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๕.๔ ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  ผู้ขอรับรางวัลจะต้องมีช่ือเป็น
ลําดับแรกหรือเป็นเจ้าของผลงานตีพิมพ์ (Corresponding author) พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ได้รับการตอบรับ
จากสํานักพิมพ์ ซึ่งต้องระบุช่ือวารสาร, ปีที่พิมพ์ (Year), หรือเล่มที่พิมพ์ (Volume) และฉบับที่พิมพ์ให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งสําเนาเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (Reprint) 

***   หากนักศึกษาท่ีขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี 
๖.  เกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล 

๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงเพ่ือทําหน้าที่พิจารณาจัดสรรรางวัลเกียรติยศแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา “DEAN’S LIST” ซึ่งมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรรมการ 

๖.๒ ผลการพิจารณาจัดสรรรางวัลของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
๗.  กําหนดการแจ้งผลการพิจารณารางวัล 

ประกาศ ณ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง และที่  www.grad.mahidol.ac.th  
ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๘.   การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   

๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑-๒๑๓   โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑ 
 

ประกาศ  ณ วันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                                           
                                               (ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ)                                               
                                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

เจษฎาภรณ์  ร่าง / พิมพ์ 
………………… ตรวจ 


