
 
 

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 

 
 

mailto:best_thesis@nida.ac.th
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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 
 

http://edserv.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/
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The National Institute of Development Administration 

Announcement 

The 2022 Thesis and Dissertation Competition 

 

The National Institute of Development Administration (NIDA) is pleased to announce  

the 2022 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’s degree students from academic institutions in Thailand and other 

countries.   

 

1. Types of 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, Digital Business and related areas 

3. Development Economics Economics, Development Economics, Business 

Economics, Financial Economics, International 

Economics, Environmental Economics and related areas 
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Disciplines Areas 

4. Applied Statistics Statistics, Applied Statistics, Operations Research, 

Actuarial Science and Risk Management, Demography, 

Logistics Management, Big Data Management and 

related areas 

5. Computer Science and Information  

Technology 

Computer Science and Information Technology,  

Enterprise Information Management, Creative Media 

Technology, Medical Information Technology, 

Technology and Communication, Data Science,  

Cyber Security, Personal Information Management and 

related areas 

6. Social Development Administration Social Development, Community Development, 

Organizational Administration, Social Innovation 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 

Communications, Social Media, Creation and Content 

Design, Organizational Communication, Intercultural 

Communication, Marketing Communication, Campaign 

Communication, Health Communication, 

Communication Technology, Communication Network 

and related areas 

12. Environment  Environmental Sciences, Environmental Engineering,  

Environmental Management and related areas 
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    1.2 The dissertation or thesis must be a part of 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 1st, 2020 – May 31st, 2022 

 

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 of 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 in Thai or English 

version in 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. 

3. Application and document submission 

3.1 Application by post: By 20th May 2022, all the required documents must be submitted to 

the Educational Service Division, National Institute of Development Administration, 148 

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

date of application. Should the date is later than 20th May 2022, the application is void) 

3.2 Online Application: Send an application form and photo to best_thesis@nida.ac.th from 

now to 20th May 2022. Required document No 2.2 - 2.7 must be submitted via postal mail 

addressing to Education Service Division, National Institute of Development 

Administration, 148 Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 (Postal stamp 

later than 20th May 2022 is invalid) 

3.3 Application in person: By 31st May 2022, all the required documents must be submitted 

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

National Institute of Development Administration 

 

NIDA reserves the right to not return any supporting documents that you 

submit along with your application. 



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 selected candidates must attain a total score of 80 or above based on each 

examiner’s assessment. 

5.2 The successful candidates will secure the top three highest-scoring positions of each level 

and each discipline. 

5.3 The applicants who meet the criterion 5.2 must present their work to the public in the 

competition on Friday, 2nd September 2022. Absent applicants will be disqualified from 

the competition  

 

 

 

 

 

The Institute’s decision shall be final. 

It also reserves the right not to disclose the evaluators. names. 

 
 



6. Dissertation & thesis Competition awards 

6.1 Certificates of recognition and cash awards of excellence (winners) 

  Doctoral dissertation   20,000 baht 

Master’s degree thesis   10,000 baht 

6.2 Certificates of recognition and cash awards of good level 

  Doctoral dissertation    6,000 baht 

Master’s degree thesis    3,000 baht 

6.3 Certificates of recognition will also be presented to academic advisors of the excellent 

dissertations and theses  

7. he list of awardees will be announced on Monday, 15th August, 2022 on the Educational 

Service Division’s website: http://edserv.nida.ac.th 

8. The date of the awardee’s presentation and award ceremony will is on Firday, 2nd  

September 2022.  

 For more information of the application, please visit the website: www.nida.ac.th or 

contact the Educational Service Division, 4th floor of Prince Naradhip Bongsprabandha 

Building, National Institute of Development Administration, Tel. 0 2727 3374-76 

 

Announced on March         , 2022 

 

 

 

             (Professor Dr. Tippawan Lorsuwannarat) 

                                        President of National Institute of Development Administration 
 

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