ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรือ่ ง รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2564
---------------------------------------------

ประเทศไทย 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสู “Value–Based Economy”
โดยสงเสริมภาคการผลิตใหไปสูการพัฒนาสินคาเชิงนวัตกรรม ตองขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค และยกระดับภาคบริการไปสูงานบริการคุณคาสูงที่อยูบนฐานของความรูและความ
เชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งตองเริ่มจากภายใน คือ ยกระดับนวัตกรรม
เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและ
เครือขายทุกภาคสวน จากความสําคัญของการพัฒนานี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดใหมี
รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2564
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อส งเสริ ม ให เกิ ดการผลิตผลงานวิจัย เพื่อ วิท ยานิพนธที่เป นนวั ตกรรมที่มีคุณภาพและ
สามารถนําไปสูการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประเทศได
1.2 เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยมหิดล
1.3 เพื่อเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
1.4 เพื่อใหไดผลงานที่สามารถนําไปตอยอดและพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
2. คุณลักษณะของวิทยานิพนธนวัตกรรม
2.1 เปนนวัตกรรมที่ศึกษาคนควา คิดคน ที่เกิดจากวิทยานิพนธข องผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 เปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในภาคสวนตาง ๆ คือภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคสังคมและเครือขายทุกภาคสวน
2.3 สามารถนําไปจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ ได
2.4 สามารถนําไปตอยอดและพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจของประเทศได
3. การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
3.1 ผูมีสิทธิ์เสนอเพื่อขอรับรางวัล

.../3.1.1 เปนผูท ี่สําเร็จการศึกษา
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3.1.1 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา
2561 - 2562 และผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 (เฉพาะผูที่ไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภา
มหาวิทยาลัยในรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 560 – 564 (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563))
3.1.2 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ผูมีสิทธิ์เสนอตองแสดงความยินยอมและไดรับความ
เห็นชอบในการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
3.1.3 ผลงานที่ขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดนจะตองไมซํ้ากับผลงานที่ขอรับรางวัล
วิทยานิพนธดีเดน
3.1.4 ผูที่เคยไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน หรือรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดนจากบัณฑิต
วิทยาลัย ไมมีสิทธิ์ขอรับรางวัลนี้อีก
3.2 การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2564 สามารถสมัคร
ขอรับรางวัลออนไลนไดที่ https://graduate.mahidol.ac.th/ ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
พรอมดวยเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
3.2.1 กําหนดการเพื่อขอรับรางวัล
การดําเนินการ
ระยะเวลา
เปดรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
ตั้งแตบัดนี้ – 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธนวัตกรรมที่ผานการพิจารณาคัดเลือกขั้นตน
พฤษภาคม 2564
ผูที่ผานการคัดเลือกขั้นตน เสนอผลงานแบบปากเปลา
มิถุนายน 2564
(Oral Presentation) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
กรกฎาคม 2564
รับมอบรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
แจงใหทราบหลังจากประกาศ
รายชื่อผูไดรับรางวัล
3.2.2 เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
1) แบบฟอรมการสมัครออนไลนเพื่อขอรับรางวัล ซึ่งกรอกขอมูลโดยผูสมัคร ตองระบุ
รายละเอียดของนวัตกรรม (ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน วัตถุประสงคของผลงาน ระยะเวลาการทํา
ผลงาน งบประมาณที่ใช (ระบุจํานวนเงินและแหลงทุน ถามี) ประโยชนของการวิจัย การเผยแพรและ/หรือการ
นําไปใชประโยชน การนําไปตอยอดและพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ ฯลฯ)
- สําหรับผูสมัครชาวตางชาติ ใหกรอกขอมูลภาษาอังกฤษ
- สําหรับผูสมัครชาวไทย ใหกรอกขอมูลภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย อยางใดอยางหนึ่ง
2) คลิบวีดีโอการนําเสนอผลงาน ความยาวไมเกิน 3 นาที ในรูปแบบซีดี จํานวน 1 แผน
โดยประกอบไปดวยขอมูลของผลงานตามรายละเอียดในขอ 1) โดยใหผูสมัครขอรับรางวัลสงซีดีมายังงาน
กิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายหลังจากสมัครขอรับรางวัลออนไลนแลว
.../หากกรอกใบสมัครไมสมบูรณ
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หากกรอกใบสมัครไมสมบูรณ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาในขอ 1) – 2) ไมครบถวน
บัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2564
3.3 ผลงานที่ผานการคัดเลือกขั้นตนจากคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
ของบัณฑิตวิทยาลัย ผูสมัครตองมานําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral presentation) ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
3.3.1 สําหรับผูสมัครชาวตางชาติ เสนอผลงานเปน ภาษาอังกฤษ
3.3.2 สําหรับผูสมัครชาวไทย เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย อยางใดอยางหนึ่ง
4. รางวัล
4.1 รางวัลและมูลคารางวัล
รางวัล
รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมระดับดีเดน
(จํานวน 1 รางวัล)
รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมระดับดีมาก
(จํานวน 2 รางวัล)
รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมระดับดี
(จํานวน 3 รางวัล)

ผูเสนอผลงาน
100,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ
50,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ
25,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

อาจารยทปี่ รึกษา
100,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ
50,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ
25,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

* สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกขั้นตนจากคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
ของบัณฑิตวิทยาลัย และมานําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral presentation) จะไดรับประกาศเกียรติคุณ
4.2 การพิจารณาตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเ ดน
ของบัณฑิตวิทยาลัย ถือเปนที่สิ้นสุด ไมมีการอุทธรณ
4.3 สําหรับผลงานวิทยานิพนธนวัตกรรมที่ไดรับรางวัล หากสามารถนําไปตอยอดในเชิงพาณิชยได
จะไดรับการสนับสนุนรางวัลสําหรับนําไปพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
5. หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
เปนไปตามขอ 2
6. การปฏิบัติและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เปนรายกรณี

.../7. การติดตอสอบถาม
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7. การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท 0-2441-4125 ตอ 600-603 โทรสาร 0-2441-9511 หรือ LINE ID: @451pslqw
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