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หลกัเกณฑก์ารตดัสินรางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน  
สถาบนัวิจยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
I. ผลงานวิจยัท่ีมีสิทธ์ิเสนอเขา้รบัการพิจารณา 
 

1. เป็นผลงานวจิยัทีน่ าสง่ในนามของสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนทุนวจิยัระดบับณัฑติศกึษาประจ าปี 2562  
2. เป็นผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ตามรปูแบบการจดัพมิพ ์(format) ทีส่ถาบนัวจิยัฯ ก าหนด โดยมกี าหนดการส่ง

ผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ภายในวนัท่ี  20 พฤษภาคม 2562   
 

II. คณะกรรมการพิจารณาตดัสินรางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน 
การพจิารณาตดัสนิผลรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก  
 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ผูป้ระกอบการในธุรกจิตลาดทุน  
 สถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ สถาบนัละ 1 ท่าน โดยผูแ้ทนสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการจะตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัผลงานวจิยัทีส่ถาบนัการศกึษานัน้สง่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็น
ผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน 
  

III. ผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุนต้องมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
ผลงานวจิยัดเีด่นดา้นตลาดทุน หมายถงึ งานวจิยัทีม่คีวามถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยัตามมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
วงการวชิาการ มกีารวเิคราะหผ์ลและการน าเสนอผลซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการและเป็นงานวจิยัที่
สามารถน าไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน 
 

1. เป็นผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู มกีารใชข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเหมาะสม  
2. เป็นผลงานวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์สามารถเชื่อมโยงและมศีกัยภาพทีต่่อยอดสูก่ารพฒันาทาง  

วชิาการได ้
3. เป็นผลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรูใ้หม่ หรอืใหค้วามรูท้ีล่กึซึง้กว่างานวจิยัทีเ่คยมกีารศกึษาแลว้ 
4. เป็นผลงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุน โดยสามารถแสดงใหเ้หน็อย่างเป็นรปูธรรม 

 
IV. การให้คะแนนและเกณฑก์ารตดัสินรางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน 
 

1. คณะกรรมการจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูป้ระกอบการในธรุกิจตลาดทนุจะคดัเลอืกงานวจิยัที่
ตอบโจทยท์างธุรกจิจ านวน 5 เรื่องทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสดุโดยพจิารณารายงานฉบบัสมบรูณ์ จากงานวจิยัทีไ่ดร้บัทุน
สนบัสนุนทัง้หมด 10 เรื่องตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

 
- Hypothesis  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Data Completion  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Analysis   คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Result   คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Conclusion  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 

     รวม                    100  คะแนน 
คะแนนจากคณะกรรมการจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูป้ระกอบการในธุรกจิตลาดทุนจากการคดัเลอืกใน
รอบนี้ส าหรบังานวจิยั 5 เรื่องทีผ่่านเขา้รอบจะน าไปรวมกบัในรอบการประกวด 
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สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
2. คณะกรรมการจากสถาบนัการศึกษาจะพจิารณารายงานฉบบัสมบรูณ์ จากงานวจิยัทีผ่่านเกณฑใ์นขอ้ 1. ทัง้หมด 5 

เรื่องตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
 

- Hypothesis  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Data Completion  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Analysis   คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Result   คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- Conclusion  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 

     รวม                    100  คะแนน 
คะแนนจากคณะกรรมการจากสถาบนัการศกึษาจะน าไปรวมกบัคะแนนในรอบการประกวด 

 
3. การให้คะแนนรอบการประกวด (โดยการประชุมพจิารณาตดัสนิออนไลน์ โดย Microsoft Team MST) 

คณะกรรมการทุกท่านจากทุกภาคสว่นเขา้รบัฟังการน าเสนอผลงานวจิยัทีผ่่านการคดัเลอืกจ านวน 5 เรื่อง ใน
วนัที ่15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. และพจิารณาใหค้ะแนนผลงานวจิยั ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

- การน าเสนอ  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 
- การตอบค าถาม  คะแนนเตม็ 20  คะแนน 

รวม                     40  คะแนน 
 

4. กรรมการทีม่าจากสถาบนัการศกึษาจะไม่มสีทิธิใ์หค้ะแนนผลงานวจิยัแก่ผลงานวจิยัในคณะทีต่นสงักดัอยู่ 
 
5. เกณฑก์ารตดัสนิรางวลั โดยพจิารณาจากคะแนนรวมในขอ้ 1, 2 และ 3 

 
5.1 รางวลัผลงานวิจยัดีเด่น มจี านวน 1 รางวลั ซึง่เป็นผลงานวจิยัทีไ่ดค้ะแนนรวมสงูสดุ 
5.2 รางวลัผลงานวิจยัดี มจี านวน 1 รางวลั ซึง่เป็นผลงานวจิยัทีไ่ดค้ะแนนรวมสงูเป็นล าดบัที ่2 
5.3 รางวลัประกาศเกียรติคณุ มจี านวน 3 รางวลั  ซึง่เป็นผลงานทีไ่ดค้ะแนนสงูเป็นล าดบัที ่3, 4 และ 5 ตามล าดบั 

 
6. การประชุมคณะกรรมการจดัใหม้ขีึน้หลงัจากการน าเสนอผลงานวจิยัสิน้สดุลง หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าไม่

มงีานวจิยัดา้นตลาดทุนชิน้ใดสมควรไดร้บัรางวลัใดรางวลัหนึ่งขา้งตน้ สถาบนัวจิยัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะงดการมอบรางวลั
ดงักล่าว การตดัสนิโดยคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมถอืเป็นทีส่ิน้สดุ 
 

V. รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน  
 

รางวลั ผูวิ้จยั อาจารยท่ี์ปรกึษา 
รางวลัผลงานวิจยัดีเด่นด้านตลาดทุน   
1. รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น จ านวน 1 รางวลั 120,000 บาท 60,000 บาท 
2. รางวลัผลงานวจิยัด ีจ านวน 1 รางวลั 80,000 บาท 40,000 บาท 
3. รางวลัประกาศเกยีรตคิุณ จ านวน 3 รางวลั 40,000 บาท 20,000 บาท 
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