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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง 

การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕:๖๓ และโปสเตอร์ 

ประซาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประขาสัมพันธ์ต่อไป
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เร่ือง การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการทำวิจัยด้านพัฒน- 
บริหารศาสตร์ให้เนิบที่แพร่หลายในวงกว้างและเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้เกิดประโยซน่กับสังคมโดยรวม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับ 

บัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเนินการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการทำวิจัย รวมถึงยังเนินหนทางหน้ีงในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเนินที่ยอมรับ จึงเชิญขวนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวด โดยมี 
รายละเอียดดังน้ี 
๑. ประ๓ ทฃองวิทยานิพนธ์

๑.๑ เนินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ครอบคลุมศาสตร์หรือ 
วิชาการทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนช่วยในการบริหารการพัฒนา ประกอบด้วยสาขาวิชา 

________ต่าง  ๆ ดังน้ี__________________________________________________________
สาขาวิชา สาขาที่ครอบคลุม

๑. รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานท้องถ่ิน 
บริหารงานภาคประชาสังคม ยุทธศาสตร์การเมือง 
และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๒. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี 
การเงิน การตลาด การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจ 
อสังหา'ริมทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๓. พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๔. สถิติประยุกต์ สถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินงาน วิทยาการ 
ประกันภัยและบริหารความเสียง ประชากรศาสตร์ 
การจัดการโลจิสติกส์ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๕. วิทยาการคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศว ิสาหก ิจ  เทคโนโลยีสิยสร้างสรรค ์ 

สารสนเทศการแพทย์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
วิทยาการข ้อมล และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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สาขาวิชา สาขาที่ครอบคลุม
๖. การบริหารการพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การบริหารองค์การ และสาขา 

ท่ีเก่ียวข้อง

๗. ภาษาและภาษาศาสตร์ ภาษา ภาษาศาสตร์ วาทกรรมวิเคราะห์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๘. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร 
และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๙. นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมายเพ่ือการบริหาร และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๑๐.การจัดการการท่องเท่ียว การท่องเท่ียว การจัดการการท่องเท่ียว และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๑๑.นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลซน สื่อดิจิทัล การส่ือสารในองค์การ 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารการตลาด การสื่อสาร 
เพื่อการรณรงค์ การสื่อสารและเทคโนโลยี และสาขาที่ 
เก่ียวข้อง

๑๒. ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

๑.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต 
ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเป็นระยะเวลา ไม่เกิน ๒ ปี โดยเป็น ! 
นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระหว่าง วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. เอกสารที่ใข้ประกอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย 
๒.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ๑ รูป ขนาด ๑.๕ - ๒  น้ิว 
๒.๒ สำเนาบัตรประชาขน ๑ ชุด
๒.๓ สำเนาใบรับรองจบการศึกษา หรือ สำเนา transcript (ซ่ึงระบุวันท่ีสำเร็จการศึกษา)
๒.๔ สำเนาวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ ฉบับ พร้อมไฟล์เอกสาร PDF 
๒.๕ ข้อมูลประวัติโดยย่อและบทคัดย่อไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 เป็นไฟล์เอกสาร Word และ 

ไฟล์รูปของผู้สมัคร (.jpeg)
๒.๖ ใบรับรองผลการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์ จากโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ และ/หรือ Turnitin 

ท่ีรับรองโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
๒.๗ ไฟล์เอกสารข้อ ๒.๔ และ ข้อ ๒.๕ ให้บันทึกใส่อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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๓. การสมัครและการส่งเอกสาร
๓.๑ สมัครทางไปรษณีย์ต้ังแต่บัดน้ี ถึง วันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยส่งเอกสารท่ีใช้ประกอบเพ่ือเข้า 

รับการคัดเลือกได้ท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขท่ี ๑๑๘ ถนนเสรีไทย 
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปี กรุงเทพๆ ๑๐๒๔๐ (โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ หากเกินกำหนดถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธ้ี)

๓.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วับศุกร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยส่งเอกสารท่ีใช้ประกอบเพ่ือเช้า 
รับการคัดเลือกได้ที่กองบริการการศึกษา ข้ัน ๔ อาคารนราซิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์

๔. เกณฑ์ท่ีใซ้ในการประเมิน

๑) ความสมบูรณ์ถูกต้อง และมีเหตุผลทางวิขาการ 
๒) ความเป็นประโยขนต่อวงการวิชาการ สังคม และประเทศซาติ 
๓) ความประณีตและความเหมาะสมในการใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
๔) การแสดงถึงความริเร่ิม และสร้างสรรค์ 
๕) ความขัดเจน และเป็นระบบตามหลักเกณฑ์การเขียนวิทยานิพนธ์ 

รวม
ระดับปริญญาโท

๑) ความสมบูรณ์ถูกต้อง และมีเหตุผลทางวิชาการ 
๒) ความเป็นประโยซน่ต่อวงการวิชาการ สังคม และประเทศชาติ 
๓) ความประณีตและความเหมาะสมในการใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
๔) การแสดงถึงความริเร่ิม และสร้างสรรค์ 
๕) ความขัดเจน และเป็นระบบตามหลักเกณฑ์การเขียนวิทยานิพนธ์ 

รวม
๕. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผ้นำเสนอผลงาน

และสาขาวิชา
๕.๒ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๕.๒ จะต้องมานำเสนอผลงานในวันประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับ 

บัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน 
๒๕๖๓ หากไม่มานำเสนอผลงานจะถือว่าสละสิทธ

๓๐ คะแนน
๒๕ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๑00 คะแนน

๒๕ คะแนน
๒๕ คะแนน
๒๕ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

©0๐ คะแนน

ลำดับแรกในแต่ละระดับ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด 
และขอสงวนสิทธึ๋ในการเจดเผยรายนามผู้ประเมิน
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๖. รางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตสีกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
๖.® เกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีเย่ียม (ชนะเลิศ)

•  ระดับปริญญาเอก รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

•  ระดับปริญญาโท รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท'
๖.๒ เกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดี

•  ระดับปริญญาเอก รางวัลละ ๖1๐๐๐ บาท

•  ระดับปริญญาโท รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
๖.๓ เกียรติบัตรสำหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท่ีได้รับรางวัล

N  '

๗. ประกาศรายซื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้นำเสนอผลงาน ในวันศุกร์ท่ี ๒® สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ดูรายละเอียดได้ท่ี กองบริการการดีกษา http://edserv.nida.ac.th

๘. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และพิธีมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒<£๖๓

สามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กองบริการการสีกษา ช้ัน ๔ อาคารนราธิป- 
พงสีประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๗๔-๗๖

ประกาศ ณ

(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปีญญาโกเมศ) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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


The National Institute o f Development Administration 

Announcement
The 2020 Thesis and Dissertation Competition

The National institute o f Development Administration (NIDA) is pleased to announce the 
2020 thesis and dissertation competition which aims to promote the production of research in , 

the fields of development administration and to encourage and motivate the thesis to be higher 

quality for the benefit of society as a whole.

The competition is also intended to enhance graduate students’ research knowledge, 
capability and skills and to raise the standards of students' research work. The Institute, 
therefore, would like to invite and encourage submission of dissertations and theses undertaken 
by doctoral and master’ร degree students from academic institutions in Thailand and other 

countries.

1. Types o f Dissertation/thesis
1.1 The doctoral dissertation or master’s degree thesis in the discipline of development 

administration or other related academic fields, as listed below:

Disciplines Areas

1. Public Administration Political Science Public Administration, Local 
Administration, Civil Society Administration, Political 
Strategy and related areas

2. Business Administration Business Administration, Commerce, Management 
Science, Accounting, Finance, Marketing, International 
Business, Real Estate Business, Logistic and Supply Chain 
Management and related areas

3. Development Economics Economics, Development Economics, Business 
Economics, Financial Economics, International 
Economics, Environmental Economics and related areas

4. Applied Statistics Statistics, Applied Statistics, Operations Research, 
Actuarial Science and Risk Management, Demography, 
Logistics Management and related areas
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Disciplines Areas
5. Computer science and Information 

Technology
Computer Science and Information Technology . 
Enterprise Information Management 1 Creative Media 
Technology 1 Medical Information Technology , 
Technology and Communication, Data Science and 
related areas

6. Social Development Administration Social Development, Community Development, 

Organizational Administration and related areas

7. Language and Linguistics Language, Linguistics, Discourse Analysis, Pragmatics, 

Second Language Acquisition and related areas

8. Human Resource Development Human Resource Development, Organizational 
Development, Administration Technology and related 
areas

9. Law Law, Law for Management and related areas

10. Tourism Management Tourism, Tourism Management and related areas

11. Communication Arts and 
Management Innovation

Communication Arts, Mass Communication, Digital 
Media, Organizational Communication, Intercultural 
Communication, Marketing Communication, Campaign 
Communication, Communication and Technology and 
related areas

12. Environment Environmental Sciences, Environmental Engineering, 
Environmental Management and related areas

1.2 The dissertation or thesis must be a part o f the requirements of graduate studies and may 
be written in Thai or English. Applicants must have completed their degrees within the past 
two years or between March 2nd, 2018 - May 29th, 2020

2. Required documents

2.1. Application form with applicant's photo of 1.5 - 2 inch size
2.2 A copy of ID card or Passport (for foreigner)

2.3 A copy of graduation certificate or a transcript (with specified graduation date)
2.4 Four printed copies o f a complete dissertation or thesis with a (PDF) format file

2.5 Brief history and thesis abstracts up to 1 page of A4 size paper (as attached form)
เท a (word) format file  and applicant’s photo in .Jpeg format file

2.6 Plagiarism checking report by Akarawisut and/or Turnitin verified by thesis advisor
2.7 Data file of 2.4 and 2.5 save as Memory device.
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3. Application and docum ent submission
3.1 Application by post: By 22nd May 2020, all the required documents must be submitted to 

the Educational Service Division, National Institute of Development Administration, 118 Seri 

Thai Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok, 10240. (The date o f the postmark is the date of 

application. Should the date is later than 22nd May 2020, the application is void)

3.2 Application in person: By 29th May 2020, all the required documents must be submitted to 

the Educational Service Division, 4th Floor of Prince Naradhip Bongsprabandha Building, 

National Institute of Development Administration

4. Evaluation criteria

Doctoral dissertation

1. Completion and scholarly argumentation 30 points

2. Usefulness toward academia, society and nation 25 points

3. Meticulousness and appropriateness of research methods 20 points

4. Creativity and originality 15 points

5. Succinct writing in compliance with thesis writing principles 10 points

Total 100 points
Master’s degree thesis

1. Completion and scholarly argumentation 25 points

2. Usefulness toward academia, society and nation 25 points

3. Meticulousness and appropriateness of research methods 25 points

4. Creativity and originality 15 points

5. Succinct writing in compliance with thesis writing principles 10 points

Total 100 points
5. Selection criteria

5.1 The top three applicants o f each level and discipline w ill be selected by experts in the 
relevant fields.

5.2 The selected applicants must attain a total score of 80% or above

5.3 The applicants who meet the criterion 5.2 must present their work to the public in the 
competition on Thursday, 3rd September 2020. Absent applicants w ill be disqualified 
from the competition

The Institute’s decision shall be final.
It also reserves the right not to  disclose the evaluators, names.
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6. Dissertation & thesis Competition awards
6.1 Certificates of recognition and cash awards o f excellence (winners)

Doctoral dissertation 
Master’s degree thesis

20.000 baht
10.000 baht

6.2 Certificates o f recognition and cash awards o f good level
Doctoral dissertation 
Master’s degree thesis

6.000 baht
3.000 baht

6.3 Certificates o f recognition w ill also be presented to academic advisors of the excellent 

dissertations and theses
7. The list of awardees will be announced on Friday, 21st August, 2020 on the Educational 

Service Division’s website: http://edserv.nida.ac.th
8. The date of the awardee’s presentation and award ceremony w ill is on Thursday, 3rd 

September 2020.

For more inform ation o f the application, please visit the website: www.nida.ac.th or 
contact the Educational Service Division, 4th floor o f Prince Naradhip Bongsprabandha 
Building, National Institute o f Development Administration, Tel. 0 2727 3374-76

(Professor Dr.Kamprfdl Panyagometh)
President of National Institute of Development Administration

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

