
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เร่ือง  การประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีนโยบายท่ีจะสงเสริมการทำวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตรใหเปน 
ท่ีแพรหลายในวงกวางและเพ่ือใหเกิดแรงกระตุนและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ เพ่ือใหเกิดประโยชนกับสังคม
โดยรวม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงเห็นสมควรจัดใหมีการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายพัฒนบริหารศาสตร ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะ 
ในการทำวิจัยรวมถึงยังเปนหนทางหนึ่งในการสงเสริมและพัฒนาผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาให มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ จึงเชิญชวนใหผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ สงผลงานวิทยานิพนธเขาประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทของวิทยานิพนธ 
1.1 เปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ดานพัฒนบริหารศาสตร ครอบคลุมศาสตร

หรือวิชาการทุกประเภทท่ีเก่ียวของ  หรือมีสวนชวยในการบริหารการพัฒนา ประกอบดวย
สาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

สาขาวิชา สาขาท่ีครอบคลุม 
๑. รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร  บริหารงานทองถ่ิน   

บริหารงานภาคประชาสังคม ยุทธศาสตรการเมือง  
และสาขาท่ีเก่ียวของ 

๒. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร วิทยาการจัดการ การบัญชี 
การเงิน การตลาด การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ธุรกิจ
ดิจิทัล และสาขาท่ีเก่ียวของ 

๓. พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร พัฒนาการเศรษฐกิจ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม และสาขาท่ีเก่ียวของ 

๔. สถิติประยุกต สถิติ  สถิติประยุกต  การวิจัยดำเนินงาน  วิทยาการประกันภัย
และบริหารความเสี่ยง ประชากรศาสตร การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการขอมูลขนาดใหญ และสาขาท่ีเก่ียวของ 
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สาขาวิชา สาขาท่ีครอบคลุม 

๕. วิทยาการคอมพิวเตอรและ  
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สารสนเทศวิสาหกิจ เทคโนโลยีสื่อสรางสรรค  
สารสนเทศการแพทย เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
วิทยาการขอมูล ความม่ันคงทางไซเบอร การจัดการขอมูล
สวนบุคคล และสาขาท่ีเก่ียวของ 

๖. การบริหารการพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การบริหารองคการ  
นวัตกรรมทางสังคม และสาขาท่ีเก่ียวของ 

๗. ภาษาและภาษาศาสตร ภาษา ภาษาศาสตร วาทกรรมวิเคราะห วัจนปฏิบัติศาสตร 
การเรียนรูภาษาท่ีสอง และสาขาท่ีเก่ียวของ 

๘. พัฒนาทรพัยากรมนษุย พัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาองคการ เทคโนโลยีการบริหาร 
และสาขาท่ีเก่ียวของ 

๙. นิติศาสตร นิติศาสตร กฎหมายเพ่ือการบริหาร และสาขาท่ีเก่ียวของ 
๑๐.การจัดการการทองเท่ียว        การทองเท่ียว การจัดการการทองเท่ียว และสาขาท่ีเก่ียวของ 
๑๑.นิ เทศศาสตรและนวัตกรรม 
การจัดการ 

นิเทศศาสตร สือ่สารมวลชน การสื่อสารดิจิทัล สื่อสังคม  
การสรางสรรคและการออกแบบเนื้อหา การสื่อสารในองคการ 
การสื่อสารขามวัฒนธรรม การสื่อสารการตลาด การสื่อสาร
เพ่ือการรณรงค การสื่อสารเพ่ือสุขภาพ เทคโนโลยีการสื่อสาร  
เครือขายการสื่อสาร และสาขาท่ีเก่ียวของ  

๑๒. สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
การจัดการสิ่งแวดลอม และสาขาท่ีเก่ียวของ 

  
1.2 ผลงานวิทยานิพนธจะตองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือ 

ดุษฎีบัณฑิต ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ของผูท่ีสำเร็จการศึกษามาแลวเปนระยะเวลา  
ไมเกิน ๒ ป โดยเปนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระหวาง วันท่ี 1 มีนาคม ๒๕๖3 ถึงวันท่ี  
31 พฤษภาคม ๒๕๖5 

2. เอกสารท่ีใชประกอบเพ่ือเขารับการคัดเลือก ประกอบดวย                  
2.1 ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรง ๑ รูป ขนาด ๑.๕ – ๒ นิ้ว 
2.2 สำเนาบัตรประชาชน  ๑ ชุด  
2.3 สำเนาใบรับรองจบการศึกษา หรือ สำเนา Transcript (ซ่ึงระบุวันท่ีสำเร็จการศึกษา) 
2.4 สำเนาวิทยานิพนธฉบับเต็ม ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ ฉบับ พรอมไฟลเอกสาร Pdf  
2.5 ขอมูลประวัติโดยยอและบทคัดยอไมเกิน ๑ หนากระดาษ A4 ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

เปนไฟลเอกสาร Word และไฟลรูปของผูสมัคร (.jpeg)  
2.6 ใบรับรองผลการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ จากโปรแกรมอักขราวิสุทธ และ/หรือ Turnitin  

ท่ีรับรองโดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
2.7 ไฟลเอกสารขอ ๒.๔ และ ขอ ๒.๕ ใหบันทึกใสอุปกรณสำหรับบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
สถาบันขอสงวนสิทธิไ์มคืนเอกสารการสมัคร 
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3. การสมัครและการสงเอกสาร                     
3.1 สมัครทางไปรษณียตั้งแตบัดนี้ ถึง วันศุกรท่ี  ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖5 โดยสงเอกสารท่ีใชประกอบ

เพ่ือเขารับการคัดเลือกไดท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เลขท่ี ๑4๘ 
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ (โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย
วันศุกรท่ี ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖5 หากเกินกำหนดถือวาผูสมัครฯ สละสิทธิ์) 

3.2 สมัครออนไลน โดยสงใบสมัคร พรอมรูปถาย ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันศุกรท่ี 20 พฤษภาคม 2565  
มาท่ี  e-Mail: best_thesis@nida.ac.th และสงเอกสารตามขอ 2.2  - 2.7 ท่ีใชประกอบ 
เพ่ือการคัดเลือกไดท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เลขท่ี ๑4๘  
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ (โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย
วันศุกรท่ี ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖5 หากเกินกำหนดถือวาผูสมัครฯ สละสิทธิ์) 

3.3 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๖5 โดยสงเอกสารท่ีใชประกอบ
เพ่ือเขารับการคัดเลือกไดท่ีกองบริการการศึกษา ชั้น ๔ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

4. เกณฑท่ีใชในการประเมิน 
ระดับปริญญาเอก 

              ๑) ความสมบูรณถูกตอง และมีเหตุผลทางวิชาการ   ๓๐   คะแนน             
              ๒) ความเปนประโยชนตอวงการวิชาการ สังคม และประเทศชาติ  ๒๕   คะแนน 
             ๓) ความประณีตและความเหมาะสมในการใชระเบียบวิธีวิจัย  ๒๐   คะแนน 
              ๔) การแสดงถึงความริเริ่ม และสรางสรรค    ๑๕   คะแนน 
          ๕) ความชัดเจน และเปนระบบตามหลักเกณฑการเขียนวิทยานิพนธ  ๑๐   คะแนน 

รวม                     ๑๐๐  คะแนน 
ระดับปริญญาโท 

              ๑) ความสมบูรณถูกตอง และมีเหตุผลทางวิชาการ   ๒๕   คะแนน             
              ๒) ความเปนประโยชนตอวงการวิชาการ สังคม และประเทศชาติ ๒๕   คะแนน  
              ๓) ความประณีตและความเหมาะสมในการใชระเบียบวิธีวิจัย  ๒๕   คะแนน  
              ๔) การแสดงถึงความริเริ่ม และสรางสรรค    ๑๕   คะแนน 
              ๕) ความชัดเจน และเปนระบบตามหลักเกณฑการเขียนวิทยานิพนธ ๑๐   คะแนน 

รวม                     ๑๐๐   คะแนน  

5. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูนำเสนอผลงาน 
5.1 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ ผูท่ีผานการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนน 

ไมต่ำกวา 80 คะแนนจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน  
5.2 ผูท่ีไดรับคัดเลือก คือผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกในแตละระดับและสาขาวิชา 
5.3 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตามขอ ๕.๒ จะตองมานำเสนอผลงานในวันประกวดวิทยานิพนธ ระดับ

บัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันศุกรท่ี 2 กันยายน  
๒๕๖5 หากไมมานำเสนอผลงานจะถือวาสละสิทธิ ์

 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเปนที่สุด 
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยรายนามผูประเมิน 
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6. รางวัลการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร 
6.1 เกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ ระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) 

ระดับปริญญาเอก  รางวัลละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
ระดับปริญญาโท  รางวัลละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

6.2 เกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ ระดับดี 
ระดับปริญญาเอก  รางวัลละ   ๖,๐๐๐  บาท 
ระดบัปริญญาโท  รางวัลละ   ๓,๐๐๐  บาท 

6.3 เกียรติบัตรสำหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักท่ีไดรับรางวัล 

7. ประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกผูนำเสนอผลงาน ในวันจันทรท่ี 15 สิงหาคม ๒๕๖5 
ดูรายละเอียดไดท่ี กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th 

 
        สามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.nida.ac.th หรือติดตอ
สอบถามรายละเอียดการสมัครไดที่ กองบริการการศึกษา ช้ัน ๔ อาคารนราธิปพงศประพันธ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร โทรศัพท ๐๒-๗๒๗-๓๓๗๔-๗๖ 
 
 
    ประกาศ  ณ วันท่ี          มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

                       
 
 

                           (ศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน) 
                                                             อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  
 

8. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธและพิธีมอบรางวัล วันศุกรท่ี 2 กันยายน ๒๕๖5 
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