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ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 
เรื่อง  รบัสมัครเพื่อพจิารณาคดัเลือกเข้าศึกษา  

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพฒันา 
คณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม กรณปีกติ  

รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 
---------------------------- 

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (เสาร์ – อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. หลกัสตูรทีเ่ปดิรบัสมัคร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 - แบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ์ 
 - แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ผู้สมัครแบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหน่ึงจากสถาบันที่
ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้องมีผลคะแนนในระดับปริญญาโท
ไม่ตํ่ากว่า 3.50 โดยผู้สมคัรจะต้องศึกษาในแผน ก (จัดทาํวิทยานิพนธ์) เท่าน้ัน 

2) ต้องมีผลคะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแต่ 500 ขึ้นไป หรือ
การสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนต้ังแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบ
แบบ Internet-based (IBT) ได้คะแนนต้ังแต่ 61 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS 
ต้ังแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป ทั้งน้ี ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคแรกท่ี
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

3) ต้องมีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิจัยหรือร่วมทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโดย 
  ก. มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติไม่น้อยกว่า TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
(โดยไม่รวม proceeding) หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในสัดส่วน 100%  อย่างน้อย ๑ เรื่อง  หรือ 
  ข. ในกรณทีี่เป็นผลงานวิจัยร่วมหรือผลงานตีพิมพ์ร่วม (เง่ือนไขการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการตามข้อ ก.)  ผู้สมคัรจะต้องมีรายช่ือใน
ผลงานวิจัยเป็นช่ือแรก และมีสัดส่วนในผลงานวิจัย/บทความวิจัยไม่น้อยกว่า 50% 
(พร้อมแนบเอกสารรับรองสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการทําวิจัย/ผลงานที่ตีพิมพ์) โดยมี
ผลงานวิจัยร่วมหรือตีพิมพ์ผลงานร่วม  อย่างน้อย 2 เรื่อง 
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 2.2 ผูส้มัครแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1) ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหน่ึงจากสถาบันที่

ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2) ผู้สมัครจะต้องย่ืนผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิด

ภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  อน่ึง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและมีคะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based 
ต้ังแต่ 550 ขึ้นไป หรือการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนต้ังแต่ 213 ขึ้นไป หรือในการ
สอบแบบ Internet-based (IBT) ได้คะแนนต้ังแต่ 79 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ต้ังแต่ระดับ 6.0 
ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการส่ือสาร 
ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่กําหนดในของสถาบัน สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 550 
คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่
กําหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

ทั้งน้ี นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ต่อเมื่อได้ผลคะแนน 
TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแต่ 500 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Computer-based 
ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป 
หรือได้ผลคะแนน IELTS ต้ังแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT (English Proficiency 
Test) ต้ังแต่ 550 ขึ้นไป หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Intensive English I และ II โดยได้ผลคะแนน
ต้ังแต่ 65 คะแนนขึ้นไป ทั้งน้ี ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันย่ืนผลคะแนน 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
2.3 มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่สอนใน

ระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต  หรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และ/หรือผู้บังคับบัญชา จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน 
 2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ยอมรับข้อกําหนดในการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ    
 

3.  การรบัใบสมัคร 
3.1 การรับใบสมัครด้วยตนเอง  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์

ประพันธ์ ช้ัน 3  หรือ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 16 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันศุกร์ที่  28 มิ ถุนายน  2562 (เว้นวันหยุดราชการ)   
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

3.2 การรับใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา 
http://edserv.nida.ac.th หรือสามารถพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์คณะ http://ssed.nida.ac.th โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1) เข้าเว็บไซต์  http://ssed.nida.ac.th  และเลือกหัวข้อ หลักสูตรปริญญาเอก  
    และดาวน์โหลด “ใบสมัครนักศึกษา”       
2) พิมพ์แบบฟอร์มใบสมคัรออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมคัรโดยใช้กระดาษ A4  

* กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  สามารถสมัครสอบ (TOEFL) ได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร 
ช้ัน 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี ค่าสมคัรสอบ 1,500 บาท โทรศพัท์ 02-727-3147 หรือ 

http://lc2015.nida.ac.th    โดยกําหนดการสอบรอบถัดไป  ดังน้ี 
 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 (รับสมัคร 7 กุมภาพันธ์-3 มนีาคม 2562) 
 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 (รับสมัคร 7 มนีาคม-31 มีนาคม 2562) 
 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 (รับสมัคร 4 เมษายน-5 พฤษภาคม 2562) 
 วันพุธที่ 5 มิถนุายน 2562 (รับสมัคร 9 พฤษภาคม-2 มถิุนายน 2562) 
 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (รับสมัคร 6 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2562) 
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4. การสมัครและการชาํระค่าสมัคร 
ย่ืนใบสมัครและชําระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)   

1) ผู้สมัครย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่ีกองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  ช้ัน 3 พร้อมรับใบนําส่งเงินค่าสมัคร 

2) ผู้สมัครนําใบส่งเงินค่าสมัครไปชําระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ช้ัน 3 
(ค่าสมัครสอบคนละ 1,000 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร  

 

5. หลกัฐานการสมัคร 
5.1 ใบสมัคร 

 5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,000 บาท 
5.3 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS  จํานวน 1 ชุด 
5.4 สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 
5.5 สําเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5.7 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.8 หนังสือรับรองผู้สมัคร  จํานวน 2 ฉบับ 
5.9 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร 

 5.10 ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ความยาว 5–10 หน้า  
กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐาน ดังน้ี  
5.11  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอยื่นคําร้องได้ที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาด้วย 

5.12 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 

Educational Service Division 
National lnstitute of Development Administration 
118 Serithai Road, KIong Chan  
Bangkapi,  Bangkok 10240, Thailand 
Facsimile (662) 377 – 7477  

หมายเหตุ  : เอกสารตามข้อ 5.11 และ 5.12 ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  สถาบันอนุโลมให้ส่ง
ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะน้ันจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบัน และ
สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

**คําเตือนทีผู่ส้มัครต้องทราบ** 
           ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  ถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร  โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา  หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการ
เข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือก
แล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 



 
4

6. วิธีการคดัเลือก 
 6.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ์การทํางาน รวมทั้ง 
จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการทํางานและความประพฤติ 

6.2 พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
6.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
6.4 การสอบสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ี  การคัดเลือกผู้หน่ึงผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ

นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

7. กําหนดการอ่ืนๆ 
7.1  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ  วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ http://ssed.nida.ac.th  
7.2 วันสอบสัมภาษณ์    วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 16 

7.3 ประกาศผลการคัดเลือก   วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ http://ssed.nida.ac.th 
7.4 รับเอกสารข้ึนทะเบียน    วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  
7.5 ชําระเงินค่าลงทะเบียน   วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 
7.6 วันปฐมนิเทศ   วันเสาร์ที่ 3 สงิหาคม ๒๕62 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7.7 วันเปิดภาคการศึกษา  วันเสาร์ที่ 3 สงิหาคม ๒๕62  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

8. ติดต่อสอบถาม 
8.1  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์ 02-727-3101 

E-mail : chintanaporn.n@nida.ac.th  Website: http://ssed.nida.ac.th 
8.2  กองบริการการศึกษา    โทรศัพท์ 02-727-3370-73 
       E-mail : entrance@nida.ac.th  Website: http://edserv.nida.ac.th 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่              กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 


