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 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง   ทุนสนับสนุนน วิจัยหลังปริญญาเอก ัก
 

*******************  
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการสรางนักวิจัยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหมีงาน 

วิจัยทําอยางตอเนื่องและเต็มเวลา     เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมในสาขาตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ ใหมี 
โอกาสสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสูงเปนที่ยอมรับในระดับสากล   มหาวิทยาลัยมหดิลจึงกําหนดใหมีทุน
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการขอทุนไว  ดังนี้ 
 
 

๑.  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรือ่ง  ทุนสนับสนนุนักวิจยัหลังปริญญาเอก  ประจําป ๒๕๔๗   
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 

๒.  ในประกาศนี้ 
“ มหาวิทยาลัย ”        หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
“ อธิการบดี ”      หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
“ ทุน ”     หมายถึง    ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวทิยาลัยมหิดล  
 “ คณะกรรมการ ”     หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญา                 
                          เอกของมหาวิทยาลัย 
“ อาจารยท่ีปรึกษา ”      หมายถึง    บุคลากรท่ีเปนขาราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย    หรือ 
                                                                                   ลูกจางมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย / ผูเชี่ยวชาญ  ท่ีทํา 
                                                                                   หนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกนักวิจัยหลังปรญิญาเอก 
 “ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ”  หมายถึง    ผูวิจัยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

๓.  การจัดสรรทุน 
ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได    เพื่อเปนทุนสนับสนุนนักวิจัย   โดยจัดสรรใหแก 
      ๓.๑  นักวิจัยหลังปริญญาเอก    โดยจายเปนเงินสนับสนุน  ดังนี้ 

๓.๑.๑  เงินเดือนนักวิจัยหลังปริญญาเอก   เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท   (สามหมื่นบาทถวน)    
            ท้ังนี้หากมีประสบการณในการทําวิจัยหรือมีผลงานวิจัยดีเยีย่ม  คณะกรรมการอาจ  
            พิจารณาเงินเดือนเพิ่มเปนกรณีพิเศษได  และในกรณีท่ีนักวิจัยหลังปริญญาเอกเปน 
            ขาราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจางโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินเดือนจากตน 
           สังกัดอยูแลวแตไมถึง  ๓๐,๐๐๐ บาท    ใหไดรับเฉพาะสวนตาง  โดยนักวิจัยหลัง 
            ปริญญาเอกที่เปนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตสมัครรับทุน        
            และแสดงหนังสือรับรองเงินเดอืนจากตนสังกัดมาดวย 
๓.๑.๒   คาเดินทางไปและกลับ  คาท่ีพัก  และคาประกันสุขภาพ    สําหรับชาวตางประเทศที่ไม 

                                          มีภมูิลําเนาในประเทศไทย 
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     ๓.๒   สถานที่ปฏิบัติการท่ีนักวิจัยหลังปริญญาเอกทําการวิจัย     เพื่อใชในการพัฒนาสิ่งเอื้ออาํนวยการ 
                 วิจัยโครงการละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนบาทถวน) 
ท้ังนี้    การเบิกจายเงินใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั    เรือ่ง     หลักเกณฑและอัตราการจายเงินทุน 

สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๔. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกมีอํานาจ 
และหนาท่ี    ดังนี้ 

    ๔.๑ พิจารณาคัดเลือกอาจารยท่ีปรึกษา  และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่สมควรไดรับทุนเสนอ 
           อธิการบดีเพื่ออนุมัติ 
    ๔.๒ พิจารณาประเมินความกาวหนาของโครงการวิจัย   รายงานการวิจยั  และงานวิจัยท่ีนักวิจัยหลัง 
             ปริญญาเอกไดทําข้ึนระหวางการรับทุน 
    ๔.๓  พิจารณาการใหทุนตอหรอืระงับการใหทุน     จากผลการประเมินนักวิจัยหลังปริญญาเอกแลว 
              เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 
 

            ๕.  อาจารยท่ีปรึกษาจะตองเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   หรอืลูกจางมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย  
/ ผูเชี่ยวชาญ   มีคุณสมบัติดังนี้ 

    ๕.๑  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ตองมีประสบการณทํางานวิจัยมากกวา ๑๐  ป   หลังจาก 
             ไดรับปริญญาบัตร   และมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติอยางตอเนื่องยอนหลัง  
              ๕  ป หรือมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
   ๕.๒   มีศักยภาพและมีประสบการณในการบริหารโครงการวิจัย 

 ๕.๓   มีโครงการวิจยั   และมีเงินทุนสนับสนนุโครงการวิจยัท่ีสามารถรองรบันักวิจยัหลงัปริญญาเอกได 
           เพียงพอ  
๕.๔   มีเวลาใหคําปรึกษา และกํากับดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหสามารถทํางานวิจัยไดสําเร็จตาม 
          วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

          ๖.   โครงการวิจยัตามขอ  ๕.๓  จะตองมีลักษณะ  ดังนี้ 
                 ๖.๑    เปนโครงการที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  ท่ีมีระยะเวลาไมต่ํากวา  ๒   ป 
                 ๖.๒   เปนโครงการที่ประกอบดวยนักวิจัยตั้งแต ๒ คน ข้ึนไป 

   ๖.๓   เปนโครงการที่มีความพรอมท้ังดานสถานที่  และอุปกรณ 
 

          ๗.  นักวิจัยหลังปริญญาเอกจะตองมีคุณสมบัติ   ดังนี ้
  ๗.๑   อายุไมเกิน ๔๐ ป  (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครในรอบป) 
  ๗.๒   เปนนักวิจัยชาวไทยหรอืชาวตางประเทศที่สําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกไมเกนิ ๕ ป 
            (ไมนับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา)  ท่ีไดสมัครและไดรับการคัดเลือกจากอาจารยท่ีปรึกษาใหเขารวม 
           ทําการวิจัย 
  ๗.๓   ไมเปนผูท่ีอยูระหวางไดรับทุนโครงการวจิัยหลงัปริญญาเอกจากแหลงทุนอื่นภายในประเทศหรือ 
             จากองคกรตางประเทศ 
  ๗.๔   สามารถทํางานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยไดเต็มเวลาตลอดชวงเวลาที่ไดรับทุน โดยไมมีการลา 
             อบรม  ลากิจ  หรือลาอืน่ ๆ ท่ีเกิน ๑๕  วันขึ้นไป 
  ๗.๕   เปนผูท่ีมีหรือเคยมีผลงานวิจัยท่ีเปนช่ือแรกที่ไดตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  ๗.๖    มีโครงราง/แผนการวจิยัท่ีจะทําในการขอทุนที่ชัดเจน 
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        ๘.   เงื่อนไขของการรับทุน 
๘.๑   มหาวิทยาลัยจะจัดสรรใหทุนประจําแตละปใหแกอาจารยท่ีปรึกษา  ไมเกินคนละ ๒ ทุน 
๘.๒  อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีใหคําปรึกษา  และกํากับดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหสามารถทํางาน 
         วิจยัใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการวิจยัท่ีเสนอ และตามเงือ่นไขการรับทุนของมหาวิทยาลยั 
๘.๓  อาจารยท่ีปรึกษานักวิจยัหลังปริญญาเอกตองไมเปนอาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธของนักวิจัยหลัง 
          ปริญญาเอกที่สมัครขอรบัทุน  
๘.๔   นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไดรับทุนมีหนาท่ีดังนี้ 

   ๘.๔.๑  ทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย ปตอป   โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๒  ป   ท้ังนี้การรับทุนในป 
                 ท่ี  ๒ นักวิจัยหลังปรญิญาเอกจะตองมีผลการปฏิบัติงานผานการประเมินผลจากมหาวิทยาลัย 
   ๘.๔.๒   จัดทํารายงานผลความกาวหนางานวจิัย  (progress report)   ทุก  ๖ เดือน นับจากวันที่ไดรับ 
                  เงินเดือน  ท้ังนี้หากไมดําเนินการตามที่กําหนดมหาวิทยาลัยอาจไมใหการสนับสนุนเงินงวด 
                  ตอไป 
   ๘.๔.๓  ระหวางการรับทุนตองผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยาง 
               นอยปละ ๑ เรื่อง    โดยเปนช่ือแรกของงานวิจัย   และตองระบุขอความเปนกิตติกรรม 
                ประกาศวา     “ การวิจัยไดกระทําข้ึนโดยไดรับทุนสนับสนุนนักวจิัยหลังปริญญาเอกจาก   
                 มหาวิทยาลัยมหิดล ” 

๘.๕  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยหลังปริญญาเอกทุก ๖ เดือน  และทุกป   โดย 
         อาจารยท่ีปรึกษาและมหาวิทยาลยัเปนผูประเมิน    กรณีไมผานการประเมินมหาวิทยาลัยมีสิทธิยุต ิ
          การใหทุนได 
๘.๖  เมื่อสิ้นสุดการรับทุน     มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองการทํางานวิจัยใหแกนักวิจัยหลัง 
         ปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ไดรับทุน 
๘.๗   ลิขสิทธิ์  หรือสิทธิบัตรท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับทุน  รวมท้ังผลประโยชน  ซึ่งเกิดจากการนําเอาผล 
           การวิจัยไปใชเชิงพาณิชยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

        ๙.  วิธีการสมัครขอรับทุน 
              อาจารยท่ีปรึกษา และนักวิจยัหลังปรญิญาเอกสงแบบสมัครตามที่มหาวิทยาลยักําหนด ( แบบ MU: 04 )  
จํานวน ๑๐ ชุด ไปยังกองบริหารงานวิจัย   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่ ๙๙๙  ถนนพุทธ
มณฑลสาย ๔   ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  ๗๓๑๗๐  โทร.๐๒๘๔๙๖๒๔๑-๖ โทรสาร. 
๐๒๘๔๙๖๒๔๗ 
 

        ๑๐.  กําหนดการรับสมัคร 
                มหาวทิยาลัยเปดรับสมัครทุนปละ  ๓  รอบ   
                 รอบท่ี  ๑      ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ของทุกป      
                รอบท่ี  ๒     ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม   ของทุกป 
                รอบท่ี  ๓     ภายในวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ของทุกป                               
 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
               ประกาศ   ณ  วันที่     11   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑          

                                                                                           (ลงนาม) ปยะสกล    สกลสัตยาทร 

                   (ศาสตราจารยคลินกิปยะสกล    สกลสัตยาทร) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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