


 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
รืไอง  การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาครือขายพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒4 
 

 
 ดຌวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีนยบายทีไจะสงสริมการท าวิจัยดຌานพัฒนบริหารศาสตร์฿หຌป็น 

ทีไพรหลาย฿นวงกวຌางละพืไอ฿หຌกิดรงกระตุຌนละก าลัง฿จ฿นการท าวิทยานิพนธ์ พืไอ฿หຌกิดประยชน์กับสังคม
ดยรวม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงหในสมควรจัด฿หຌมีการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ครือขายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าป  พ.ศ. ๎๑๒4 พืไอป็นการพิไมพูนความรูຌ ความสามารถ ละทักษะ 

฿นการท าวิจัยรวมถึงยังป็นหนทางหนึไง฿นการสงสริมละพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา฿นระดับ
บัณฑิตศึกษา฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐานป็นทีไยอมรับ จึงชิญชวน฿หຌผูຌส ารใจการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
จากสถาบันอุดมศึกษาทัๅง฿นประทศละตางประทศ สงผลงานวิทยานิพนธ์ขຌาประกวด ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

1. ประภทของวิทยานิพนธ์ 
1.1 ป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาอกหรือปริญญาท ดຌานพัฒนบริหารศาสตร์ ครอบคลุมศาสตร์

หรือวิชาการทุกประภททีไกีไยวขຌอง  หรือมีสวนชวย฿นการบริหารการพัฒนา ประกอบดຌวย
สาขาวิชาตาง โ ดังนีๅ 

สาขาวิชา สาขาทีไครอบคลุม 
ํ. รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารงานทຌองถิไน   

บริหารงานภาคประชาสังคม ยุทธศาสตร์การมือง  
ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

๎. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี 
การงิน การตลาด การบริหารธุรกิจระหวางประทศ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การจัดการลจิสติกส์ละซอุปทาน ธุรกิจ
ดิจิทัล ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

๏. พัฒนาการศรษฐกิจ ศรษฐศาสตร์ พัฒนาการศรษฐกิจ  ศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ศรษฐศาสตร์การงิน ศรษฐศาสตร์ระหวางประทศ 
ศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

๐. สถิติประยุกต ์ สถิติ  สถิติประยุกต์  การวิจัยด านินงาน  วิทยาการ
ประกันภัยละบริหารความสีไยง ประชากรศาสตร์ 
การจัดการลจิสติกส์ การจัดการชຌอมูลขนาด฿หญ  
ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 
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สาขาวิชา สาขาทีไครอบคลุม 
๑. วิทยาการคอมพิวตอร์ละ  
    ทคนลยีสารสนทศ 

วิทยาการคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ  
สารสนทศวิสาหกิจ ทคนลยีสืไอสรຌางสรรค์  
สารสนทศการพทย์ ทคนลยีละการสืไอสาร  
วิทยาการขຌอมูล ความมัไนคงทางเซบอร์ การจัดการขຌอมูล
สวนบุคคล ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

๒. การบริหารการพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การบริหารองค์การ  
นวัตกรรมทางสังคม ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

๓. ภาษาละภาษาศาสตร์ ภาษา ภาษาศาสตร์ วาทกรรมวิคราะห์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
การรียนรูຌภาษาทีไสอง ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์การ ทคนลยีการบริหาร 
ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

๕. นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมายพืไอการบริหาร ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 
ํ์.การจัดการการทองทีไยว        การทองทีไยว  การจัดการการทองทีไยว ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 
ํํ.นิทศศาสตร์ ละนวัตกรรม
การจัดการ 

นิทศศาสตร์ สืไอสารมวลชน การสืไอสารดิจิทัล สืไอสังคม  
การสรຌางสรรค์ละการออกบบนืๅอหา การสืไอสาร฿นองค์การ 
การสืไอสารขຌามวัฒนธรรม การสืไอสารการตลาด การสืไอสาร
พืไอการรณรงค ์การสืไอสารพืไอสุขภาพ ทคนลยีการสืไอสาร  
ครือขายการสืไอสาร ละสาขาทีไกีไยวขຌอง  

ํ๎. สิไงวดลຌอม วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม วิศวกรรมสิไงวดลຌอม  
การจัดการสิไงวดลຌอม ละสาขาทีไกีไยวขຌอง 

  
1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตຌองป็นสวนหนึไงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือ 

ดุษฎีบัณฑิต ฉบับภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษ ของผูຌทีไส ารใจการศึกษามาลຌวป็นระยะวลา เม
กิน ๎ ป  ดยป็นนักศึกษาทีไส ารใจการศึกษาระหวาง วันทีไ  1 มีนาคม ๎๑๒2 ถึงวันทีไ  
31 พฤษภาคม ๎๑๒4 

2. อกสารทีไ฿ชຌประกอบพืไอขຌารับการคัดลือก ประกอบดຌวย                  
2.1 ฿บสมัครพรຌอมรูปถายหนຌาตรง ํ รูป ขนาด ํ.๑ – ๎ นิๅว 
2.2 ส านาบัตรประชาชน  ํ ชุด  
2.3 ส านา฿บรับรองจบการศึกษา หรือ ส านา Transcript (ซึไงระบุวันทีไส ารใจการศึกษา) 
2.4 ส านาวิทยานิพนธ์ฉบับตใม ภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวน ๐ ฉบับ พรຌอมเฟล์อกสาร Pdf  
2.5 ขຌอมูลประวัติดยยอละบทคัดยอเมกิน ํ หนຌากระดาษ A4 ป็นเฟล์อกสาร Word ละเฟล์

รูปของผูຌสมัคร (.jpeg)  
2.6 ฿บรับรองผลการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์ จากปรกรมอักขราวิสุทธ์ ละ/หรือ Turnitin  

ทีไรับรองดยอาจารย์ทีไปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2.7 เฟล์อกสารขຌอ ๎.๐ ละ ขຌอ ๎.๑ ฿หຌบันทึก฿สอุปกรณ์ส าหรับบันทึกขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์ 
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3. การสมัครละการสงอกสาร                     
3.1 สมัครทางเปรษณีย์ตัๅงตบัดนีๅ ถึง วันศุกร์ทีไ  ๎1 พฤษภาคม ๎๑๒4 ดยสงอกสารทีไ฿ชຌประกอบ

พืไอขຌารับการคัดลือกเดຌทีไ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลขทีไ ํ4๔ 
ถนนสรีเทย ขวงคลองจัไน ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ ํ์๎๐์ (ดยถือวันทีไประทับตราเปรษณีย์
วันทีไ ๎1 พฤษภาคม ๎๑๒4 หากกินก าหนดถือวาผูຌสมัครฯ สละสิทธิ์) 

3.2 สมัครออนเลน์ ดยสง฿บสมัคร พรຌอมรูปถาย ตัๅงตบัดนีๅ ถึง วันศุกร์ทีไ 21 พฤษภาคม 2564  
มาทีไ  e-Mail: best_thesis@nida.ac.th ละสงอกสารตามขຌอ 2.2 - 2 .7 ทีไ ฿ชຌประกอบ 

พืไอการคัดลือกเดຌทีไ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลขทีไ ํ4๔  
ถนนสรีเทย ขวงคลองจัไน ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ ํ์๎๐์ (ดยถือวันทีไประทับตราเปรษณีย์
วันทีไ ๎1 พฤษภาคม ๎๑๒4 หากกินก าหนดถือวาผูຌสมัครฯ สละสิทธิ์) 

3.3 สมัครดຌวยตนอง ตัๅงตบัดนีๅ ถึง วันจันทร์ทีไ 31 พฤษภาคม ๎๑๒4 ดยสงอกสารทีไ฿ชຌประกอบ
พืไอขຌารับการคัดลือกเดຌทีไกองบริการการศึกษา ชัๅน ๐ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. กณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการประมิน 
ระดับปริญญาอก 

              ํ) ความสมบูรณ์ถูกตຌอง ละมีหตุผลทางวิชาการ   ๏์   คะนน             
              ๎) ความป็นประยชน์ตอวงการวิชาการ สังคม ละประทศชาติ  ๎๑   คะนน 
             ๏) ความประณีตละความหมาะสม฿นการ฿ชຌระบียบวิธีวิจัย  ๎์   คะนน 
              ๐) การสดงถึงความริริไม ละสรຌางสรรค์    ํ๑   คะนน 

          ๑) ความชัดจน ละป็นระบบตามหลักกณฑ์การขียนวิทยานิพนธ์  ํ์   คะนน 
รวม                     ํ์์  คะนน 

ระดับปริญญาท 
              ํ) ความสมบูรณ์ถูกตຌอง ละมีหตุผลทางวิชาการ   ๎๑   คะนน             
              ๎) ความป็นประยชน์ตอวงการวิชาการ สังคม ละประทศชาติ ๎๑   คะนน  
              ๏) ความประณีตละความหมาะสม฿นการ฿ชຌระบียบวิธีวิจัย  ๎๑   คะนน  
              ๐) การสดงถึงความริริไม ละสรຌางสรรค์    ํ๑   คะนน 

              ๑) ความชัดจน ละป็นระบบตามหลักกณฑ์การขียนวิทยานิพนธ์ ํ์   คะนน 
รวม                     ํ์์   คะนน  

5. กณฑ์การพิจารณาคัดลือกผูຌน าสนอผลงาน 
5.1 พิจารณาจากคะนนผลการประมินของผูຌทรงคุณวุฒิผูຌทีไเดຌรับคะนนสูงสุด ๏ ล าดับรก฿น 

ตละระดับละสาขาวิชา  
5.2 ผูຌทีไ เดຌรับการคัดลือกจะตຌองเดຌ รับคะนนเมตไ ากวา ๔์ คะนน จากการประมินของ

ผูຌทรงคุณวุฒิ 
5.3 ผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกตามขຌอ ๑.๎ จะตຌองมาน าสนอผลงาน฿นวันประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับ

บัณฑิตศึกษาครือขายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒4 ฿นวันพฤหัสบดีทีไ 2 กันยายน 
๎๑๒4 หากเมมาน าสนอผลงานจะถือวาสละสิทธิ์ 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือป็นทีไสุด 
ละขอสงวนสิทธิ์฿นการปຂดผยรายนามผูຌประมิน 
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6. รางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาครือขายพัฒนบริหารศาสตร์ 
6.1 กียรติบัตรละงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดียีไยม (ชนะลิศ) 

ระดับปริญญาอก  รางวัลละ  ๎์,์์์  บาท 
ระดับปริญญาท  รางวัลละ  ํ์,์์์  บาท 

6.2 กียรติบัตรละงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดี 
ระดับปริญญาอก  รางวัลละ   ๒,์์์  บาท 
ระดับปริญญาท  รางวัลละ   ๏,์์์  บาท 

6.3 กียรติบัตรส าหรับอาจารย์ทีไปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทีไเดຌรับรางวัล 

7. ประกาศรายชืไอผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกผูຌน าสนอผลงาน ฿นวันศุกร์ทีไ ๎0 สิงหาคม ๎๑๒4 
ดูรายละอียดเดຌทีไ กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th 

 
         

 
 

 
 
                    

                       
 
 
                         (ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญากมศ) 

                            อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

8. น าสนอผลงานวิทยานิพนธ์ละพิธีมอบรางวัล วันพฤหัสบดีทีไ 2 กันยายน ๎๑๒4 
 

ประกาศ

 

ณ

 

วันทีไ

 

มษายน

 

พ.ศ.

 

๎๑๒4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ทรศัพท์

 

์๎-๓๎๓-๏๏๓๐-๓๒
สอบถามรายละอียดการสมัครเดຌทีไ

 

กองบริการการศึกษา

 

ชัๅน

 

๐

 

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

   

สามารถดูรายละอียดการสมัครละดาวน์หลด฿บสมัครเดຌทีไ

 

www.nida.ac.th

 

หรือติดตอ
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The National Institute of Development Administration 
Announcement 

The 2021 Thesis and Dissertation Competition 
 

The National Institute of Development Administration (NIDA) is pleased to announce  
the 2021 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 

4. Applied Statistics Statistics, Applied Statistics, Operations Research, 
Actuarial Science and Risk Management, Demography, 
Logistics Management, Big Data Management and related 
areas 
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Disciplines 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 

    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, 2019 – May 31st, 2021 

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 
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2.5 Brief history and thesis abstracts up to 1 page of A4 size paper (as attached form) 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 21st May 2021, 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 21st May 2021, the application is void) 

3.2 Online Application: Send an application form and photo to best_thesis@nida.ac.th from 
now to 21st May 2021. 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 21st May 2021 is invalid) 

3.3 Application in person: By 31st May 2021, 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 
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5. Selection criteria 
5.1  The top three applicants of each level and discipline will be selected by experts in the 

relevant fields. 
5.2 The selected applicants must attain a total score of 80 Points or above 
5.3 The applicants who meet the criterion 5.2 must present their work to the public in the 

competition on Thursday, 2nd September 2021. Absent applicants will be disqualified 
from the competition  

 
 
 
 
 
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. The list of awardees will be announced on Friday, 20th August, 2021 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 Thursday, 2nd  
September 2021.  

 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 April          , 2021 

 
 

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

The Institute’s decision shall be final. 
It also reserves the right not to disclose the evaluators. names. 
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ใบสมัครการประกวดวิทยานิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
The National Institute of Development Administration (NIDA)  

The 2021 Thesis/Dissertation Competition  
 

1.  ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)                         

                   

                  

   Title of Thesis/Dissertation             

                   

                  
2.  วิทยานิพนธ์ระดับ       ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
     Thesis/Dissertation Level        Master Degree           Doctoral Degree  
     จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน     ประเทศ      
     From the University/Institute    Country 
     โดยเป็น   วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (This is a complete Thesis/Dissertation) 
3.  สาขาวิชาที่สมัครเข้าประกวด (Contest Disciplines) 

 1. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
 2. บริหารธุรกิจ (Business Administration) 
 3. พัฒนาการเศรษฐกิจ (Development Economics) 
 4. สถิติประยุกต์ (Applied Statistics) 
 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            (Computer Science and Information Technology) 
 6. การบริหารการพัฒนาสังคม (Social Development Administration) 
 7. ภาษาและภาษาศาสตร์ (Language and Linguistics) 
 8. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 9. นิติศาสตร์ (Law) 

                10. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
                11. นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
                          (Communication Arts and Management Innovation) 
                12. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
  
4.  ประวัติของผู้เขียนวิทยานิพนธ์  (Author’s Biography) 
     4.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)             นามสกุล      
    Name (Mr./Mrs./Miss)            Surname      
     4.2  สัญชาต ิ(Nationality)            
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4.3  อาชีพ      ต าแหน่ง       
       Occupation        Position 
       หน่วยงานที่สังกัด            
       Company 
4.4  สถานที่สะดวกในการติดต่อ (Current Address) 
      เลขที่            ถนน         แขวง/ต าบล       
      Address No. Road    Sub-district 
      เขต/อ าเภอ               จังหวัด        
      District           Province 
       รหัสไปรษณยี์               โทรศัพท์         
      Zip Code       Telephone 
       โทรสาร                             โทรศัพท์เคลื่อนที่     
       Fax       Mobile Phone 
      E-mail Address             

  
5.  ประวัติการศึกษาของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป (Educational Background) 
 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 
Graduation Year 

ระดับปรญิญา 
Degree 

อักษรย่อปรญิญาสาขาวิชา 
Major 

สถาบันการศึกษา 
 Educational Institution 

ประเทศ 
Country 

     

     

     

 
6.  ระบุเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวด โดยสังเขป (Identify the contents of the Thesis/Dissertation) 
  6.1 ความส าคัญและที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Rational of Thesis Research Topics)   

        .                . 

       .                . 

       .                . 
  6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง (Rational  Literature and Bibliography) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
       6.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
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  6.4 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
  6.5 ขอบเขตการวิจัย (Scope) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
  6.6  ระยะการท าวิจัย(Duration).              .ปี(years) .            เดือน(months) 
               ตั้งแต่วันที่(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.  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (Thesis/Dissertation Advisor) 
 7.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)           นามสกุล      
         Name(Mr./Mrs./Miss)           Surname     
 7.2  สัญชาต ิ             
         Nationality 
 7.3  ต าแหน่งทางวิชาการ           
        Academic Positions 
  7.4  หน่วยงานที่สังกัดภาควิชา       คณะ      
        Department        Faculty 
         มหาวิทยาลัย/สถาบัน           
        University/Institute 
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       แขวง                          เขต      
        Sub-district                 District    
       ประเทศ              รหัสไปรษณีย์     
        Country              Zip Code 
       โทรศัพท์              โทรสาร       
       Telephone                      Fax  
       โทรศัพท์เคลื่อนที่            E-mail Address    
       Mobile Phone                 
 
ทั้งนี้ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
I hereby certify that the provided information is true and accurate 
                                       

     ลายมือชื่อผู้สมัคร     (Signature) 
                              (                  ) 
                 วันที(่Date)  เดือน (Month)            พ.ศ. (Year)           
       

 

ทราบข่าวการประกวดวิทยานิพนธ์จาก.           . 
How did you find out about the Thesis/Dissertation Contest 2021? 
 
 

   
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยส าหรับการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านมีความประสงค์ที่จะให้น าข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับการ
ส่งข่าวสารต่างๆ และการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 นี้ ผ่านทาง e-mail กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในกล่องข้อความ 
 
   ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ผ่านทาง e-mail ให้กับ
ข้าพเจ้า 
   ข้าพเจ้ายินยอมให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 นี้  ทั้ งนี้  ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าอาจถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้  โดยการส่งข้อความไปยัง   
e-mail: best_thesis@nida.ac.th  
 

(ลงช่ือ)                                                     ผู้สมัคร 
วันท่ี           เดือน                          พ.ศ.            . 

 
 
 

mailto:best_thesis@nida.ac.th


 
 
               National Institute of Development Administration 
 

 
ประวัติ  ชือ่-นามสกุล ...................................................................... .................................................................................. 
Name-Surname 
สถานที่ติดต่อ .............…………………………………………………..……………………………………………………………..............................  
Current Address                  
โทรศัพท์. ………………………………………….………….........…   E-Mail: …………………………………………………………..................... 
Telephone 
การศึกษา (วุฒิสูงสุด) ...............................................................................................................................................……....… 
Educational (Highest Qualification) 
การท างาน.............……………………………………....…………………………………………………………………........................................... 
Position 
ผลงานทางวิชาการ ...................................................................................................................................................……....… 
Academic Performance 
ชื่อวิทยานิพนธ์...........................................................................................................................................……....………………. 
Title of Thesis/Dissertation 

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (Abstract) 
  
หมายเหตุ ทั้งประวัติและบทคัดย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
Remark Brief history and thesis abstracts up to 1 page A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


