
      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะแพทยศาสตร์  งานบริการวิชาการและวิจัย  หน่วยบริหารงานวิจัย     โทร.  63235 
อว 660301.6.1.2.1/     วันที่    
เรื่อง  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………...……........................................................ 
เรียน  
 
  ตามที่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ  เพื่อเป็น
การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างผลงานวิจัย จึงได้กำหนดรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศมข. ฉบับที่ 
1083/2565 สำหรับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  
2. รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประจำปี (ฝ่ายวิจัยสืบค้น) 
5. รางวัลภาควิชาดีเด่นด้านการวิจัย (ฝ่ายวิจัยรวบรวมข้อมูล) 

  ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทีส่นใจเข้ารับการพิจารณารางวัลที่ 1-3  โปรดยื่นผลงานวิจัยทางระบบ
ออนไลน์ Link: https://medres.kku.ac.th/honor/loginkku/login/1 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2565 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และโปรดแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน   
จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
      (รองศาสตราจารย์วิมลรัตน์  ศรีราช) 
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
เอกสารแนบ: 1. ประกาศ มข. 1083/2565 เรื่อง รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร ์
      2. ตารางสรุปรางวัลประจำปี โดยสังเขป 
       
เจ้าของเรื่อง: น.ส.รตันาภา แก้วประดิษฐ์ [E-mail: ratanapa@kku.ac.th] 




รา 


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  


(ฉบับที่ 1083/2565) 


เรื่อง รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร 


................................................... 


เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลังใจ ใหกับคณาจารยที่มีการสรางผลงานวิจัยที่ไดรับ


การตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ อันเปนการกอใหเกิดตัวชี้วัดดานการวิจัยตามเปาหมายของแผนงานดาน


การวิจัย  และสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลยัวิจัย  


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 


พ.ศ. 2558 และตามความในขอ 9.4 (1) และ ขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน ว าดวย


การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที ่ประชุม


คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 


30 มีนาคม 2565 จึงกําหนดหลักเกณฑรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร ไวดังนี้  


ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่       /2565) เร่ือง รางวัลการ


วจิัยคณะแพทยศาสตร”   


ขอ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใชนับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 


        บรรดาคําสั่ง ประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศนี้หรอืซึ่งขัด


หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 


ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3272/2562) เร่ือง รางวัลการวิจยั คณะ


แพทยศาสตร  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 


ขอ 4 ในประกาศนี้ 


 “คณะ” หมายความวา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 


“ฝายวิจยั” หมายความวา ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร 


“ภาควิชา” หมายความวา ภาควิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร 


“รองคณบดีฝายวิจัย” หมายความวา รองคณบดีฝายที่รับผิดชอบดานการวิจัย 


“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลการวิจัยที่ไดรับ


แตงต้ังจากคณะแพทยศาสตร 


“คณาจารย” หมายความวา ขาราชการ หรือพนักงาน สายผูสอนสังกัดคณะแพทยศาสตร 
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“ผลงานวิจัย” หมายความวา ผลงานวิจัยของคณาจารยคณะแพทยศาสตร ที่ระบุที่อยูของ


นักวิจัยเปนคณะแพทยศาสตร โดยผลงานที่เสนอขอรับรางวัลตองดําเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัย 


“วารสารระดับนานาชาติ” หมายความวา วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 


Web of  Science 


“รางวัลการวิจัย” หมายความวา รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร ท่ีฝายวิจัยกําหนดข้ึน  


“H-index” หมายความวา คา H-index จากฐานขอมูล Scopus โดย Exclude เฉพาะ 


Self-citations 


“Quartile” หมายความวา คา Journal Quartile Scores ในฐาน ISI Web of Science 


หรือ SCOPUS ในสาขาท่ีเก่ียวของ  


“ผู ทรงคุณว ุฒิดานคลินิก” หมายความวา ขาราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ าง


มหาวิทยาลัยขอนแกน สายวิชาการ ที ่ปฏิบัติงานประจํา สังกัดภาควิชาดานคลินิก คณะแพทยศาสตร 


มหาวิทยาลัยขอนแกน และไมมีสวนไดสวนเสียกับรางวัลวิจัย 


“ผู ทรงคุณวุฒิด านปรีคลินิก” หมายความวา ขาราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจาง


มหาวิทยาลัยขอนแกน สายวิชาการ ที ่ปฏิบัติงานประจํา สังกัดภาควิชาดานปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร 


มหาวิทยาลัยขอนแกน และไมมีสวนไดสวนเสียกับรางวัลวิจัย 


ขอ 5 ใหคณะแพทยศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการดังนี้ 


5.1 องคประกอบของคณะกรรมการมีดังน้ี 


5.1.1 รองคณบดีท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย  เปนประธานกรรมการ 


5.1.2 ผูทรงคณุวุฒิดานคลินิก จํานวนไมเกิน 4 คน  เปนกรรมการ 


5.1.3 ผูทรงคณุวุฒิดานปรคีลินิก จํานวนไมเกิน 4 คน เปนกรรมการ 


5.1.4 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนกรรมการ 


5.1.5 หัวหนางานบริการวิชาการและวิจัยหรือ เปนเลขานุการ 


 ผูที่ไดรบัมอบหมาย 


5.1.6 เจาหนาที่งานบริการวิชาการและวิจัย เปนผูชวยเลขานุการ 


       จํานวนไมเกิน 2 คน   


5.2 คณะกรรมการมีหนาที่คัดเลือกและตัดสินรางวัลวิจัยตามประกาศฉบับนี้ และอื่นๆ ที่


ไดรบัมอบหมาย 


ขอ 6  ประเภทรางวัลการวิจัย ดังนี้ 


6.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน 


6.1.1  คุณสมบัติ 


6.1.1.1เปนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ประเภท 


Original article หรือ Systematic Review ตามปที่ฝายวิจัยกําหนด 
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6.1.1.2 เปนผลงานท่ีมีคา Quartile 1 หรอื 2 


 6.1.1.3 เปนผลงานวิจัยที ่คณาจารยเปนชื ่อแรก (First author) หรือเปน


ผู จ ัดทําบทความตนฉบับ(Corresponding author)ไม เปน Co-First author หรือ Co-Corresponding 


author  


 6.1.1.4 เปนผลงานวิจัยที ่ไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ หรือ ผลงานที่


เกิดขึ้น 


ระหวางลาศึกษาตอ หรือ การฝกอบรม  


 6.1.1.5 ยื่นเสนอผลงานวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาไดเพียง 1 ประเภทรางวัลตอ


ผลงาน 


 6.1.1.6 กําหนดใหนักวิจัยเสนอผลงาน 1 เรื ่องตอคนตามแบบที่ฝายวิจัย


กําหนด 


  6.1.2 เกณฑตัดสิน พิจารณาจากความนาเชื่อถือ นวัตกรรมและผลกระทบ ของ


ผลงานวิจัย ตามคานํ้าหนักคะแนน ดังนี้ 


 6.1.2.1 Quartile และ Impact Factor (IF) คานํ้าหนักคะแนน รอยละ 55 


Quartile IF คะแนน 


Q1 


Q1 


Q2 


Q2 


มากกวา 5 


 


มากกวา 5 


55 


50 


50 


40 


6.1.2.2 เปนผลงานท่ีมีความรวมมือกับสถาบันที่มีการจัดอันดับQS World 


University Ranking (QSWUR) ของปกอนหนาผลงานที่ย่ืนขอรางวัล 1 ป คานํ้าหนักคะแนน รอยละ 10  


อันดับ QSWUR คะแนน 


Top 200 


Top 300 


Top 400 


10  


8  


5 


6.1.2.3  เปนผลงานที่มีคา Field-Weighted Citation Impact (FWCI) จาก


ฐานขอมูล Scopus ตั้งแต 1 ขึ้นไป คานํ้าหนักคะแนน รอยละ 5 


6.1.2.4  ความชัดเจนของปญหา และหลักการและเหตุผล (Research 


question and rationale) /สมมุตฐิาน(Hypothesis) /วัตถุประสงค คานํ้าหนักคะแนน รอยละ 5 


6.1.2.5  ความถูกตองและเหมาะสมในการทดลอง  ออกแบบ  เก็บขอมูล  


และนํา  เสนอขอมูล (Research design) ความถูกตองและนาเชื่อถือในการเก็บและการวิเคราะหขอมูล 


(Validity and reliability of scientific analysis) ผลการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามสมมุติฐาน (ตอบคําถาม) 
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หรือขัดแยงกับสมมุติฐาน (ไมตอบคําถาม) ดวยเหตุผลและขอมูลประกอบอยางนาเชื่อถือคา นํ้าหนักคะแนน 


รอยละ 15 


6.1.2.6 ศักยภาพของผลงานที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอด คานํ้าหนักคะแนน 


รอยละ 10 


6.1.3 รางวัล ประกอบดวย 


6.1.3.1 กลุม 1 นักวิจัยที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป และ กลุม 2 นักวิจัยที่มี


อายุไมเกิน 40 ป (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) 


 6.1.3.2 ประเภทรางวัล ไดแก  


            1 )  Clinical research หมายถ ึง งานว ิจ ัยท ี ่ท ํ าในมน ุษย  หรือ 


Systematic Review หรือ Modeling Research เพื่อประโยชนทางดานการดูแลสุขภาพ หรือสงเสริมการ


เรียนการสอนดานสุขภาพ (Medical Education Research)  


            2) Biomedical research หมายถึง งานวิจัยที่ไมไดทําในมนุษย หรือ


งานวิจัยที่ใชช ีววัตถุจากคน พืช สัตว (Bio Specimen) เพื ่อสรางองคความรู เพื ่อประโยชนในดานการ


รักษาพยาบาล 


 6.1.3.3 จํานวนเงินรางวัล  


       รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 20,000 บาทพรอมโลหรือเกียรติบัตร   


       รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 10,000 บาทพรอมโลหรือเกียรติบัตร   


       รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 5,000 บาทพรอมโลหรอืเกียรติบัตร 


 6.1.3.4 พิจารณาใหรางวัลเฉพาะผลงานที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 


 6.2 รางวัลผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม  


 6.2.1 คุณสมบัติ 


6.2.1.1 เปนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 


โดยตองเปนผลงานวิจัยที่คณาจารยของคณะแพทยศาสตรเปนชื ่อแรก (First author) หรือเปนผู จัดทํา


บทความตนฉบับ (Corresponding author)  


6.2.1.2 เปนผลงานท่ีมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่เกิดจากขอ 6.2.1.1 และ 


ไดรับลิขสิทธิ์ หรือไดยื่นจด/ไดรับอนุสิทธิบัตร หรือ ไดยื่นจด/ไดรับสิทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน


เจาของหรือเปนเจาของรวม โดยนักวิจัยเปนผูประดิษฐหลักในนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ และ 


6.2.1.3 เปนผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมวิจัย ที ่มีการนําไปใชประโยชนจาก


หนวยงานภายในหรือภายนอกอยางเปนรูปธรรมโดยมีหลักฐานเชิงประจักษจาก ผูใชประโยชนรับรองตามปที่


ฝาย วิจัยกําหนด 


6.2.1.4 ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปอางอิง หรือ ใชประกอบการเรียนการสอน ไม


เขาขายการพิจารณา 
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6.2.2 เกณฑตัดสิน และคานํ้าหนักคะแนน 


6.2.2.1 Quartile 1-4 และ Impact Factor (IF) คาน้ําหนักคะแนน รอยละ 20


Quartile คะแนน 


Q1 ที่มี IF มากกวา 5 


Q1  


Q2 ที่มี IF มากกวา 5 


Q2 


Q3  


Q4 


20 


15 


15 


10 


5 


5 


6.2.2.2 มีหลักฐานการเปนผลิตภัณฑตนแบบ หรือ ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 


หรือ การนําไปใชประโยชนจากหนวยงานภายในหรือภายนอก หรือนําไปสูการปรับเปลี่ยน นโยบาย หรือ มี


หลักฐานแสดงวามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคา Royalty fee จาก ผลงาน คานํ้าหนักคะแนน รอยละ 40 


6.2.2.3 มีผลกระทบที ่เปนประโยชนอยางเดนชัด ทั ้งในแงสาธารณสุข 


เศรษฐกิจ สังคมหรอืชุมชนคานํ้าหนักคะแนน รอยละ 40  


6.2.3 เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมโลหรือเกียรติบัตร พิจารณาใหรางวัลเฉพาะ


ผลงานท่ีมีคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 


6.3  รางวัลนกัวิจัยดีเดน 


6.3.1 คุณสมบัติ 


6.3.1.1 มีผลงานวิจัยที่เปนชื่อแรก (First author) หรือเปนผูจัดทําบทความ 


ตนฉบับ (Corresponding author) หรือผูรวมวิจัย (Co-author) ในวารสารระดับนานาชาติ 


6.3.1.2 มีคา H-index แยกกลุมนักวิจัยดานคลินิกและดานปรีคลินิก ดังนี้ 


6.3.1.3 คณาจารยที่สนใจสงผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป โดยมีผลงานวิจัยที่เปน


ชื่อแรก (First author) หรือเปนผูจัดทําบทความตนฉบับ (Corresponding author) อยางนอย 5 เรื่อง ตาม


แบบที่ฝายวิจัยกําหนด 


6.3.2 เกณฑตัดสิน 


 6.3.2.1 คา H-Index คานํ้าหนักคะแนน รอยละ 25 


กลุมอายุไมเกิน 40 ป กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป 


คลินิก >3 คลินิก >8 


ปรีคลินิก >5 ปรีคลินิก >14 
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6.3.2.2 คาเฉลี่ย Impact Factor ของผลงาน 5 ปยอนหลัง ที่เปน First และ/


หรือCorresponding author โดยสืบคนคา Impact Factor ตามปที่ตีพิมพคานํ้าหนักคะแนน รอยละ 25 


6.3.2.3 จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมด 5 ปยอนหลังคานํ้าหนักคะแนน รอยละ 


25 


6.3.2 .4 จ ํานวนผลงานว ิจ ัย  5  ป ย อนหล ัง  ท ี ่ เป น First และ/หรือ 


Corresponding author คานํ้าหนักคะแนน รอยละ 25 


6.3.3 รางวัล ประกอบดวย 


6.3.3.1 กลุมนักวิจัยที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป  และกลุมนักวิจัยที่มีอายุไม


เกิน 40 ป (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) 


6.3.3.2 ประเภทรางวัล แบงเปนดานคลินิก และปรีคลินิก  


6.3.3.3 รางวัลละ 20,000 บาท พรอมโลหรือเกียรติบัตร พิจารณาใหรางวัล


เฉพาะผลงานที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และงดใหรางวัลกับผูที่เคยไดรับรางวัลนี้แลว 


6.4 รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสงูสุดประจําป ดังนี้ 


6.4.1 คุณสมบัติ   


6.4.1.1 เปนผลงานวิจัย ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus ตามปที่ฝาย


วิจัยกําหนดโดยไมรวมจํานวนครั้งการอางอิงตนเองในเรื่องน้ันๆ (exclude: self-citation) 


6.4.1.2 เปนผลงานวิจัยที่คณาจารยของคณะแพทยศาสตรเปนชื่อแรก (First 


author) หรอืเปนผูจัดทําบทความตนฉบับ (Corresponding author) 


6.4.2 เกณฑตัดสิน: จํานวนครั้งของการอางอิงในฐานขอมูล Scopus ตามท่ีฝายวิจัย


สืบคนโดยไมรวมจํานวนครั้งการอางอิงตนเองในเรื่องนั้น ๆ (exclude: self-citation)  


   6.4.3 รางวัลละ 20,000 บาท พรอมโลหรือเกียรติบัตร  


6.5 รางวัลภาควิชาดีเดนดานการวิจัย 


6.5.1 คุณสมบัติ  


6.5.1.1 เปนภาควิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร  


6.5.1.2 เปนผลงานวิจัยที่นักวิจัยในสังกัดภาควิชาเปนชื่อแรก (First author) 


หรือเปนผูจัดทําบทความตนฉบับ (Corresponding author) หรอืผูรวมวิจัย (Co-author) ในวารสารระดับ


นานาชาติ ตามปท่ีฝายวิจัยกําหนด 


6.5.2 เกณฑตัดสิน พิจารณาจากขอมูลท่ีภาควิชามีการรายงานไปยัง ฝายวิจัย ตาม


คานํ้าหนักคะแนน ดังนี้ 


หัวขอ คะแนน 


1. International Research Publication/Staff 


2. Citation/Staff 


20 


20 
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หัวขอ คะแนน 


3. Total Q1/Staff


4. Number of Publication with Collaboration with Top 400


QSWUR/Staff


5. H-index average


6. จํานวนเงนิทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน/Staff


(บาท/คน)


20 


15 


10 


15 


6.5.3 รางวัล แบงเปน 2 ดาน คือ ดานคลินิก และ ดานปรีคลินิก รางวัลละ 30,000 


บาท พรอม โลรางวัลหรือเกียรตบิัตร 


6.5.4 งดใหรางวัลกับภาควิชาท่ีไดรับรางวัลติดตอกัน 2 ป ในปถัดไป 


ข อ 7 การต ัดส ินรางว ัลข ึ ้นอย ู ก ับดุลยพิน ิจของคณะกรรมการฯ เพ ื ่อประโยชน ตอ


มหาวิทยาลัยขอนแกนในการบริหารจัดการ  คณะแพทยศาสตรสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามประกาศนี้ ทั้งน้ี 


ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ใหถือเปนที่สิ้นสุด 


ขอ 8 พิจารณาตัดสินประเภทละ 1 รางวัล แตหากมีคะแนนเทากัน อาจพิจารณาใหมากกวา 1 


รางวัลได 


ขอ 9 ใหคณบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปญหาในการตีความหรือการ


ปฏิบัตติามประกาศฉบับนี้ ใหคณบดีเปนผูวินิจฉัย คาํวินิฉัยชี้ขาดถือเปนท่ีสิ้นสุด 


 ประกาศ ณ วันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2565 



vilaivan

Chanchai01 Stamp
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ตารางสรุปรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2565 โดยสังเขป  
ประกาศ มข. ฉบับที่ 1083/2565 เร่ือง รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 


***************** 
ชื่อรางวัล  ประเภท/จำนวนรางวัล เงินรางวัล วิธีการพิจารณารางวัล 


1.ผลงานวิจัยดีเด่น 
1.1 กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี 
1.2 กลุ่มอายุ 40  ปีขึ้นไป 


 
คลินิก 3 รางวัล 
ปรีคลินิก 3 รางวัล 


 
รางวัลที่ 1: 20,000 บาท 
รางวัลที่ 2: 10,000 บาท 
รางวัลที่ 3: 5,000 บาท 
(พร้อมโล่รางวัล) 


 
1.ผู้วิจัยยื่นเสนอผลงานตีพิมพ์ปี 2021  
(เสนอได้เพียง 1 ผลงาน) 
2.คณะกรรมการฯตัดสิน 


2.ผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 


จำนวน 1  รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  
(พร้อมโล่รางวัล) 


1.ผู้วิจัยยื่นเสนอผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในปี 2021  
(เสนอได้เพียง 1 ผลงาน) 
2.คณะกรรมการฯตัดสิน 


3.นักวิจัยดีเด่น  
3.1 กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี 
3.2 กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป 
 


 
คลินิก 1 รางวัล 
ปรีคลินิก 1 รางวัล 


 
รางวัลละ 20,000 บาท  
(พร้อมโล่รางวัล) 


 
1.ผู้วิจัยยื่นเสนอผลงานตีพิมพ์ปี 2017-2021 
2.คณะกรรมการฯตัดสิน   


4.ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิงสูงสุดประจำปี 
 


Original/Review article 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  
(พร้อมโล่รางวัล) 


1. ฝ่ายวิจัยสืบค้น ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในปี 2021 
2. คณะกรรมการฯตัดสิน 


5.ภาควิชาดีเด่นด้านการวิจัย คลินิก 1 รางวัล 
ปรีคลินิก 1 รางวัล 


รางวัลละ 20,000 บาท  
(พร้อมโล่รางวัล) 


1. ฝ่ายวิจัยรวบรวมข้อมูล ผลงานภาควิชาในปี 2021 
2. เสนอภาควิชารับรอง  
3. คณะกรรมการฯตัดสิน 


 
หมายเหตุ คำตดัสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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