
 
 

 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง การใหทุ้นอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 

ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
...............…................... 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก         
ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี 
 ๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทนุ  
  ๑.๑ เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก(ทั้งนักศึกษาไทยและ
ต่างประเทศ) จากส่วนงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารเงินรายได้หลักสูตร ซึ่งได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ (*) 
  ๑.๒ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ รวมทั้งได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รบัทุนจากแหลง่ทุนที่ใหก้ารสนับสนุนไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
  ๑.๓ ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงาน
ภายในประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๑.๔ ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลําดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการท่ีจะนําเสนอ และระบุชื่อ
ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หน่ึงในท้ายชื่อของคณะผู้นําเสนอและผลงานที่จะนําเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการนําเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation  
  ๑.๕ กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งน้ีจากแหล่งทุนอื่น             
โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา  
  ๑.๖ หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียกทุนคืนได้ 
หมายเหตุ (*) ส่วนงาน ที่สามารถขอรับทุน ฯ ดูได้จาก 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/scholarships-presentations-in-thailand.php 
 ๒. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร 
  เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ   



  

 ๓. จํานวนเงินทุนอุดหนุน   
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุน เ พ่ือเป็นค่าใช้ จ่ายสําหรับ 
ค่าลงทะเบียนในการเสนอผลงาน (ทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท) ค่าเดินทาง (ทางบก) และค่าที่พัก ตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ี  การพิจารณาให้ทุนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนบัณฑิต
วิทยาลัย  

 ๔. กําหนดเวลาและการย่ืนขอรับทุนอุดหนุน  
  ๔.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนระบบออนไลน์ ดังน้ี 

คร้ังที ่ ช่วงการนําเสนอผลงาน ระยะเวลาการสมัครขอรับทนุ 
วันประกาศผลทุน

ภายในวันท่ี 

๑ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๒ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๕ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑ – ๓๑  ธันวาคม ๒๕๖๐ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๘ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

๙ ๑–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ ๑-๓๑กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๑ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
   ๔.๒ ในกรณีอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนตามระยะเวลา             
ท่ีกําหนดในข้อ ๔.๑ และเมื่อได้รับการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบตอบรับเพ่ิมเติม มายัง            
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
  ๔.๓ กรณีที่นักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ย้อนหลังได้ 
 
 



  

 ๕. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนนุ 
  ๕.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                      กรรมการ 
              ๕.๓ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  เลขานุการ 

 ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
  ๖.๑ ผู้ขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการ  
    - ในกรณีที่การประชุม น้ันมีการเสนอผลงานทั้ ง  ๒  ประเภท  คือ  แบบปากเปล่า (Oral 
Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) บัณฑิตวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนเฉพาะการเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เท่าน้ัน 
   -  ในกรณีที่เป็นการเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพียงอย่างเดียว จะมี
โอกาสได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าการเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
  ๖.๒ ผู้ขอทุนต้องย่ืนขอทุนภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ตามประกาศ   
  ๖.๓ งานประชุมที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ควรจะเป็นงานประชุมที่ได้มาตรฐาน ได้แก่  
   - จัดโดย องค์การ หรือ สภาวิชาชีพ  
   - เป็นงานประชุมที่มี peer review สําหรับ abstract submission 
   - Proceeding ของการประชุม ไม่ดําเนินการโดยผู้จัดการประชุม และ/หรือ สํานักพิมพ์ท่ีมีชื่ออยู่
ใน Beall's lists 
  ๖.๔ การพิจารณาทุน ในกรณี มีผู้ขอรับทุนเป็นจํานวนมาก และทุนอุดหนุนฯมีจํานวนจํากัด 
คณะกรรมการพิจารณาทุน มีความประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ             
บางกรณีจําเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินท่ีได้กําหนดไว้ 
  ๖.๕ กรณีอื่น ๆ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและถือเป็นที่ยุติ ไม่มีการอุทธรณ์ 

 ๗. เงื่อนไขการรับทุน 
  ๗.๑ นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ส่งเอกสารตามที่กําหนดไว้ในประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน ฯ มาที่  
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด หากเลย
ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ 
  ๗.๒ ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายงานผลการนําเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน        
หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงาน   
 



  

 ๘. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
  งานกิจการนักศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ตอ่ ๒๑๑ – ๒๑๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑ 
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
             

                                                   
        (ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ) 

        คณบดบัีณฑิตวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  

คณะ/สถาบัน/วทิยาลัย ที่สามารถขอรับทนุได้ 

- คณะกายภาพบําบัด     - คณะทันตแพทยศาสตร ์

- คณะพยาบาลศาสตร ์     - คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

- คณะเภสัชศาสตร์     - คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์     - คณะศิลปศาสตร์ 

- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   - คณะสตัวแพทยศาสตร ์

- คณะสาธารณสุขศาสตร์     - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

- สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล    - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน    - สถาบันโภชนาการ 

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม    - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

- สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

- วิทยาลัยการจัดการ     - วิทยาลัยนานาชาต ิ

- วิทยาลัยราชสุดา     - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

- วิทยาลัยศาสนศึกษา 

- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา 
- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ 

- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                        
คณะเวชศาสตร์เขตรอ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

- โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์                   
คณะเวชศาสตร์เขตรอ้น 

- โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร์ 

- โครงการร่วม โครงการวิทยาลัยการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร ์

- โครงการร่วม โครงการวิทยาลัยการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ 

- โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว 

- โครงการร่วมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา 

- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 



  

คณะ/สถาบัน/วทิยาลัย ท่ีนาํเงินไปบรหิารจัดการเอง ไม่สามารถขอรับทุนได้ 

 

- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

- คณะเทคนิคการแพทย ์
 
 


