานาจสั่งการ  ตามเห็นสมควรและเป็นที่สิ้นสุด 
 
      ประกาศ ณ วันที่ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
  

 
 

 (ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เจษฎาภรณ์  ร่าง/พิมพ์ 
........................ ตรวจ 


