ประกาศสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย
เรื่อง รางวัลนักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
ด ว ยสมาคมปรสิ ต วิ ท ยาและอายุ ร ศาสตร เ ขตร อ นแห ง ประเทศไทย จะได จั ด ให มี ก ารมอบรางวั ล
“นักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒” (Young Parasitologist Award 2019) เพื่อใหเปนเกียรติแก
นักวิจัยดานปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปนผูมีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่อ
งานวิจัยดานปรสิตวิทยาอยางจริงจัง จนเปนที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป อีกทั้งเปนการใหกําลังใจแกนักวิจัยรุนใหม
ใหทํางานวิจัยที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง และพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัยดีเดนในอนาคตตอไป
ในการนี้ สมาคมฯ จึ งขอประกาศหลั กเกณฑ พื้ น ฐานในการคั ดเลื อก “นั ก ปรสิ ต วิ ท ยารุ น ใหม ดี เด น
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒” ดังนี้
๑. คุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อ
๑.๑ มีอายุไมเกิน ๔๐ ป
๑.๒ ทํางานวิจัยอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
๑.๓ เปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือเปนผูรวมวิจัย
๑.๔ มีการเผยแพรผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
๑.๕ เปนที่ยอมรับในแวดวงวิจัยดานปรสิตวิทยาทั้งในสวนงาน และ/หรือ จากสถาบันอื่น
๑.๖ เปนสมาชิกของสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย แตหากผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อยังมิไดเปนสมาชิกของสมาคมฯ หนวยงานที่เสนอชื่อ/ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ สามารถกรอก
ขอมูลในใบสมัครพรอมกับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได
๒. การพิจารณาคัดเลือก
๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกดําเนินการดวยความเปนอิสระ เปนกลาง ยุติธรรม รอบคอบ รวดเร็ว และ
เปนความลับ
๒.๒ การพิจารณาคัดเลือกจะเนนความสําคัญเรื่องจริยธรรมของนักวิจัย การเปนนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
มีผลงานเปนที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
๒/...๒.๓ เกณฑดานผลงานวิจัย
๑|๓

๒.๓ เกณฑดานผลงานวิจัย
๒.๓.๑ เปนผลงานวิจัยดานปรสิตวิทยาพื้นฐาน หรือปรสิตวิทยาประยุกต ที่มีคุณภาพในระดับ
ดีมาก ประจักษชัดในความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒.๓.๒ เป นผลงานวิจัยที่ ไดรับ การตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอยาง
เครงครัด เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากจํานวนของผลงาน
ตีพิมพ, Impact Factor ของวารสาร, ความรับผิดชอบของผูที่ไดรับการเสนอชื่อวาเปน
ผูนิ พนธห ลั ก ผูนิ พ นธ ชื่ อแรก หรือผูรว มนิพ นธ อีกทั้งผลงานนั้น ไดรับ การอางอิงถึง
มากนอยเพียงใด
๒.๓.๓ เป น ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค า และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาต อ เนื่ อ ง
หรือมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ
๒.๓.๔ เปนผลงานวิจัยที่ดําเนินการในประเทศไทย
๒.๓.๕ เปนผลงานวิจัยที่เปนนวัตกรรม หรือแนวคิดใหมในสาขาวิชาปรสิตวิทยา
๒.๓.๖ ไมเปนผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาในระดับใดระดับหนึ่ง
๒.๔ เกณฑดานบุคคล
๒.๔.๑ มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธดี
๒.๔.๒ อุทิศตนเพื่องานวิจัยอยางตอเนื่องดวยสํานึกในการสรางงานวิจัยเพื่อสวนรวมเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป จนถึงปจจุบัน
๒.๔.๓ ประพฤติ ต นเป น ที่ น า เคารพนั บ ถื อ มี ก ารวางตั ว เหมาะสม อุ ป นิ สั ย เป น ที่ นิ ย ม
และมีลักษณะเปนผูนําทางวิชาการ เหมาะสมที่จะไดรับการยกยองใหเปนแบบอยาง
นักวิจัยที่ดีงาม
๓. การเสนอชื่อรับรางวัล
มหาวิ ท ยาลั ย /หน ว ยงานราชการ/หน ว ยงานวิ จั ย โดยคณบดี /ผู อํานวยการหรื อเที ย บเท า เสนอชื่ อ
อาจารย/นักวิจัยในสังกัด ที่สมควรไดรับการคัดเลือกเปน “นักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒”
ตามคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกขางตน จํานวน ๑ ชื่อ พรอมใบสมัคร/แบบเสนอชื่อที่แนบทายประกาศฉบับนี้
(สามารถดาวน โ หลดใบสมั ค ร/แบบเสนอชื่ อ ได ที่ http://www.ptat.org/uploads/Application young
parasitologist award 2019.docx) ไปที่ รองศาสตราจารย ดร.วรัญญา วองวิทย เลขาธิการสมาคมปรสิตวิทยา
และอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปที่ waranya.won@mahidol.ac.th ภายในวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๓/... ๔.ประกาศชื่อ...
๒|๓

๔. ประกาศชื่อผูไดรับรางวัล
สมาคมฯ จะประกาศชื่อผูไดรับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒” ทางเว็บไซต
ของสมาคมฯ http://ptat.org/th ประมาณสัปดาหที่สองของเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณ
ในการประชุมสามัญประจําปของสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย ดร.จิตรา ไวคกุล)
นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย
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