
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 

ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
...............…................... 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก         

ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

 ๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  

  ๑.๑ เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก(ทั้งนักศึกษาไทยและ

ต่างประเทศ) จากส่วนงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารเงินรายได้หลักสูตร ซึ่งได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในที่

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ (*) 

  ๑.๒ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบผ่านโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ รวมทั้งได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนไปเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

  ๑.๓ ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปต่างประเทศจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๑.๔ ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นล าดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะน าเสนอ และระบุชื่อ

ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้น าเสนอและผลงานที่จะน าเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการน าเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation  

  ๑.๕ กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้จากแหล่งทุนอ่ืน             

โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  

  ๑.๖ หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียกทุนคืนได้ 
 
หมายเหตุ (*) ส่วนงาน ที่สามารถขอรับทุน ฯ ดูได้จาก 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/scholarships-presentations-in-thailand.php  



  

 ๒. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร 

  เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   

 ๓. จ านวนเงินทุนอุดหนุน   

  ๓.๑ ส าหรับนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน มูลค่าทุนจ าแนกตามทวีป และประเทศ  ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ ทวีปเอเชีย    ทุนละ  ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐.- ถึง ๓๐,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๒ ทวีปออสเตรเลีย    ทุนละ  ไม่เกิน    ๓๐,๐๐๐.- ถึง ๓๕,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๓ ทวีปยุโรป     ทุนละ  ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๔ ทวีปแอฟริกา    ทุนละ  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๕ ทวีปอเมริกา    ทุนละ  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

 ๔. ก าหนดเวลาและการยื่นขอรับทุนอดุหนุน  

  ๔.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนระบบออนไลน์ ดังนี้ 

ครั้งที ่ ช่วงการน าเสนอผลงาน ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน 
วันประกาศผลทุน

ภายในวันที่ 

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             
ที่ก าหนดในข้อ ๔.๑ และเมื่อได้รับการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบตอบรับเพ่ิมเติม มายัง            
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

  ๔.๓ กรณีท่ีนักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ย้อนหลังได ้



  

 ๕. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน 

  ๕.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 

  ๕.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                      กรรมการ 

              ๕.๓ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  เลขานุการ 

 ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
  ๖.๑ ผู้ขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการ  
    - ในกรณีที่การประชุมนั้นมีการเสนอผลงานทั้ ง  ๒ ประเภท คือ แบบปากเปล่ า(Oral 
Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) บัณฑิตวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนการเสนอผลงาน
แบบ Oral Presentation. 
   -  ในกรณีที่เป็นการประชุมนานาชาติ (International) และมีการเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) เพียงอย่างเดียว จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าการเสนอผลงานแบบปากเปล่า 
(Oral Presentation) 
  ๖.๒ ผู้ขอทุนต้องยื่นขอทุนภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ตามประกาศ   
  ๖.๓ งานประชุมที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ควรจะเป็นงานประชุมที่ได้มาตรฐาน ได้แก่  
   - จัดโดย องค์การ หรือ สภาวิชาชีพ  
   - เป็นงานประชุมที่มี peer review ส าหรับ abstract submission 
   - Proceeding ของการประชุม ไม่ด าเนินการโดยผู้จัดการประชุม และ/หรือ ส านักพิมพ์ที่มีชื่ออยู่
ใน Beal's lists 
  ๖.๔ การพิจารณาทุน ในกรณีผู้ขอรับทุนเป็นจ านวนมาก และทุนอุดหนุนฯมีจ านวนจ ากัดนั้น 
คณะกรรมการพิจารณาทุน มีความประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ             
ณ ต่างประเทศ บางกรณีจ าเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ 

  ๖.๕ กรณีอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและถือเป็นที่ยุติ ไม่มีการอุทธรณ์ 

 ๗. เงื่อนไขการรับทุน 

  ๗.๑ นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ส่งเอกสารตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน ฯ มาที่  

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด หากเลย

ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ 

  ๗.๒ ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายงานผลการน าเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน        

หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอผลงาน   

 



  

 ๘. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ตอ่ ๒๑๑ – ๒๑๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑ 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
             

                                                   
        (ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ท่ีสามารถขอรับทุนได้ 
- คณะกายภาพบ าบัด     - คณะทันตแพทยศาสตร์ 
- คณะพยาบาลศาสตร์     - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

- คณะเภสัชศาสตร์     - คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์     - คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์     - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล    - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน    - สถาบันโภชนาการ 

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม    - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

- สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

- วิทยาลัยการจัดการ     - วิทยาลัยนานาชาติ 
- วิทยาลัยราชสุดา     - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

- วิทยาลัยศาสนศึกษา 

- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 
- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ 

- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                        
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
- โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์                   
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

- โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
- โครงการร่วม โครงการวิทยาลัยการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
- โครงการร่วม โครงการวิทยาลัยการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ 
- โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว 

- โครงการร่วมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา 

- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 



  

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ท่ีน าเงินไปบริหารจัดการเอง ไม่สามารถขอรับทุนได้ 
 

- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
- คณะเทคนิคการแพทย์ 
 


