318/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5
ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีนโยบายที่จะสงเสริมการทำวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตรใหเปน
ที่แพรหลายในวงกวางและเพื่อใหเกิดแรงกระตุนและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ เพื่อใหเกิดประโยชนกับสังคม
โดยรวม
สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร จึ งเห็น สมควรจัดให มีการประกวดวิทยานิพ นธร ะดั บ บัณ ฑิ ต ศึกษา
เครื อ ข า ยพั ฒ นบริ ห ารศาสตร ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ความรู ความสามารถ และทั ก ษะ
ในการทำวิ จั ย รวมถึ งยั งเป น หนทางหนึ่ งในการส งเสริ ม และพั ฒ นาผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ จึ ง เชิ ญ ชวนให ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลงานวิทยานิพนธเขาประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทของวิทยานิพนธ
1.1 เปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ดานพัฒ นบริหารศาสตร ครอบคลุมศาสตร
หรื อวิช าการทุ กประเภทที่ เกี่ย วของ หรือมีสว นช วยในการบริห ารการพั ฒ นา ประกอบด ว ย
สาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้
สาขาวิชา
สาขาที่ครอบคลุม
๑. รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บริหารงานทองถิ่น
บริหารงานภาคประชาสังคม ยุทธศาสตรการเมือง
และสาขาที่เกี่ยวของ
๒. บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร วิทยาการจัดการ การบัญชี
การเงิน การตลาด การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ธุรกิจ
ดิจิทัล และสาขาที่เกี่ยวของ
๓. พัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรธุรกิจ
เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม และสาขาที่เกี่ยวของ
๔. สถิติประยุกต
สถิติ สถิติประยุกต การวิจัยดำเนินงาน วิทยาการประกันภัย
และบริหารความเสี่ยง ประชากรศาสตร การจัดการโลจิสติกส
การจัดการขอมูลขนาดใหญ และสาขาที่เกี่ยวของ

สาขาวิชา
๕. วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาที่ครอบคลุม
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศวิสาหกิจ เทคโนโลยีสื่อสรางสรรค
สารสนเทศการแพทย เทคโนโลยีและการสื่อสาร
วิทยาการขอมูล ความมั่นคงทางไซเบอร การจัดการขอมูล
สวนบุคคล และสาขาที่เกี่ยวของ
๖. การบริหารการพัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การบริหารองคการ
นวัตกรรมทางสังคม และสาขาที่เกี่ยวของ
๗. ภาษาและภาษาศาสตร
ภาษา ภาษาศาสตร วาทกรรมวิเคราะห วัจนปฏิบัติศาสตร
การเรียนรูภาษาที่สอง และสาขาที่เกี่ยวของ
๘. พัฒนาทรัพยากรมนุษย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาองคการ เทคโนโลยีการบริหาร
และสาขาที่เกี่ยวของ
๙. นิติศาสตร
นิติศาสตร กฎหมายเพื่อการบริหาร และสาขาที่เกี่ยวของ
๑๐.การจัดการการทองเที่ยว
การทองเที่ยว การจัดการการทองเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวของ
๑๑.นิ เ ทศศาสตร แ ละนวั ต กรรม นิเทศศาสตร สือ่ สารมวลชน การสื่อสารดิจิทัล สื่อสังคม
การจัดการ
การสรางสรรคและการออกแบบเนื้อหา การสื่อสารในองคการ
การสื่อสารขามวัฒนธรรม การสื่อสารการตลาด การสื่อสาร
เพื่อการรณรงค การสื่อสารเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีการสื่อสาร
เครือขายการสื่อสาร และสาขาที่เกี่ยวของ
๑๒. สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอม และสาขาที่เกี่ยวของ
1.2 ผลงานวิทยานิ พ นธจะตองเป น สวนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญามหาบัณ ฑิ ตหรื อ
ดุษฎี บั ณ ฑิ ต ฉบั บภาษาไทยหรือภาษาอั งกฤษ ของผูที่สำเร็จการศึกษามาแล วเปนระยะเวลา
ไม เกิ น ๒ ป โดยเป น นั ก ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระหว าง วั น ที่ 1 มี น าคม ๒๕๖3 ถึ ง วั น ที่
31 พฤษภาคม ๒๕๖5
2. เอกสารที่ใชประกอบเพื่อเขารับการคัดเลือก ประกอบดวย
2.1 ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรง ๑ รูป ขนาด ๑.๕ – ๒ นิ้ว
2.2 สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
2.3 สำเนาใบรับรองจบการศึกษา หรือ สำเนา Transcript (ซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษา)
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
ที่รับรองโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.7 ไฟลเอกสารขอ ๒.๔ และ ขอ ๒.๕ ใหบันทึกใสอุปกรณสำหรับบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

สถาบันขอสงวนสิทธิไ์ มคนื เอกสารการสมัคร

-33. การสมัครและการสงเอกสาร
3.1 สมัครทางไปรษณียตั้งแตบัดนี้ ถึง วันศุกรที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖5 โดยสงเอกสารที่ใชประกอบ
เพื่อเขารับการคัดเลือกไดที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เลขที่ ๑4๘
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย
วันศุกรที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖5 หากเกินกำหนดถือวาผูสมัครฯ สละสิทธิ์)
3.2 สมัครออนไลน โดยสงใบสมัคร พรอมรูปถาย ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
มาที่ e-Mail: best_thesis@nida.ac.th และส ง เอกสารตามข อ 2.2 - 2.7 ที่ ใ ช ป ระกอบ
เพื่ อการคั ด เลื อกได ที่ กองบริการการศึกษา สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒ นบริห ารศาสตร เลขที่ ๑4๘
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย
วันศุกรที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖5 หากเกินกำหนดถือวาผูสมัครฯ สละสิทธิ์)
3.3 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖5 โดยสงเอกสารที่ใชประกอบ
เพื่อเขารับ การคัดเลือกได ที่กองบริการการศึ กษา ชั้น ๔ อาคารนราธิป พงศป ระพั น ธ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4. เกณฑที่ใชในการประเมิน
ระดับปริญญาเอก
๑) ความสมบูรณถูกตอง และมีเหตุผลทางวิชาการ
๒) ความเปนประโยชนตอวงการวิชาการ สังคม และประเทศชาติ
๓) ความประณีตและความเหมาะสมในการใชระเบียบวิธีวิจัย
๔) การแสดงถึงความริเริ่ม และสรางสรรค
๕) ความชัดเจน และเปนระบบตามหลักเกณฑการเขียนวิทยานิพนธ
รวม
ระดับปริญญาโท
๑) ความสมบูรณถกู ตอง และมีเหตุผลทางวิชาการ
๒) ความเปนประโยชนตอวงการวิชาการ สังคม และประเทศชาติ
๓) ความประณีตและความเหมาะสมในการใชระเบียบวิธีวิจัย
๔) การแสดงถึงความริเริ่ม และสรางสรรค
๕) ความชัดเจน และเปนระบบตามหลักเกณฑการเขียนวิทยานิพนธ
รวม
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5. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูนำเสนอผลงาน
5.1 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนน
ไมต่ำกวา 80 คะแนนจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
5.2 ผูที่ไดรับคัดเลือก คือผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกในแตละระดับและสาขาวิชา
5.3 ผูที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๕.๒ จะตองมานำเสนอผลงานในวันประกวดวิทยานิพนธ ระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเครื อข า ยพั ฒ นบริห ารศาสตร ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 ในวั น ศุ กรที่ 2 กัน ยายน
๒๕๖5 หากไมมานำเสนอผลงานจะถือวาสละสิทธิ์

ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเปนที่สุด
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยรายนามผูประเมิน

-46. 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
ระดับปริญญาโท
รางวัลละ
๓,๐๐๐ บาท
6.3 เกียรติบัตรสำหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักที่ไดรับรางวัล
7. ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกผูนำเสนอผลงาน ในวันจันทรที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖5
ดูรายละเอียดไดที่ กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th
8. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธและพิธีมอบรางวัล วันศุกรที่ 2 กันยายน ๒๕๖5

สามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.nida.ac.th หรือติดตอ
สอบถามรายละเอี ย ดการสมั ค รได ที่ กองบริก ารการศึ ก ษา ชั้ น ๔ อาคารนราธิป พงศ ป ระพั น ธ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โทรศัพท ๐๒-๗๒๗-๓๓๗๔-๗๖
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(ศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

