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ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 ----------------------------- 

                     ด้วยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมกำรท ำวิจัยด้ำนพัฒน-     
บริหำรศำสตร์ให้เป็นที่แพร่หลำยในวงกว้ำงและเพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นและก ำลังใจในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม 
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จึงเห็นสมควรจัดให้มีกำรประกวดวิทยำนิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษำเครือข่ำยพัฒนบริหำรศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรท ำวิจัย   รวมถึงยังเป็นหนทำงหนึ่งในกำรส่งเสริมและพัฒนำผลงำนวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
ในระดับบัณฑิตศึกษำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ   จึงเชิญชวนให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ  จำกสถำบันอุดมศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลงำนวิทยำนิพนธ์เข้ำประกวด โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 ๑. ประเภทของวิทยานิพนธ์ 
    ๑.๑ เป็นวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอกหรือปริญญำโท ด้ำนพัฒนบริหำรศำสตร์ครอบคลุม
ศำสตร์หรือวิชำกำรทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง  หรือมีส่วนช่วยในกำรบริหำรกำรพัฒนำ ประกอบด้วยสำขำวิชำ
ต่ำงๆ ดังนี้ 

สาขาวิชา สาขาที่ครอบคลุม 
๑. รัฐประศำสนศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์  บริหำรงำนท้องถิ่น   

บริหำรงำนภำคประชำสังคม ยุทธศำสตร์กำรเมือง 
๒. บริหำรธุรกิจ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร กำรบัญชี 
๓. พัฒนำกำรเศรษฐกิจ พัฒนำกำรเศรษฐกิจ  เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

เศรษฐศำสตร์กำรเงิน 
๔. สถิติประยุกต ์ สถิติ  สถิติประยุกต์  กำรวิจัยด ำเนินงำน  วิทยำกำร

ประกันภัยและบริหำรควำมเสี่ยง  ประชำกรศำสตร์ 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์  

๕. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และ  
    เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
สำรสนเทศวิสำหกิจ เทคโนโลยีสื่อสร้ำงสรร  
สำรสนเทศกำรแพทย์ เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร  
วิทยำกำรข้อมูล 

๖. กำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม พัฒนำสังคม กำรบริหำรองค์กำร 
7. ภำษำและภำษำศำสตร์ ภำษำ ภำษำศำสตร์ วำทกรรมวิเครำะห์ วัจนปฏิบัติศำสตร์              

กำรเรียนรู้ภำษำท่ีสอง  
8. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ พัฒนำองค์กำร เทคโนโลยีกำรบริหำร 
9. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ กฎหมำยและกำรจัดกกำร 
10.กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว        กำรท่องเที่ยว  กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
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สาขาวิชา สาขาที่ครอบคลุม 
11.นิเทศศำสตร ์และนวัตกรรมกำรจัดกำร นิเทศศำสตร์ สื่อสำรมวลชน กำรสื่อสำรในองค์กำร กำร

สื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม กำรสื่อสำรกลุ่ม กำรเจรจำต่อรอง 
กำรสื่อสำรและเทคโนโลยี 

12. สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม-
สิ่งแวดล้อม 

 
 

     ๑.๒ ผลงำนวิทยำนิพนธ์จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ของผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำมำแล้วเป็นระยะเวลำ ไม่เกิน ๒ ปี  
โดยเป็นนักศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำระหว่ำง วันที่ 3  เมษำยน  ๒๕๕8 ถึงวันที่ 19 พฤษภำคม ๒๕60 

  ๒. เอกสารทีใ่ช้ประกอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย                   
     ๒.๑  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ำย 2 รูป 

     ๒.๒  บทคัดย่อภำษำไทยและ/หรือภำษำอังกฤษ จ ำนวน ๔ ฉบบั 
     ๒.๓  ส ำเนำวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็ม ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ  จ ำนวน ๔ ฉบับ 
                         ๒.๔  CD ROM บรรจุข้อมูลที่ระบุในข้อ ๒.๓ จ ำนวน 4 แผ่น 
                         2.5  ประวัติโดยย่อและบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์  ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
(ตำมแบบฟอร์มที่แนบ ) 
             2.6  ส ำเนำบัตรประชำชน                                                                                                             
     2.๗  ส ำเนำใบรับรองจบกำรศึกษำ หรือ ส ำเนำ transcript (ซึ่งระบุวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
     2.8  ใช้ใบรับรองผลกำรตรวจกำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์ (ถ้ำมี) ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์ที่
ยังไม่มีกำรตรวจกำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์    ทำงสถำบันจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจกำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์ และ
พิจำรณำผลกำรตรวจ 

 ๓. การสมัครและการส่งเอกสาร 
     ๓.1 สมัครทำงไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่  19 พฤษภำคม 2560 โดยส่งเอกสำร 
ที่ใช้ประกอบเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกได้ที่ กองบริกำรกำรศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  เลขที่ ๑๑๘ 
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐  
     ๓.2 สมัครทำง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภำคม 2560 โดยสมัครมำที่  
best_thesis@nida.ac.th ) 
      ๓.3 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม ๒๕60  โดยส่งเอกสำร 
ที่ใช้ประกอบเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกได้ที่กองบริกำรกำรศึกษำ อำคำรนรำธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4  สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
                                                                
                   หมายเหตุ ผลงำนจะต้องผ่ำนกำรตรวจกำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์    จำกโปรแกรม
อักขรำวิสุทธ์ และ/หรือ Turnitin หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วพบว่ำมีกำรคัดลอกผลงำนจำก
ผู้อื่น ผลงำนวทิยำนิพนธ์จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 
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  ๔. เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน 
ระดับปริญญาเอก 
             ๑)  ควำมสมบูรณ์ถูกต้อง  และมีเหตุผลทำงวิชำกำร    ๓๐   คะแนน             
             ๒)  ควำมเป็นประโยชน์ต่อวงกำรวิชำกำร  สังคม และประเทศชำติ   ๒๕   คะแนน 
             ๓)  ควำมประณีตและควำมเหมำะสมในกำรใช้ระเบียบวิธีวิจัย  ๒๐   คะแนน 
             ๔)  กำรแสดงถึงควำมริเริ่ม และสร้ำงสรรค์    ๑๕   คะแนน 
             ๕) ควำมชัดเจน และเป็นระบบตำมหลักเกณฑ์กำรเขียนวิทยำนิพนธ์   ๑๐   คะแนน 
                                             รวม                     ๑๐๐  คะแนน 
 
ระดับปริญญาโท 
             ๑)  ควำมสมบูรณ์ถูกต้อง และมีเหตุผลทำงวิชำกำร    ๒๕   คะแนน             
             ๒)  ควำมเป็นประโยชน์ต่อวงกำรวิชำกำร  สังคม และประเทศชำติ    ๒๕   คะแนน  
             ๓)  ควำมประณีตและควำมเหมำะสมในกำรใช้ระเบียบวิธีวิจัย  ๒๕   คะแนน  
             ๔)  กำรแสดงถึงควำมริเริ่ม และสร้ำงสรรค์    ๑๕   คะแนน 
             ๕)  ควำมชัดเจน และเป็นระบบตำมหลักเกณฑ์กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ ๑๐   คะแนน 
                          รวม                     ๑๐๐   คะแนน  
 
                5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้น าเสนอผลงาน 

5.1    พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3   
         ล ำดับแรก ในแต่ละระดับและสำขำวิชำ  
5.2    ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 จำกกำร     
         ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

         5.3    ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ 5.2 จะต้องมำน ำเสนอผลงำนในวันประกวด 
                  วิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำเครือข่ำยพัฒนบริหำรศำสตร์ ประจ ำปี  
                  พ.ศ. 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยำยน ๒๕60 หำกไม่มำน ำเสนอผลงำน 
 จะถือว่ำสละสิทธิ์ 

 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด 
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายนามผู้ประเมิน 

 
                6. รางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

         6.1 เกียรติบัตรและเงินรำงวัลผลงำนวิทยำนิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) 
 ระดับปริญญำเอก  รำงวัลละ  20,000  บำท 
 ระดับปริญญำโท  รำงวัลละ  10,000  บำท 

 
         6.2 เกียรติบัตรและเงินรำงวัลผลงำนวิทยำนิพนธ์ ระดับชมเชย 

 ระดับปริญญำเอก  รำงวัลละ   6,000  บำท 
 ระดับปริญญำโท  รำงวัลละ   3,000  บำท 
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         6.3 เกียรติบัตรส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักท่ีได้รับรำงวัลระดับดีเยี่ยม 
 

                 7.  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้น าเสนอผลงาน ใน วันศุกร์ที่ 25 สิงหำคม 2560 
ดูรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th 
 
                 ๘. น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และพิธีมอบรางวัล 
                     - วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน ๒๕60 
 

 
        สามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๓๗๔-75 
 
 
                        ประกำศ ณ วันที่  11 เมษำยน  พ.ศ. 2560 

  
                          รองศำสตรำจำรย์ ดร. ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ 
                           (รองศำสตรำจำรย์ ดร. ประดิษฐ์  วรรณรัตน์) 

                            อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
 
 

http://edserv.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/


ใบสมัครการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

------------------ 
1.  ชื่อวิทยานิพนธ์(ภาษาอังกฤษ)                        

                 

                

 (ภาษาไทย)                    

                  

                  

2.  วิทยานิพนธ์ระดับ   ปริญญาโท   ปริญญาเอก                   
     จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน    ประเทศ    
     โดยเป็น   วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 
3.  สาขาวิชาที่สมัครเข้าประกวด 

 1. รัฐประศาสนศาสตร์ 
 2. บริหารธุรกิจ 
 3. พัฒนาการเศรษฐกิจ 
 4. สถิติประยุกต์ 
 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. การบริหารการพัฒนาสังคม 
 7. ภาษาและภาษาศาสตร์ 
 8. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 9.. นิติศาสตร์ 

               10. การจัดการท่องเที่ยว 
               11.นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

 12 สิ่งแวดล้อม 
  
4.  ประวัติของผู้เขียนวิทยานิพนธ์      
     4.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)        นามสกุล     
    Name(Mr./Mrs./Miss)        Surname     
     4.2  สัญชาต ิ           
     4.3  อาชีพ     ต าแหน่ง        
  หน่วยงานที่สังกัด          
     4.4  สถานที่สะดวกในการติดต่อ เลขที่  ถนน      
  เขต/อ าเภอ    จังหวัด           

 รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์      โทรสาร    
  โทรศัพท์เคลื่อนที่    E-mail       
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5.  ประวัติการศึกษาของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป 
 
ปีที่ส าเร็จ ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สถาบันการศึกษา 
การศึกษา  สาขาวิชา ชื่อ/ประเทศ 
    
    
    
    
    
 
6.  ระบุเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวด โดยสังเขป 
 6.1 ความส าคัญและท่ีมาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Rational of Thesis Research Topics)   
                     
 
                               
 
                     
          
 6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง (Rational  Literature and Bibliography) 
                            
    
                               
 
                     
          
 6.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) 
                           
  
                            
 
                     
          
 6.4 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
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6.5 ขอบเขตการวิจัย (Scope) 

                            
            
                             
 
                     
 
 6.6  ระยะการท าวิจัย(Duration)        ปี(years)          เดือน(months) 
        ตั้งแต่วันที(่Starting from date)       ถึงวันที่(to date))    
 6.7  งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย ระบุสถานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย(Budget – Identify             
                    amount and source)  
                    
            
                               
 
                     
 6.8  สรุปผลการวิจัย (Research Conclusion)        
                    
            
                               
 
                    
  
 6.9  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย (Research Benefits)  
                           
            
                               
 
7.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 7.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)          นามสกุล     
         Name(Mr./Mrs./Miss)          Surname    
 7.2  สัญชาต ิ          
 7.3  ต าแหน่งทางวิชาการ         
          7.4  หน่วยงานที่สังกัดภาควิชา     คณะ      
                 มหาวิทยาลัย/สถาบัน   แขวง  เขต   
       ประเทศ     
       โทรศัพท์    โทรสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่              
                 email          
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ทั้งนี้ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
                                       

     ลายมือชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์      
                         (     ) 

                       วันที ่ เดือน          พ.ศ.     

ทราบข่าวการประกวดวิทยานิพนธ์จาก................................................................................. 
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