
 

 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละ                          

ปการศึกษา ปรากฏเปนท่ีประจักษชัดในดานคุณภาพจํานวนหลายเรื่อง ดังจะเห็นไดจากการไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารท่ียอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ  และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร /

ลิขสิทธิ์ รวมท้ังมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในภาครัฐและภาคเอกชน เปนการนําชื่อเสียงมาสู

มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดใหมีรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1.  วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูภาครัฐและภาคเอกชน 

 1.2 เพ่ือสรางชื่อเสียงใหแกหลักสูตร 

 1.3 เพ่ือเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 1.4 เพ่ือใชเปนขอมูลในการเผยแพรมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 1.5 เพ่ือเปนกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธ  
 

2.  คุณลักษณะของวิทยานิพนธและผูท่ีมีสิทธิ์เสนอขอรับรางวัล 

 2.1 เปนวิทยานิพนธท่ีศึกษาคนควาและเขียนโดยผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2562 - 2563 และผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 

2564 (เฉพาะผูท่ีไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย              

ครั้งท่ี 572 – 575) (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564) 

 2.2 เปนวิทยานิพนธท่ีใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ในการเขียน 

 2.3 เปนวิทยานิพนธท่ีมีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร และ/หรือใชประโยชนอยางใด อยางหนึ่ง  

ดังนี้ 

  2.3.1 มีการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ โดยไมจําเปนตองปรากฏชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก แตบทความวิจัยท่ีเผยแพรตองระบุวาเปน

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  2.3.2 มีการนําไปจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ 

  2.3.3 มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน หรือมีการนําไปใชประโยชน 

  2.3.4 มีการนําไปเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
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3. การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน   

 3.1 ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ เพ่ือขอรับรางวัลตองเปนนักศึกษาผูเขียนวิทยานิพนธท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ประจําปการ ศึกษา  2562 – 2563  และ                     

ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2564 (ตองไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในรอบ              

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 572 – 575) (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564) 

 3.2 ผูท่ีเคยไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนจากบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวในหลักสูตรเดียวกัน ไมมีสิทธิ์

เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนอีก 

 3.3 ผลงานวิทยานิพนธ เพ่ือขอรับรางวัล ตองไมซํ้ากับการขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน 

ประจําปงบประมาณ 2565 

 ท้ังนี้  ในการเสนอวิทยานิพนธเพ่ือขอรับรางวัล ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ ตองแสดงความยินยอมและ

เห็นชอบในการเสนอวิทยานิพนธเพ่ือขอรับรางวัลจากอาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธและประธานหลักสูตร 

 3.4 ผูเสนอวิทยานิพนธ ตองกําหนดวาวิทยานิพนธจะจัดอยูในกลุมการเสนอขอรับรางวัลกลุมใด    

โดยพิจารณาจากเนื้อหาของงานวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย กรณีท่ีคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน

เห็นวางานวิจัยดังกลาวควรอยูในกลุมอ่ืน คณะกรรมการฯ จะขอปรับกลุมตามความเหมาะสม 

  กลุมการเสนอขอรับรางวัลแบงเปน 4 กลุม ไดแก 

 กลุมท่ี 1 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและชีวภาพ-

การแพทย ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร พิษวิทยา ประสาท-

วิทยาศาสตร เปนตน 

  กลุมท่ี 2 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและเทคโนโลยี ไดแก งานวิจัยทางดานเคมีวิเคราะห เคมี-

อินทรีย เคมีอนินทรีย พอลิเมอร คณิตศาสตร ชีวสถิติ ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งแวดลอม เปนตน 

กลุมท่ี 3 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต  เปนการนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาสุขภาพ รักษาโรค และทําความเขาใจการทํางานของรางกายมนุษยและสัตว ไดแก งานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย แพทยศาสตร การพยาบาล ทันตแพทยศาสตร เทคนิคการแพทย  

สาธารณสุขศาสตร สังคมศาสตรการแพทย อาหารและโภชนาการ การวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ การมีสวน

รวมของชุมชนหรือสังคมดานสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน 

  กลุมท่ี 4 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และศิลปศาสตร ไดแก งานวิจัย

ทางดานรัฐประศาสนศาสตร อาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม             

พัฒนาสังคม ประชากรศาสตร พฤติกรรมศาสตร เทคโนโลยีการศึกษา บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

สิทธิมนุษยชน งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ดนตรี             

เปนตน 

 3.5 การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดใหนักศึกษา

สมัครขอรับรางวัลในระบบออนไลน ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยเอกสาร

ประกอบการพิจารณา  ดังนี้     

Administrator
Typewritten Text
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  3.5.1 กําหนดการเสนอวิทยานิพนธเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ 
 

การดําเนินการ ระยะเวลา 

เปดรับแบบฟอรมการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ตั้งแตบัดนี ้– 18 มีนาคม 2565 

ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกข้ันตน พฤษภาคม 2565 

ผูผานการคัดเลือกข้ันตน เสนอผลงานแบบปากเปลา  

(Oral presentation) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 

มิถุนายน 2565 

ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน  กรกฎาคม 2565 

รับมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน  

 

แจงใหทราบหลังจากประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับรางวัล 
                                                                         

  3.5.2 เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน   

   ผูสมัครกรอกแบบฟอรมการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนแบบ Online                                    

ท่ี https://graduate.mahidol.ac.th/ 

   -  สําหรับผูเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ใหกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษ  

   -  สําหรับผูเรียนหลักสูตรปกติ ใหกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย อยางใด

อยางหนึ่ง 

   โดยผูสมัครจะตองแนบไฟล ดังนี้ 

   1) บทคัดยอวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

(ถามี) 

   2) ไฟล pdf สรุปวิทยานิพนธของผูสมัครขอรับรางวัลฯ ขนาด A4 ไมเกิน 5 หนา  

   3) ผลงานวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ         

ท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นและปรากฏชื่อในฐานขอมูลสากล หรือวารสารเฉพาะบางสาขาวิชา จํานวน 1 ชุด 

  ท้ังนี้ เอกสารรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณของนักศึกษาท่ีสมัครเพ่ือขอรับรางวัล           

บัณฑิตวิทยาลัยจะใชขอมูลจากฐานขอมูลวิทยานิพนธ ท่ีนักศึกษาสงให บัณฑิตวิทยาลัยเ พ่ือใช                             

ขอสําเร็จการศึกษานํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

  หากทานกรอกใบสมัครไมสมบูรณ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาในขอ 1) – 3)              

ไมครบถวนบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. 2565 

 3.6 วิทยานิพนธ ท่ีผานการคัดเลือกข้ันตนจากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดี เดนของ           

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาผูเขียนวิทยานิพนธตองมานําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral presentation)  

ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  3.6.1 สําหรับผูเรียนในหลักสูตรนานาชาติ เสนอผลงานเปน ภาษาอังกฤษ  

  3.6.2 สําหรับผูเรียนหลักสูตรปกติ เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย อยางใด              

อยางหนึ่ง     
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4. รางวัลวิทยานิพนธ  

 4.1 รางวัลและมูลคารางวัล 
 

ประเภทรางวัล ผูเสนอผลงาน อาจารยท่ีปรึกษา 

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 
  

 * สําหรับผูท่ีผานการคัดเลือกข้ันตนจากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน ของบัณฑิตวิทยาลัย  

และได มานํ า เสนอผลงานวิ จั ยแบบปาก เปล า  (Oral presentation)  และไม ได รั บ รางวั ลจะได รั บ                        

ประกาศเกียรติคุณ 

 4.2 บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณารางวัลใหท้ัง 4 กลุม หากคุณภาพวิทยานิพนธ             

ท่ีเสนอขอรับรางวัลในกลุมใด ๆ ไมตรงตามมาตรฐานและเกณฑท่ีใชพิจารณา 

 4.3 การพิจารณาตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน ของบัณฑิตวิทยาลัย               

ถือเปนท่ีสิ้นสุดไมมีการอุทธรณ 
 

5. หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลวิทยานิพนธ  

 5.1 ตองเปนเรื่องท่ีแสดงความคิดริเริ่มไมซํ้ากับวิทยานิพนธ ตํารา หรือกรรมวิธีท่ีเคยมีผูเสนอแลว 

 5.2 ตองระบุประเด็นปญหาท่ีตองการวิเคราะหไวชัดเจน 

 5.3 ตองเลือกใชวิธีการวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยที่เหมาะสม 

 5.4 ตองมีการเสนอผลงานท่ีถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ มีการใชภาษา หรือ              

การเสนอขอมูลท่ีชัดเจนในรูปเลมวิทยานิพนธ 

 5.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง อยางนอย 1 ขอ ดังตอไปนี้ 

  5.5.1 กอใหเกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม ๆ หรือหักลางทฤษฎีเดิม หรือแกไขเพ่ิมเติมทฤษฎีเดิม             

ในสาระสําคัญ 

  5.5.2 สรางระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม หรือหักลางระเบียบวิธีวิจัยเดิมหรือ                    

แกไขเพ่ิมเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสําคัญ 

  5.5.3 คนพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ การบริหาร การบริการตาง ๆ   

ท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ หรือปรับปรุง แกไขกระบวนวิธี หรือ

กรรมวิธีเดิมอยางสําคัญ 
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6. การปฏิบัติและเง่ือนไขตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เปนรายกรณี

7. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท 02-441-4125 ตอ 600 - 603 โทรสาร 02-441-9511 Line ID @451pslqw  

        ประกาศ ณ วันท่ี    

  (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ)์ 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สมัครขอรับรางวัลทางออนไลน 

Link: https://qrgo.page.link/7ZfQ2 

วีรชาติ ราง/พิมพ
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