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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี 45/2565 

เรื่อง รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2565 
    

 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้การทำปริญญานิพนธ์มี
คุณภาพ จึงจัดให้มีการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก แก่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประจำทุกปี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยได้ ทั้งยังเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีความสามารถทางวิชาการให้เป็น
ที่ทราบโดยทั่วกัน และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามีกำลังใจสร้างงานคุณภาพ 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 

1.2. เพ่ือยกย่องและเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
1.3. เป็นกลไกในการคัดเลือกปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. คุณลักษณะของปริญญานิพนธ์ทีเ่สนอขอรับรางวัล 
2.1. เป็นดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ ผ่านความ

เห็นชอบวันสำเร็จการศึกษาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

2.2. เป็นดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือ ใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  
2.2.1 มีการตีพิมพ์หรือได้ร ับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 
2.2.2 มีการทำวิจัยร่วม/ตีพิมพ์ร่วม กับสถาบันอ่ืน 
2.2.3 มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยการบรรยายหรือโปสเตอร์ 
2.2.4 มีการนำผลงานไปจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
2.2.5 มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ หรือ มีการนำไปใช้ประโยชน์ 
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3. การเสนอขอรับรางวัล 
3.1. ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 
31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

3.2. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน/วิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา โดยให้
สถาบัน/วิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกและเสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัย ในอัตราส่วน 1 
เรื่องต่อดุษฎีนิพนธ์ 10 เรื่อง /วิทยานิพนธ์ 10 เรื่อง /การค้นคว้าอิสระ 20 เรื่อง 

3.3. สมัครขอรับรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 - 21 ตุลาคม 2565       
พร้อมด้วยเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
3.3.1 แบบฟอร์มการเสนอชื่อปริญญานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล 
3.3.2 บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.3.3 รูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
3.3.4 ผลงานจากปริญญานิพนธ์ที ่ได้ร ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 
3.3.5 ผลงานจากปริญญานิพนธ์ที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
3.3.6 ผลงานจากปริญญานิพนธ์ที่มีการทำวิจัยร่วม/ตีพิมพ์ร่วม กับสถาบันอ่ืน (ถ้ามี) 
3.3.7 ผลงานจากปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ให้อัพโหลดเอกสารในรูปแบบ pdf. หากท่านอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาในข้อ 

3.3.1 – 3.3.5 ไม่ครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และไม่ประสงค์สมัครขอรับรางวัล                
ปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2565 

 
4. หลักเกณ์การพิจารณาให้รางวัล 

4.1. ต้องเป็นเรื่องทีส่อดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4.2. ต้องเป็นเรื่องท่ีแสดงความคิดริเริ่มไม่ซ้ำกับปริญญานิพนธ์ ตำรา หรือกรรมวิธีที่เคยมีผู้เสนอแล้ว 
4.3. ต้องระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน 
4.4. ต้องเลือกวิธีการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม 
4.5. ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอปริญญานิพนธ์ มีการใช้ภาษา หรือ

การเสนอข้อมูลที่ชัดเจน 
4.6. ต้องเป็นประโยชน์ต่อ วิชาชีพ/ท้องถิ่น/ประเทศ 
4.7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

4.7.1 ก่อให้เกิดทฤษฎี หรือแนวคิดใหม่ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีเดิมใน
สาระสำคัญ 

4.7.2 สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัย หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสำคัญ 

4.7.3 ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร การบริการต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ หรือปรับปรุง แก้ไข้
กระบวนวิธี หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสำคัญ 
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5. รางวัลปริญญานิพนธ์ 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  6  รางวัล 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จำนวน  6  รางวัล 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  6  รางวัล 

 
ประเภทรางวัล เงินรางวัล 

ดุษฎีนิพนธ์ 

ดีเด่น 1 รางวัล/กลุ่ม  
รวม 3 รางวัล 

นักศึกษา 18,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 
อาจารย์  24,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

ดีมาก 1 รางวัล/กลุ่ม  
รวม 3 รางวัล 

นักศึกษา  9,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 
อาจารย์  12,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

วิทยานิพนธ์ 

ดีเด่น 1 รางวัล/กลุ่ม  
รวม 3 รางวัล 

นักศึกษา 12,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 
อาจารย์  18,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

ดีมาก 1 รางวัล/กลุ่ม  
รวม 3 รางวัล 

นักศึกษา  6,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 
อาจารย์   9,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

การค้นคว้าอิสระ 

ดีเด่น 1 รางวัล/กลุ่ม  
รวม 3 รางวัล 

นักศึกษา  6,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 
อาจารย์   9,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

ดีมาก 1 รางวัล/กลุ่ม  
รวม 3 รางวัล 

นักศึกษา  3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 
อาจารย์   4,500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

 
 

  ทั้งนี้หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น จะนำไปจัดสรรให้รางวัลในระดับ
รองลงมาในกลุ ่มสาขาวิชาเดียวกันและระดับเดียวกัน (ปริญญาเอก/ปริญญาโท) ของดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระนั้น ๆ 
 
6. การพิจารณาและประกาศผล 

บัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณารางวัลในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์มิได้ และสงวนสิทธิ์การให้รางวัลเฉพาะ     
แก่ผลงานที่คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรได้รับรางวัลตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
รางวัลเท่านั้น ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
7. การนำเสนอผลงาน 

นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลจะต้องสรุปผลงานปริญญานิพนธ์ให้เป็นบทความ โดยมีความยาว
ประมาณ 3 - 4 หน้ากระดาษ A5 โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สำหรับเผยแพร่
ให้สาธารณชนได้รับความรู้ โดยจะนำเสนอในวารสาร Grad Digest ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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8. การมอบรางวัล 
การมอบรางวัลกำหนดจัดในวันพิธ ีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเช ียงใหม่               

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
      

        ประกาศ ณ วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง) 
                                                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 


