ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)
ปีการศึกษา 2560
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก
อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนาบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน
บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา
บัณฑิตให้ทางานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถ
ทางานวิจัยอิสระได้ในอนาคต บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นความจาเป็นในการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่
นักศึกษาปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านการศึกษาและการวิจัย สามารถทุ่มเท
ทางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้เต็มเวลา และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลได้ระหว่างเป็น
นักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกเพื่อทางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการทางานของนักศึกษาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
2.3 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมากขึ้น
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย
3.2 เพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการทางานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก
3.3 เพิ่มผลงานวิจัยของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
3.4 เพิ่มจานวนนักศึกษาปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3.5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและกลุ่มวิจัย
3.6 กระตุ้ น ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรม และจริ ย ธรรมการวิ จั ย ที่ เ ป็ น ระบบในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โดยการมีส่วนร่วมให้ทุนผู้ช่วยแก่นักศึกษาของคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
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4. แหล่งเงินทุนและจานวนทุน
นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา จะได้รับทุนเป็นเงินเดือน อัตราเดือนละ 10,000.- บาท จาก
แหล่งทุนที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัคร จากแหล่งทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดังนี้
ประเภท 1 เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย วงเงินทุนละ 120,000.- บาทต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน
2 ปี นับจากเดือนที่เริ่มรับทุน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกของทุก ส่วนงาน ที่อยู่ภ ายใต้การ
ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถสมัครได้
ประเภท 2 วงเงินทุนละ 120,000.- บาทต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากเดือนที่เริ่มรับทุน
โดยแต่ละทุนจะมาจากแหล่งเงินทุนร่วมระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และ/หรือ
เงินทุนวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ในสัดส่วนดังต่อไปนี้
ประเภท 2.1 เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย 1 ส่วนหรือ 40,000.- บาทต่อปีต่อทุน ร่วมกับ
เงินรายได้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย อีก 2 ส่วนหรือ 80,000.- บาทต่อปี ต่อทุน
ประเภท 2.2 เงิน รายได้บัณฑิตวิทยาลั ย 1 ส่ ว นหรือ 40,000.- บาทต่อปีต่อทุน ร่ว มกับ
เงินรายได้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 1 ส่วนหรือ 40,000.- บาทต่อปีต่อทุน และเงินทุนวิจัยของอาจารย์
ที่ปรึกษาผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาอีก 1 ส่วนหรือ 40,000.- บาทต่อปีต่อทุน
ประเภท 2.3 เงิ น รายได้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย 1 ส่ ว นหรื อ 40,000.- บาทต่ อ ปี ต่ อ ทุ น ร่ ว มกั บ
เงินทุนวิจัยของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาอีก 2 ส่วนหรือ 80,000.- บาทต่อปีต่อทุน
ส าหรั บ แหล่ งทุ น ประเภท 2 มีคณะ/สถาบัน /วิ ทยาลั ยที่แจ้งความจานงเข้า ร่ว มโครงการ
ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (โดยผู้สนใจสมัครสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/
สาขาวิชาที่ร่วมให้การสนับสนุนได้ ในท้ายประกาศทุนฯ)
5. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
5.1 เป็นนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยหรือต่างประเทศ ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรที่อยู่ภายใต้
การประสานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ที่ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์
และได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
แล้ว
5.2 มีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ต่ากว่า 3.50
5.3 มีศักยภาพสูงในการทางานวิจัย เช่น เคยมีผลงานตีพิมพ์เคยได้รางวัลทางวิชาการ/วิจัย
หรือเคยได้รับทุนวิจัย เป็นต้น
5.4 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย
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5.5 ในช่วงที่จะรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ต้องไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นใดที่มี
มูลค่าใกล้เคียงหรือสูงกว่าทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา กรณีที่มีประวัติการรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย
มาก่อน ต้องแจ้งแหล่งทุน จานวนเงินและระยะเวลาการรับทุนในแบบฟอร์มใบสมัครด้วย
5.6 สามารถทางานวิจัยตามแผนงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตลอดช่วงการรับทุนอย่าง
เต็มเวลา (full time) และหากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้ล าศึกษา
ต่อและทาวิจัยได้เต็มเวลา (full time) และตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
6. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
6.1 ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาที่ขอรับทุน
6.2 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในช่วงเวลา 5 ปี
ที่ผ่านมา
6.3 ต้องมีห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และสิ่งเอื้ออานวยใน
การทางานวิจัยให้แก่ผู้ช่วยวิจัย
6.4 ต้องมีเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่ขอรับทุน
6.5 เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนและมีทุนวิจัยอยู่ระหว่างดาเนินการ
6.5.1 อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุนประเภท 1 และประเภท 2.3
ควรมีทุนวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
6.5.2 อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุนประเภท 2.1 และ 2.2 ต้องมี
ทุนวิจัยเรื่องเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
7. เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน
7.1 นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา ต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครขอรับ
ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา GR.SS.12 ให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษ ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย จานวน
10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสาเนา 9 ชุด) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เสนอผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี/ผู้อานวยการของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต้นสังกัด
ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนั้นๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
7.2 เอกสารประกอบการขอสมัคร ฯ มีดังนี้
7.2.1 ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ระบุผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รางวัล
เงินทุนวิจัย และผลงานวิชาการอื่น ๆ ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สมัครขอรับทุน
7.2.2 ประวัตินั กศึกษาผู้ สมัครขอรับทุนที่ระบุรายละเอียดผลงานการเผยแพร่ผ ลงานฯ
(ถ้ามี)
7.2.3 ใบแสดงผลการเรี ย นของนักศึกษาผู้ ส มัครขอรับทุน ในระดับปริญญาเอก(Grade
Report)
หากนักศึกษาที่ขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาทุกกรณี
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8. เงื่อนไขการรับทุน
8.1 นักศึกษาผู้รับทุนต้องศึกษาและวิจัยได้เต็มเวลา(full time) ตลอดระยะเวลารับทุนผู้ช่วย
วิจัยบัณฑิตศึกษา และตามแผนงานการทาวิจัย กรณีที่นักศึกษาเป็นข้าราชการต้องได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อเต็มเวลาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
8.2 ในกรณีที่นักศึกษาที่สมัครทุนฯ มีอายุการศึกษาตั้งแต่ 4 ปีการศึกษา (8 ภาคการศึกษา)
ขึ้นไป หากได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา จะได้รับ การสนับสนุนทุนเป็นเวลา
ไม่เกิน 1 ปี
8.3 นักศึกษาต้องทุ่มเทเวลาทางานวิจัยวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดและ
มีความก้ าวหน้ า เป็ น ที่พ อใจของอาจารย์ปรึ กษาหลั ก ได้ รับการประเมิน ผลเป็น ลายลั ก ษณ์ อั กษร
ในทุกภาคการศึกษาและคณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาประเมินผลให้ได้รับทุนต่อ
8.4 กรณีที่นักศึกษาได้รับทุน หรือรางวัลจากแหล่งทุนอื่นในช่วงของการรับทุนผู้ช่วยวิจัย
บัณฑิตศึกษาที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000.- บาท ขอให้แจ้งแหล่งทุน จานวนเงินและระยะเวลาการรับทุน
ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
8.5 หากมีการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
พร้อมแผนงานการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณา
8.6 ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีผู้ประเมิน
วารสารที่จะนาลงตีพิมพ์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล โดยต้องปรากฏชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น ชื่ อ แ รก มี ชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก และผลงานตี พิ ม พ์ ให้ ร ะบุ ชื่ อ
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นสังกัด
8.7 ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ต่อที่ประชุมวิชาการระดับสากลในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
9. กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาให้ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
9.1 การรับสมัครนักศึกษาผู้สมัครต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
โดยเสนอใบสมัครผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก และคณบดี/ผู้อานวยการ
ส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร
9.2 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาทาหน้าที่พิจารณาตัดสินให้ทุนแต่ละประเภท
เมื่อคณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้ว ให้เสนอชื่อต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนต่อไป
9.3 การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีอุทธรณ์
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10. เกณฑ์การพิจารณาต่อทุนผู้ช่วยวิจัย ฯ สาหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน
10.1 การประเมินผลความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้รับทุน จะประเมินโดยคณะกรรมการทุน
ของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุกภาคการศึกษา
10.2 นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษา แนบพร้อมแบบฟอร์ม
GR.SS. 12/1 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
10.3 คณะกรรมการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา พิจารณาและประเมินผลจากข้อ 10.2 และ
รายงานการประเมินผลต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ต่อทุนหรือระงับ
การให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป
ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ความก้ า วหน้ า ในการท าวิ จั ย
เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตัดสินให้ต่อทุนหรือ
ระงับการให้ทุนถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การสิ้นสุดการให้ทุน
การให้ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษานี้จะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
11.1 นักศึกษาผู้ได้รับทุนสอบวิทยานิพนธ์ปรากฏผล “ผ่าน”
11.2 นักศึกษาผู้ได้รับทุนขอลาออกจากการรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
11.3 อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาเสนอขอระงับการให้ทุน
11.4 อาจารย์ผู้ขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาไม่ได้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ
นักศึกษาผู้ได้รับทุน
11.5 นักศึกษาผู้ได้รับทุนใช้เวลาศึกษาครบตามระยะเวลาสูงสุดของการศึกษาในหลักสูตร
11.6 ผลการประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ P หรือ U
11.7 บัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้รับแจ้งการประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์จากอาจารย์
ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ตามกาหนดการส่งผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
11.8 คณะกรรมการทุ น ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประเมิ น ผล
ไม่สมควรให้ต่อทุน
11.9 นักศึกษาผู้ได้รับทุนถูกสั่งให้พ้นสภาพ หรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
11.10 นักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดการทาวิจัย หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
11.11 นักศึกษาผู้ได้รับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือละเลยไม่แจ้งข้อมูลการรับทุนจาก แหล่งอื่น
แก่บัณฑิตวิทยาลัยในระหว่างการรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
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12. ข้อผูกพันของทุน
12.1 ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษานี้ เป็นทุนประเภทสนับสนุนการศึกษาและการทาวิจัยระดับ
ปริญญาเอกจึงไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ผู้ขอรับ
ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
12.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะติดตามผลสัมฤทธิ์การทางานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับทุน นักศึกษาต้องรายงานผลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน
ในที่ประชุมวิชาการตามข้อกาหนด และแผนงานที่นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาได้เสนอไว้
13. กาหนดการับสมัครขอรับทุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย กาหนดเวลาการรับสมัครขอรับทุนและปิดรับแบบฟอร์มและ
หลักฐานประกอบการสมัครเพื่อขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน
2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ภาคการศึกษา
ภาคต้น
ภาคปลาย

วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร
15 กรกฎาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560

วันประกาศผลทุน
31 กรกฎาคม 2560
31 ธันวาคม 2560

นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ได้ที่
http://www.graduate.mahidol.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษ และให้ยื่น
ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสารประกอบ ได้ ที่ งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ศาลายา และ/หรื อ
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด (หากเกินจากวันที่กาหนดบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะไม่รับพิจารณา)
ในกรณีที่มีการพิจารณานอกเหนือจากเกณฑ์และข้อกาหนดที่ระบุไว้ในโครงการ/คาสั่งนี้
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาและมีอานาจสั่งการ ตามเห็นสมควรและเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21

มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เจษฎาภรณ์ ร่าง/พิมพ์
........................ ตรวจ

