
ใบสมัครการประกวดวิทยานิพนธ 
ระดับบัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร 

ประจำป พ.ศ. 2565 
The National Institute of Development Administration (NIDA)  

The 2022 Thesis/Dissertation Competition  

 
1.  ช่ือวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)                         

                   

                  

   Title of Thesis/Dissertation             

                   

                  
2.  วิทยานิพนธระดับ       ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
     Thesis/Dissertation Level        Master Degree           Doctoral Degree  
     จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน     ประเทศ      
     From the University/Institute    Country 
     โดยเปน   วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ (This is a complete Thesis/Dissertation) 

3.  สาขาวิชาท่ีสมัครเขาประกวด (Contest Disciplines) 
 1. รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 
 2. บริหารธุรกิจ (Business Administration) 
 3. พัฒนาการเศรษฐกิจ (Development Economics) 
 4. สถิติประยุกต (Applied Statistics) 
 5. วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            (Computer Science and Information Technology) 
 6. การบริหารการพัฒนาสังคม (Social Development Administration) 

 7. ภาษาและภาษาศาสตร (Language and Linguistics) 
 8. พัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 
 9. นิติศาสตร (Law) 

                10. การจัดการการทองเท่ียว (Tourism Management) 
                11. นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 
                          (Communication Arts and Management Innovation) 
                12. สิ่งแวดลอม (Environment) 
  
4.  ประวัติของผูเขียนวิทยานิพนธ  (Author’s Biography) 
     4.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)             นามสกุล      
    Name (Mr./Mrs./Miss)            Surname      
     4.2  สัญชาติ (Nationality)            
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4.3  อาชีพ      ตำแหนง       
       Occupation        Position 
       หนวยงานท่ีสังกัด            
       Company 
4.4  สถานท่ีสะดวกในการติดตอ (Current Address) 
      เลขท่ี            ถนน         แขวง/ตำบล       
      Address No. Road    Sub-district 
      เขต/อำเภอ               จังหวัด        
      District           Province 
       รหัสไปรษณีย               โทรศัพท         
      Zip Code       Telephone 
       โทรสาร                             โทรศัพทเคลื่อนท่ี     
       Fax       Mobile Phone 
      E-mail Address             

  
5.  ประวัติการศึกษาของผูเขียนวิทยานิพนธตั้งแตระดับปริญญาตรีเปนตนไป (Educational Background) 
 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 
Graduation Year 

ระดับปริญญา 
Degree 

อักษรยอปริญญาสาขาวิชา 

Major 
สถาบันการศึกษา 

 Educational Institution 
ประเทศ 
Country 

     

     

     

 
6.  ระบุเนื้อหาของวิทยานิพนธท่ีสงเขาประกวด โดยสังเขป (Identify the contents of the Thesis/Dissertation) 
  6.1 ความสำคัญและท่ีมาของหัวขอวิทยานิพนธ (Rational of Thesis Research Topics)   

        .                . 

       .                . 

       .                . 
  6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง (Rational  Literature and Bibliography) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
       6.3 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
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  6.4 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
  6.5 ขอบเขตการวิจัย (Scope) 

       .                . 

       .                . 

       .                . 
  6.6  ระยะการทำวิจัย(Duration).              .ป(years) .            เดือน(months) 
               ตั้งแตวันท่ี(Starting from date) .                      ถึงวันท่ี (to date) .             . 
  
  6.7  งบประมาณท่ีใชในการวิจัย ระบุสถานท่ีใหทุนอุดหนุนการวิจัย(Budget – Identify amount        
         and source)  

       .                . 

       .                . 

       .                . 
  6.8  สรุปผลการวิจัย (Research Conclusion)        

       .                . 

       .                . 

       .                . 
           6.9  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย (Research Benefits)  

       .                . 

       .                . 

       .                . 
7.  อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (Thesis/Dissertation Advisor) 
 7.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)           นามสกุล      
         Name(Mr./Mrs./Miss)           Surname     
 7.2  สัญชาต ิ             
         Nationality 
 7.3  ตำแหนงทางวิชาการ           
        Academic Positions 
  7.4  หนวยงานท่ีสังกัดภาควิชา       คณะ      
        Department        Faculty 
         มหาวิทยาลัย/สถาบัน           
        University/Institute 



     -๔- 
 
       แขวง                          เขต      
        Sub-district                 District    
       ประเทศ              รหัสไปรษณีย     
        Country              Zip Code 
       โทรศัพท              โทรสาร       
       Telephone                      Fax  
       โทรศัพทเคลื่อนท่ี            E-mail Address    
       Mobile Phone                 
 
ท้ังนี้ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองทุกประการ  
I hereby certify that the provided information is true and accurate 
                                       

     ลายมือชื่อผูสมัคร     (Signature) 
                              (                  ) 
                 วันท่ี(Date)  เดือน (Month)            พ.ศ. (Year)           
       

 

ทราบขาวการประกวดวิทยานิพนธจาก.           . 
How did you find out about the Thesis/Dissertation Contest 2022? 

 
 

   
ขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยสำหรับการประกวดวิทยานิพนธระดับ

บัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร ประจำป พ.ศ. 2565 เทาน้ัน ซึ่งจะเปนไปตามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หากทานมีความประสงคท่ีจะใหนำขอมูลของทานไปใชเพ่ือวัตถุประสงคสำหรับการ
สงขาวสารตางๆ และการติดตอสื่อสารเก่ียวกับการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร 

ประจำป พ.ศ. 2565 น้ี ผานทาง e-mail กรุณาใสเครื่องหมาย ✓ ในกลองขอความ 
 
   ขาพเจามีความประสงคและยินยอมให สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สงขาวสารตางๆ เก่ียวกับการ
ประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร ประจำป พ.ศ. 2565 ผานทาง e-mail ใหกับ
ขาพเจา 
   ขาพเจายินยอมให สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของขาพเจา เพ่ือวัตถุประสงคในการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร ประจำป  
พ.ศ. 2565 น้ี  ท้ังน้ี  ขาพเจาเขาใจดีวา ขาพเจาอาจถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได  โดยการสงขอความไปยัง  
e-mail: best_thesis@nida.ac.th  
 

(ลงช่ือ)                                                     ผูสมัคร 
วันท่ี           เดือน                          พ.ศ.            . 
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ประวัติ  ช่ือ-นามสกุล ........................................................................................................................................................ 
Name-Surname 
สถานท่ีติดตอ .............…………………………………………………..……………………………………………………………..............................  
Current Address                  
โทรศัพท. ………………………………………….………….........…   E-Mail: …………………………………………………………..................... 
Telephone 
การศึกษา (วุฒิสูงสุด) ...............................................................................................................................................……....… 
Educational (Highest Qualification) 
การทำงาน.............……………………………………....…………………………………………………………………........................................... 
Position 
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Academic Performance 
ช่ือวิทยานิพนธ...........................................................................................................................................……....………………. 
Title of Thesis/Dissertation 

บทคัดยอวิทยานิพนธ (Abstract) 
  

หมายเหต ุทั้งประวัติและบทคัดยอ ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
Remark Brief history and thesis abstracts up to 1 page A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


