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โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
 

 

ประเภทผู้ส่งบทความวิชาการเข้าประกวด 
 ประเภทที่ 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา 

ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
ประเภทท่ี 3 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) 
ประเภทท่ี 4 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 

เงินรางวัล รวม 124,000 บาท  
  ประเภทท่ี 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา เงินรางวัลรวม 37,000 บาท 
 
    
 
 
 
  

 ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เงินรางวัลรวม 37,000 บาท 

 

อันดับ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 

 

 ประเภทท่ี 3 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) เงินรางวัลรวม 25,000 บาท 
 

อันดับ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท 

   

 ประเภทที่ 4 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เงินรางวัลรวม 25,000 บาท 
 

อันดับ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท 

 

 
 
 

อันดับ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 
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หลักเกณฑ์การส่งบทความวิชาการเข้าประกวด  
 1. บทความวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหัวข้อ 
(Theme) ดังนี้ 
  (1) การลดจ านวนคดีทุจริต 
  (2) การป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  (3) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต 
  (4) การปลุกและปลูกจิตส านึกต้านทุจริต 
  (5) การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI) 
  (6) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

2. บทความวิชาการที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องเป็นบทความที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน  

3. บทความวิชาการเป็นผลงานที่ด าเนินการอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2562 – 2565 
 4. บทความวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหา 10 - 25 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาพประกอบและตาราง) 
พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK  

5. ส่วนประกอบของบทความวิชาการมีดังนี้ 
  (1) ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  (2) ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุต าแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ และ
หมายเลขโทรศัพทต์ามแบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ) 
   (3) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 10 – 15 บรรทัด (ภาษาไทย) หรือประมาณ 
100 – 150 ค า (ภาษาอังกฤษ) 
   (4) เนื้อหา (ค าบรรยาย) ประมาณ 10 - 25 หน้า 
   (5) รูปและตารางประกอบพร้อมค าบรรยาย (หากมี)  
  (6) เชิงอรรถเรียงล าดับหมายเลขในเนื้อหา  
  (7) บรรณานุกรม ใช้รูปแบบ APA 7th edition (American Psychological Association) 
โดยการอ้างอิงเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นหมวดต่อท้ายหนังสือต่าง ๆ  

6. ผู้ส่ งบทความวิชาการต้องน าส่งบทความในรูปแบบ  Microsoft Word และ PDF ผ่านทางอีเมล์  
(journal.nacc@gmail.com) ก าหนดชื่อ “ส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวด 2565 (ชื่อผู้ส่งบทความ)”  
 

ก าหนดเปิดรับบทความวิชาการเข้าร่วมประกวด 
 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 - วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 
 

ประกาศผลการประกวดบทความวิชาการ 
 ประกาศผลการประกวดบทความวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์วารสาร 
วิชาการ ป.ป.ช. (www.nacc.go.th/naccjournal) และ Facebook ส านักวิจัยและบริการวิชาการด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฉันท์ชนก เจนณรงค์ และคุณเสาวณีย์ ทิพอุต โทร. 02-5284800 ต่อ 5819 
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