
 
 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล 
  เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธดีเดน  ประจําปงบประมาณ 2564 

--------------------------------------------- 

 ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่สําเร็จการศึกษาในแตละ                          

ปการศึกษา ปรากฏเปนที่ประจักษชัดในดานคุณภาพจํานวนหลายเรื่อง ดังจะเห็นไดจากการไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ  และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร /

ลิขสิทธ์ิ รวมทั้งมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในภาครัฐและภาคเอกชน เปนการนําช่ือเสียงมาสู

มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดใหมีรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป

งบประมาณ 2564 
 

1.  วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูภาครัฐและภาคเอกชน 

 1.2 เพ่ือสรางช่ือเสียงใหแกหลักสูตร 

 1.3 เพ่ือเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 1.4 เพ่ือใชเปนขอมูลในการเผยแพรมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 1.5 เพ่ือเปนกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธ  
 

2.  คุณลักษณะของวิทยานิพนธ 

 2.1 เปนวิทยานิพนธที่ศึกษาคนควาและเขียนโดยผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือระดับ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล  

 2.2 เปนวิทยานิพนธที่ใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ในการเขียน 

 2.3 เปนวิทยานิพนธที่มีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร และ/หรือใชประโยชนอยางใด อยางหน่ึง  

ดังน้ี 

  2.3.1 มีการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ โดยไมจําเปนตองปรากฏช่ือนักศึกษาเปนช่ือแรก แตบทความวิจัยที่เผยแพรตองระบุวาเปน

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  2.3.2 มีการนําไปจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธ์ิ 

  2.3.3 มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน หรือมีการนําไปใชประโยชน 

  2.3.4 มีการนําไปเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
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3. การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน

3.1 ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ เพื่อขอรับรางวัลตองเปนนักศึกษาผูเขียนวิทยานิพนธที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2561 – 2562 และผสูําเร็จการศึกษาปการศึกษา 

2563 (เฉพาะผทูีไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

560 – 564 (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563)) 

3.2 ผูที่เคยไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนจากบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวในหลักสูตรเดียวกัน ไมมีสิทธ์ิ

เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนอีก 

3.3 ผลงานวิทยานิพนธ เพ่ือขอรับรางวัล ตองไมซ้ํากับการขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน 

ประจําปงบประมาณ 2564 

ทั้งน้ี  ในการเสนอวิทยานิพนธเพ่ือขอรับรางวัล ผูมีสิทธ์ิเสนอวิทยานิพนธ ตองแสดงความยินยอมและ

เห็นชอบในการเสนอวิทยานิพนธเพ่ือขอรับรางวัลจากอาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธและประธานหลักสูตร 

3.4 ผูเสนอวิทยานิพนธ ตองกําหนดวาวิทยานิพนธจะจัดอยูในกลุมการเสนอขอรับรางวัลกลุมใด 

โดยพิจารณาจากเนื้อหาของงานวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย กรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน

เห็นวางานวิจัยดังกลาวควรอยูในกลุมอ่ืน คณะกรรมการฯ จะสอบถามความยินยอมในการปรับกลุม 

และขอปรับกลุมตามความเหมาะสม 

กลุมการเสนอขอรับรางวัลแบงเปน 4 กลุม ไดแก 

 กลุมที่ 1 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและชีวภาพ-

การแพทย ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร พิษวิทยา ประสาท-

วิทยาศาสตร เปนตน 

กลุมที่ 2 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและเทคโนโลยี ไดแก งานวิจัยทางดานเคมีวิเคราะห เคมี-

อินทรีย เคมีอนินทรีย พอลิเมอร คณิตศาสตร ชีวสถิติ ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งแวดลอมและทรัพยากร เปนตน 

 กลุมที่ 3 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรสขุภาพประยุกต  ไดแก งานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย แพทยศาสตร การพยาบาล ทันตแพทยศาสตร เทคนิคการแพทย 

สาธารณสุขศาสตร สังคมศาสตรการแพทย อาหารและโภชนาการ การวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ 

การมีสวนรวมของชุมชนหรือสังคมดานสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน 

 กลุมที่ 4 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  ศึกษาศาสตร และศิลปศาสตร ไดแก งานวิจัย

ทางดานรัฐประศาสนศาสตร อาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 

พัฒนาสังคม ประชากรศาสตร พฤติกรรมศาสตร เทคโนโลยีการศึกษา บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

สิทธิมนุษยชน งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ดนตรี 

เปนตน 
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3.5 การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนประจําปงบประมาณ 2564 กําหนดใหนักศึกษาสมัคร

ขอรับรางวัลในระบบออนไลน ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยเอกสารประกอบการ

พิจารณา  ดังน้ี   

3.5.1 กําหนดการเสนอวิทยานิพนธเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ 

การดําเนินการ ระยะเวลา 

เปดรับแบบฟอรมการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ต้ังแตบัดน้ี – 19 กมุภาพันธ 2564 

ประกาศรายช่ือวิทยานิพนธที่ผานการพิจารณาคัดเลือกขั้นตน มีนาคม 2564 

นักศึกษาผูเขียน วิทยานิพนธที่ผานการคัดเลือกขั้นตน เสนอผลงาน

แบบปากเปลา (Oral presentation) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 

พฤษภาคม 2564 

ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน มิถุนายน  2564 

รับมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2564 

สิงหาคม 2564 

3.5.2 เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 

 ผูสมัครกรอกแบบฟอรมการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนแบบ Online 

ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/ โดยเลือกที่เมนูนักศึกษาปจจุบัน และ เมนูทุน/รางวัล 

- สําหรับผูเรียนในหลักสูตรนานาชาติ  ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมภาษาอังกฤษ

- สําหรับผูเรียนหลักสูตรปกติ ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย

อยางใดอยางหน่ึง 

โดยผูสมัครจะตองแนบไฟล ดังน้ี 

1) บทคัดยอวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ชุด

(ถามี) 

2) ไฟล pdf สรุปวิทยานิพนธของผูสมัครขอรับรางวัลฯ ขนาด A4 ไมเกิน 5 หนา

3) ผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันและปรากฏช่ือในฐานขอมูลสากล หรือวารสารเฉพาะบางสาขาวิชา จํานวน 1 ชุด 

 ทั้งนี้ เอกสารรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณของนักศึกษาที่สมัครเพื่อขอรับรางวัล 

บัณฑิตวิทยาลัยจะใชขอมูลจากฐานขอมูลวิทยานิพนธที่นักศึกษาสงใหบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใช   

ขอสําเร็จการศึกษานํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

 หากทานกรอกใบสมัครไมสมบูรณ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาในขอ 1) – 3) 

ไมครบถวนบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2564 

https://graduate.mahidol.ac.th/
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3.6 วิทยานิพนธที่ผานการคัดเลือกขั้นตนจากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ ดีเดนของ 

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาผูเขียนวิทยานิพนธตองมานําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral presentation) 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงรายละเอียดใหทราบในภายหลัง 

3.6.1 สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เสนอผลงานเปน ภาษาอังกฤษ  

3.6.2 สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย อยางใด

อยางหน่ึง 

4. รางวัลวิทยานิพนธ

4.1 รางวัลและมูลคารางวัล 

ประเภทรางวัล ผูเสนอผลงาน อาจารยทีป่รึกษา 

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน 1 รางวัล/กลุม (จํานวน 4 กลุม) 

ปริญญาเอก 25,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ 25,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ 

ปริญญาโท 15,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ 15,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลวิทยานิพนธดี 1 รางวัล/กลุม (จํานวน 4 กลุม) 

ปริญญาเอก 12,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ 12,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ 

ปริญญาโท 7,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ 7,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ 

* สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกขั้นตนจากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน ของบัณฑิตวิทยาลัย

และได มา นํา เสนอผลงาน วิจั ยแบบปาก เปล า  (Oral presentation)  และไม ได รั บราง วัลจะ ได รั บ 

ประกาศเกียรติคุณ 

4.2 บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธ์ิในการไมพิจารณารางวัลใหทั้ง 4 กลุม หากคุณภาพวิทยานิพนธ             

ที่เสนอขอรับรางวัลในกลุมใด ๆ ไมตรงตามมาตรฐานและเกณฑที่ใชพิจารณา 

4.3 การพิจารณาตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ถือเปนที่สิ้นสุดไมมีการอุทธรณ 

5. หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลวิทยานิพนธ  

5.1 ตองเปนเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่มไมซ้ํากับวิทยานิพนธ ตํารา หรือกรรมวิธีที่เคยมีผูเสนอแลว 

5.2 ตองระบุประเด็นปญหาที่ตองการวิเคราะหไวชัดเจน 

5.3 ตองเลือกใชวิธีการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม 

5.4 ตองมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ มีการใชภาษา หรือ 

การเสนอขอมูลที่ชัดเจนในรูปเลมวิทยานิพนธ 

5.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง อยางนอย 1 ขอ ดังตอไปน้ี 
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5.5.1 กอใหเกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม ๆ หรือหักลางทฤษฎีเดิม หรือแกไขเพ่ิมเติมทฤษฎีเดิม 

ในสาระสําคัญ 

 5.5.2 สรางระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม หรือหักลางระเบียบวิธีวิจัยเดิมหรือแกไข

เพ่ิมเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสําคัญ 

 5.5.3 คนพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ การบริหาร การบริการตาง ๆ 

ที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ หรือปรับปรุง แกไขกระบวนวิธี หรือ

กรรมวิธีเดิมอยางสําคัญ 

6. การปฏิบัติและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพนิิจของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เปนรายกรณี

7. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที ่งานกจิการนักศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 

โทรศัพท 02-441-4125 ตอ 600 - 603 โทรสาร 02-441-9511 หรือ LINE ID: @451pslqw 

        ประกาศ ณ วันที่  

  (ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สมัครขอรับรางวัลฯ Online หรือ Link: https://qrgo.page.link/7ZfQ2       
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