
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
…………………………..……………………… 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความส าคัญของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาด้วย
ผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่ น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ดังกล่าว โดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน “DEAN’S LIST” ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี  
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชู เกียรตินักศึกษาที่ส า เร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทย าลั ย 

มหาวิทยาลัย มหิดล ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม 
1 .2  เพื่ อ ส่ ง เ ส ริมคุณภาพแล ะยกระดั บมาตรฐ านก ารศึ กษ าของบัณ ฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณา  
2.1 มีผลการศึกษารายวิชาเฉลี่ยตลอดหลกัสูตร (GPA) 4.00  
2.2 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

ที่ก าหนดใน มคอ.2  
2.3 เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะต้อง

ส าเร็จการศึกษาโดยยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อขอส าเร็จการศึกษา (แบบฟอร์ม บฑ.5) ภายในระยะเวลาที ่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ได้สมบูรณ์ครบถ้วน ตามก าหนดการส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน การส าเร็จการศึกษา 

2.4 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
2.4.1 ระดับปริญญาโท 

2.4.1.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับปริญญา ดังน้ี กอ.ม. พย.ม. พทป.ม. ภ.ม. 
วท.ม. วศ.ม. ส.ม. ในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Quartile 1 หรือ 2 ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง โดยเป็น first author หรือ 
corresponding author 

2.4.1.2 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งได้ รับปริญญา ดังน้ี ดศ.ม. บธ.ม. รป.ม. สค.ม.  
ศศ.ม. ศษ.ม. สม.ม. อค.ม. อ.ม. ในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 หรือ 2 หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง  โดยเป็น 
first author หรือ corresponding author 
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2.4.2 ระดับปริญญาเอก 

2.4.2.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา แผน 1 การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ นักศึกษา

ตองตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวา 3 เรื่อง โดย

เปน first author หรือ corresponding author และอยูในฐานขอมูลสากล Quartile 1 หรือ 2 อยางนอย 

1 เรื่อง 

2.4.2.2 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา แผน 1 (by publication) การเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธ นักศึกษาตองตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ ไม

นอยกวา 4 เรื่อง โดยเปน first author หรือ corresponding author และอยูในฐานขอมูลสากล Quartile 

1 หรือ 2 อยางนอย 1 เรื่อง 

2.4.2.3 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา แผน 2 (มีเรียนรายวิชา) การเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธ นักศึกษาตองตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ ไม

นอยกวา 2 เรื่อง โดยเปน first author หรือ corresponding author และอยูในฐานขอมูลสากล Quartile 

1 หรือ 2 อยางนอย 1 เรื่อง 

 

3. รางวัลท่ีไดรับ 

ไดรับโลเกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมท้ัง

มีชื่อบันทึกไวใน “DEAN’S LIST” และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
 

4. วิธีการสมัครเพ่ือขอรับรางวัล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหนักศึกษาสมัครขอรับรางวัลระบบออนไลนท่ี 

https://www.grad.mahidol.ac.th/ เมนู นักศึกษาปจจุบัน ทุนการศึกษา ไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2565  
 

5. หลักฐานท่ีตองแสดงประกอบการพิจารณา  

ผลงานจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ผูขอรับรางวัลจะตองมีชื่อเปน

ลําดับแรกหรือเปนเจาของผลงานตีพิมพ (Corresponding author) ในกรณีท่ีผลงานไดรับการตอบรับให

ตีพิมพในวารสาร ตองแนบเอกสารท่ีไดรับการตอบรับจากสํานักพิมพ ท่ีระบุชื่อวารสาร ปท่ีพิมพ (Year) 

หรือเลมท่ีพิมพ (Volume) พรอมผลงานท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 

*** หากนักศึกษาท่ีขอรับรางวัลแนบเอกสารไมสมบูรณ บัณฑิตวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาทุก

กรณี 
 

6. เกณฑการพิจารณาใหรางวัล 

6.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณา เปนไปตามขอ 2 

6.2 การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนท่ีสิ้นสุด ไมมีอุทธรณ 
 

https://www.grad.mahidol.ac.th/
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7. กําหนดการแจงผลการพิจารณารางวัล 

ประกาศผลผูไดรับรางวัลทางเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.mahidol.ac.th/ เมนู 

นักศึกษาปจจุบัน ทุนการศึกษา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565 
 

8. การปฏิบัติและเง่ือนไขตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

    บัณฑิตวิทยาลัย เปนรายกรณี 
 

9. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา โทรศัพท 0-2441-4125 ตอ 600-603 โทรสาร 0-2441-9511 หรือ LINE ID: @451pslqw 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี           

 

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย  เลิศฤทธิ์) 

          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

นันทิยา ราง/พิมพ 
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