หลักเกณฑ์การตัดสิ นรางวัล งานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ประจาปี 2556
I. ผลงานวิ จยั ที่มีสิทธิ์ เสนอเข้ารับการพิ จารณา
1. เป็ นผลงานวิจยั ทีน่ าส่งในนามของสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาประจาปี 2556
โดยส่งชื่อเรื่องของงานวิจยั ทีจ่ ะเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล สถาบันละ 2 เรื่อง ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
2. เป็ นผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการจัดพิมพ์ (format) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยมีกาหนดการส่ง
ผลงานวิ จยั ฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. (soft file บันทึกบน CD Rom และ hard
copy จานวน 1 ชุด)
3. ผูว้ จิ ยั จะต้องเข้ามานาเสนอผลงานวิจยั เพื่อการพิจารณาตัดสินรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ประจาปี 2556 ใน
วันที่ 1 เมษายน 2557 ภายในช่วงเวลา 9.00 น.- 17.00 น. ตามรอบเวลาและห้องประชุมทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
(ผูว้ จิ ยั มีเวลาในการนาเสนอและตอบคาถามรวม 30 นาที (นาเสนอ 15 นาที ตอบคาถาม 15 นาที))
II. การตัดสิ นให้รางวัลผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุน
การพิจารณาตัดสินผลรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ผูป้ ระกอบการในธุรกิจตลาดทุน
 สถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ สถาบันละ 1 ท่าน โดยผูแ้ ทนสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมเป็ น
คณะกรรมการจะต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานวิจยั ทีส่ ถาบันการศึกษานัน้ ส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็ นผลงานวิจยั
ดีเด่น
III. ผลงานวิ จยั ดีเด่นด้านตลาดทุนต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
ผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน หมายถึง งานวิจยั ทีม่ คี วามถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธวี จิ ยั ตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
วงการวิชาการ มีการวิเคราะห์ผลและการนาเสนอผลซึง่ สามารถแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และ เป็ นงานวิจยั ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน
1. เป็ นผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพสูง มีการใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
2. เป็ นผลงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงและมีศกั ยภาพทีต่ ่อยอดสูก่ ารพัฒนาทาง
วิชาการได้
3. เป็ นผลงานวิจยั ทีส่ ร้างองค์ความรูใ้ หม่ หรือให้ความรูท้ ล่ี กึ ซึง้ กว่างานวิจยั ทีเ่ คยมีการศึกษาแล้ว
4. เป็ นผลงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน โดยสามารถแสดงให้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม
IV. การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสิ นรางวัล
1. คณะกรรมการตัดสินแต่ละท่านจะได้รบั ผลงานวิจยั ทุกเรื่องทีส่ ถาบันการศึกษาส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ภายในเดือน
ธันวาคม 2556
2. การให้คะแนนรอบแรก ตัดสินจากการพิจารณาผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั กรรมการแต่ละท่านมีสทิ ธิลงคะแนนเพื
่อคัดเลือกให้
์
คะแนน ดังนี้
งานวิ จยั ระดับปริญญาเอก มีสทิ ธิลงคะแนนได้
ไม่เกิน 2 เรื่อง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รบั การจัดสรร
์
คะแนน 100 คะแนน เพื่อให้คะแนนกับงานวิจยั แต่ละเรื่องตามความเหมาะสม โดยแต่ละเรื่องสามารถให้คะแนนสูงสุดไม่
เกิน 50 คะแนน (100 คะแนนจากทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ไม่จาเป็ นต้องใช้หมดทัง้ 100 คะแนน)
งานวิ จยั ระดับปริญญาโท มีสทิ ธิลงคะแนนได้
ไม่เกิน 5 เรื่อง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รบั การจัดสรร
์
คะแนน 100 คะแนน เพื่อให้คะแนนกับงานวิจยั แต่ละเรื่องตามความเหมาะสม โดยแต่ละเรื่องสามารถให้คะแนนสูงสุดไม่
เกิน 30 คะแนน (100 คะแนนจากทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ไม่จาเป็ นต้องใช้หมดทัง้ 100 คะแนน)
ทัง้ นี้ จะต้องจัดส่งผลคะแนนรอบแรกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557
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3. การให้คะแนนรอบสุดท้าย กรรมการแต่ละท่าน จะต้องเข้ารับฟงั การนาเสนอของผูว้ จิ ยั ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้อง
ประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาให้คะแนนผลงานวิจยั ดังนี้
งานวิ จยั ระดับปริญญาเอก มีสทิ ธิลงคะแนนได้
ไม่เกิน 2 เรื่อง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รบั การจัดสรร
์
คะแนน 50 คะแนน เพื่อคะแนนกับงานวิจยั แต่ละเรื่องตามความเหมาะสม โดยแต่ละเรื่องสามารถให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน
25 คะแนน (50 คะแนนจากทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ไม่จาเป็ นต้องใช้หมดทัง้ 50 คะแนน)
งานวิ จยั ระดับปริญญาโท มีสทิ ธิลงคะแนนได้
ไม่เกิน 5 เรื่อง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รบั การจัดสรร
์
คะแนน 50 คะแนน เพื่อคะแนนกับงานวิจยั แต่ละเรื่องตามความเหมาะสม โดยแต่ละเรื่องสามารถให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน
15 คะแนน (50 คะแนนจากทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ไม่จาเป็ นต้องใช้หมดทัง้ 50 คะแนน)
กรรมการแต่ละท่านสามารถเลือกเข้ารับฟงั การนาเสนอจากผูว้ จิ ยั ได้ตามความสนใจ และตามทีแ่ ต่ละท่านเห็นสมควร
4. กรรมการทีม่ าจากสถาบันการศึกษาจะไม่มสี ทิ ธิให้
์ คะแนนงานวิจยั แก่ผลงานวิจยั ในคณะทีต่ นสังกัดอยู่
5. เกณฑ์การตัดสินรางวัล โดยพิจารณาจากคะแนนรวมทัง้ 2 รอบ
5.1 ระดับปริญญาเอก มี 1 รางวัลได้แก่ งานวิจยั ดีเด่น ซึง่ เป็ นผลงานวิจยั ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด โดยจะต้องได้คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 % ของคะแนนรวมสูงสุดทีม่ โี อกาสได้รบั (คะแนนเฉลีย่ มากกว่าหรือเท่ากับ 45 คะแนน จาก
75 คะแนน)
5.2 ระดับปริญญาโท มี 3 รางวัลได้แก่ งานวิจยั ดีเด่น ซึง่ เป็ นผลงานทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด งานวิจยั ดี ซึง่ เป็ นผลงานทีไ่ ด้
คะแนนสูงเป็ นลาดับที่ 2 และ รางวัลชมเชย ซึง่ เป็ นผลงานทีไ่ ด้คะแนนสูงเป็ นลาดับที่ 3
5.3 รางวัลขวัญใจผูป้ ระกอบการในธุรกิ จตลาดทุน มี 1 รางวัล โดยจะให้คณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจตลาดทุน เลือกงานวิจยั เพียง 1 เรื่อง (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ)์ โดยงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั เลือกจาก
คณะกรรมการมากทีส่ ดุ จะได้รบั รางวัลขวัญใจผูป้ ระกอบการในธุรกิจตลาดทุน
6. การประชุมคณะกรรมการจัดให้มขี น้ึ หลังจากการนาเสนอผลงานวิจยั สิน้ สุดลง หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
มีงานวิจยั ด้านตลาดทุนชิน้ ใดสมควรได้รบั รางวัลใดรางวัลหนึ่งข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอ สงวนสิทธิ ท์ จ่ี ะงดการมอบ
รางวัลดังกล่าว การตัดสินโดยคณะกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
V. รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นด้านตลาดทุน จะได้รบั โล่ประกาศเกียรติ คณ
ุ พร้อมเงิ นรางวัลดังนี้
รางวัล
รางวัลงานวิ จยั ระดับปริญญาเอก
1. รางวัลงานวิจยั ดีเด่น
รางวัลงานวิ จยั ระดับปริญญาโท
1. รางวัลงานวิจยั ดีเด่น
2. รางวัลงานวิจยั ดี
3. รางวัลชมเชย
รางวัลขวัญใจผูป้ ระกอบการในธุรกิ จตลาดทุน

ผูว้ ิ จยั

อาจารย์ที่ปรึกษา

40,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท
25,000 บาท
15,000 บาท
25,000 บาท

30,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท

หากมีคาถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ท่ี คุณบุษบา คงปญั ญากุล และ คุณนันท์นภัส แย้มเกษสุคนธ์ ฝา่ ยวิจยั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-229-2120, 2119 หรือ Email: Researchdepartment@set.or.th
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