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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 ประเทศไทย 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสู “Value–Based Economy”     โดย

สงเสริมภาคการผลิตใหไปสูการพัฒนาสินคาเชิงนวัตกรรม ตองขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีและ

ความคิดสรางสรรค และยกระดับภาคบริการไปสูงานบริการคุณคาสูงท่ีอยูบนฐานของความรูและความ

เชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อน ซ่ึงตองเริ่มจากภายใน คือ ยกระดับนวัตกรรม

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและ

เครือขายทุกภาคสวน จากความสําคัญของการพัฒนานี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดใหมี

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1.  วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธท่ีเปนนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและสามารถ

นําไปสูการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประเทศได 

 1.2 เพ่ือสรางชื่อเสียงใหแกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.3 เพ่ือเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 

 1.4 เพ่ือใหไดผลงานท่ีสามารถนําไปตอยอดและพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ 
 

2.  คุณลักษณะของวิทยานิพนธนวัตกรรม 

 2.1 เปนนวัตกรรมท่ีศึกษาคนควา คิดคน ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา

โทหรือระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2.2 เปนนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในภาคสวนตาง ๆ คือภาคอุตสาหกรรม         

ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคสังคมและเครือขายทุกภาคสวน 

 2.3 สามารถนําไปจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ ได 

 2.4 สามารถนําไปตอยอดและพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจของประเทศได 
 

3. การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน  

 3.1 ผูมีสิทธิ์เสนอเพ่ือขอรับรางวัล 

  3.1.1 เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2562 ถึง 

2563 และผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2564 (เฉพาะผูท่ีไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยใน

รอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 572 – 575) (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564) 

  3.1.2  การเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ผูมีสิทธิ์เสนอผลงานตองแสดงความยินยอมและไดรับ

ความเห็นชอบในการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

  3.1.3  ผลงานท่ีขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดนจะตองไมซํ้ากับผลงานท่ีขอรับรางวัล

วิทยานิพนธดีเดน 
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  3.1.4  ผูท่ีเคยไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน และรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดนจากบัณฑิต

วิทยาลัย ไมมีสิทธิ์ขอรับรางวัลนี้อีก 

 3.2 การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสมัคร

ขอรับรางวัลในระบบออนไลนไดท่ี https://graduate.mahidol.ac.th ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด พรอมดวยเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้                        

  3.2.1 กําหนดการเพ่ือขอรับรางวัล 

การดําเนินการ ระยะเวลา 

เปดรับสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ตั้งแตบัดนี้ – 31 มีนาคม 2565 

ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธนวัตกรรมท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกข้ันตน พฤษภาคม 2565 

ผูท่ีผานการคัดเลือกข้ันตน เสนอผลงานแบบปากเปลา      

(Oral Presentation) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 

มิถุนายน 2565 

ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน  กรกฎาคม 2565 

รับมอบรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน  

 

แจงใหทราบหลงัจากประกาศ

รายชื่อผูไดรับรางวัล 
                                                                         

  3.2.2 เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน   

   1) แบบฟอรมการสมัครออนไลนเพ่ือขอรับรางวัล ซ่ึงกรอกขอมูลโดยผูสมัคร ตองระบุ

รายละเอียดของนวัตกรรม (ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน วัตถุประสงคของผลงาน ระยะเวลาการทํา

ผลงาน งบประมาณท่ีใช (ระบุจํานวนเงินและแหลงทุน ถามี) ประโยชนของการวิจัย การเผยแพรและ/หรือการ

นําไปใชประโยชน การนําไปตอยอดและพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ ฯลฯ) 

   - สําหรับผูสมัครท่ีเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ใหกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษ  

   - สําหรับผูสมัครท่ีเรียนในหลักสูตรปกติ ใหกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย 

อยางใดอยางหนึ่ง 

   2) คลิบวีดีโอการนําเสนอผลงาน ความยาวไมเกิน 3 นาที ซ่ึงเปนขอมูลของผลงานตาม

รายละเอียดในขอ 1 โดยใหผูสมัครขอรับรางวัลสงคลิปวีดีโอมาท่ี e-mail: nantiya.pin@mahidol.ac.th 

ภายหลังจากสมัครขอรับรางวัลออนไลนแลว 

   หากกรอกใบสมัครไมสมบูรณ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาในขอ 1) – 2)                 

ไมครบถวน บัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3.3 ผลงานท่ีผานการคัดเลือกข้ันตนจากคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดนของ

บัณฑิตวิทยาลัย  ผูสมัครตองมานําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral presentation) ตามวัน เวลา และสถานท่ี             

ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  3.3.1 สําหรับผูสมัครชาวตางชาติ เสนอผลงานเปน ภาษาอังกฤษ  

  3.3.2 สําหรับผูสมัครชาวไทย เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย อยางใดอยางหนึ่ง  
 

 

mailto:nantiya.pin@mahidol.ac.th
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4. รางวัล

4.1 รางวัลและมูลคารางวัล 

รางวัล ผูเสนอผลงาน อาจารยท่ีปรึกษา 

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมระดับดีเดน 

(จํานวน 1 รางวัล) 

100,000 บาท และ 

โลประกาศเกียรติคุณ 

100,000 บาท และ 

โลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมระดับดีมาก 

(จํานวน 2 รางวัล) 

50,000 บาท และ 

โลประกาศเกียรติคุณ 

50,000 บาท และ 

โลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมระดับดี 

(จํานวน 3 รางวัล) 

25,000 บาท และ 

โลประกาศเกียรติคุณ 

25,000 บาท และ 

โลประกาศเกียรติคุณ 

* สําหรับผูท่ีผานการคัดเลือกข้ันตนจากคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน

ของบัณฑิตวิทยาลัย และมานําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral presentation) จะไดรับประกาศเกียรติคุณ 

4.2 การพิจารณาตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน 

ของบัณฑิตวิทยาลัย ถือเปนท่ีสิ้นสุด ไมมีการอุทธรณ 

4.3 สําหรับผลงานวิทยานิพนธนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัล หากสามารถนําไปตอยอดในเชิงพาณิชยได จะ

ไดรับการสนับสนุนรางวัลสําหรับนําไปพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

5. หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน

เปนไปตามขอ 2 

6. การปฏิบัติและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เปนรายกรณี

7. 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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