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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อและพิจารณา “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” 

พ.ศ. 2564 
............................................................... 

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลมี น โยบายสนับสนุน ให้ บุ คลากรของ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็น
การสนับสนุนยุทธศาสตร์ ในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและวิชาการ (Research and Academic 
Excellence)   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  
คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการประชุมครั้งที่    
8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อและพิจารณา 
“รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ไว้ดังนี้ 

 

1. ให้ยกเลิก ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
การเสนอชื่อและพิจารณา “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” พ.ศ. 2563 (ปวจ.
3/2563) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

 

2. ในประกาศฉบับนี้ 
 “คณะ” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 “บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 

และลูกจ้างประจ าทุกประเภทต าแหน่งที่สังกัดและปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 “รางวัล” หมายถึง รางวัลผลงานวิจัยดี เด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล

ประกอบด้วย 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 
 2.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก 
 2.2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก หรือชีวการแพทย์ 
 2.3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม 
 2.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษา 
 2.5 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณสุขและชุมชนสังคม  
 2.6 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 2.7 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน meta-analysis 
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3. รางวัลที่จะได้รับ 
 3.1 ประกาศนียบัตรหรอืโล่รางวัล และ 
 3.2 เงินรางวัลจากคณะ ส าหรับ 7 ประเภทรางวัล เมื่อรวมทุกประเภทรางวัลแล้ว  

ไม่เกิน 15 รางวัล รางวัลละไม่เกิน 20,000 บาท  
 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับรางวัลหรือผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัล 
 4.1 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าภายในคณะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน  

นับจนถึงวันที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ (ยกเว้นรางวัลที่ 2.6 ผู้ขอรับรางวัลหรือได้รับการเสนอชื่ออาจจะ
ปฎิบัติงานภายในคณะมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปีได)้ 

 4.2 เป็นผู้ที่ยังมีสถานภาพเป็นบุคลากรของคณะอยู่ ณ วันที่ได้รับมอบรางวัล  
 4.3 เป็นผู้มีจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 4.4 เป็น corresponding author ของผลงานวิจัยที่เสนอขอ ยกเว้น รางวัลผลงานวิจัย

ดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็น First author ของผลงานวิจัยได้ 
 4.5 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน หรือเคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปี

ขึ้นไป 
 4.6 ส าหรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้รับรางวัลต้องมีอายุ 

ไม่เกิน 40 ปี (ถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  
 

5. เกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยท่ีเสนอขอรับรางวัล  
 5.1 ผลงานวิจัยต้องท าในประเทศไทย  
 5.2 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.3 ผลงานวิจัยที่ขอรับรางวัลต้องเป็น 
   5.3.1 ส าหรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์ 

ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและชุมชนสังคม และด้าน meta-analysis (ข้อ 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 และ 2.7) 
: ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ในปีปฏิทินก่อนหน้า 
การพิจารณาคัดเลือก 

5.3.2 คุณสมบัติของผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม 
 (ก) เป็นผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นภายในประเทศไทย 
 (ข) ผลงานวิจัยที่ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 
 (ค) มีหลักฐานว่าได้น าผลงานวิจัยนั้นไปใช้โดยแพร่หลาย  
 (ง) มี manuscript ของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์ 
 (จ) เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน  
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6. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน (เกณฑ์พิจารณาขั้นต่ า 80 
คะแนน) 

 6.1 องค์ประกอบของคะแนนของรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ด้านปรีคลินิก หรือ
ชีวการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและชุมชนสังคม ด้าน meta-analysis และผลงานวิจัยดีเด่น
ของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ 

   6.1.1 ความคิดริเริ่มในการวิจัย (10%) เพ่ือตอบสนองความต้องการ/ แก้ปัญหา/ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่/ พัฒนาการแพทย์/ สาธารณสุข/ ชุมชน สังคม 

   6.1.2 คุณภาพ (30%) มีกระบวนการวิจัย สังเคราะห์ข้อมูล อ้างอิง ด้านการวิจัย
ตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม 

   6.1.3 ผลงานวิจัย (20%) ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor 
   6.1.4 การน าผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์  (30%) ทั้ งการได้ รับการอ้าง อิง 

ในวารสารวิชาการ และ/ หรือ การน าไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักฐานแสดง และ/หรือการสร้างชื่อเสียงให้คณะ  
   6.1.5 การสร้างชื่อเสียงให้คณะ (10%) ได้แก่ การได้รับรางวัลระดับชาติ / 

นานาชาติ / ภูมิภาค 
 6.2 องค์ประกอบของคะแนนของรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม 
   6.2.1 ลักษณะผลงาน (30%) เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ ควรมีผลงานตีพิมพ์ 

ที่เก่ียวข้อง 
   6.2.2 คุณภาพ (30%) เป็นนวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
   6.2.3 ผลงานน าไปใช้ประโยชน์ (30%) การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา น าไปใช้

อย่างแพร่หลาย สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ 
   6.2.4 การสร้างชื่อเสียงให้คณะ (10%) ได้แก่ การได้รับรางวัลระดับชาติ / 

นานาชาติ / ภูมิภาค 
 

7. การเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล  
 ให้หัวหน้าภาควิชา/สถาน/หน่วยงานของคณะ เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล  

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 และ ข้อ 5 ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ
รับรางวัล พร้อมกับผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 1 ชุด ในรูปแบบ pdf file ไปที่ ผู้ประสานงานจัดงานรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ส านักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  

8. การพิจารณาและประกาศผล 
 คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี จะท า

หน้าที่ในการพิจารณาผลงานที่ถูกเสนอ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ทั้งนี้ คณะ
จะท าการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายหลังจากที่ปิดรับสมัครแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 1 – 2 เดือน 
และผู้ทีไ่ด้รับรางวัลจะได้รับรางวัลจากท่านคณบดี 
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