
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม  
กรณีทุนสงเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562  

---------------------------- 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหผูท่ีมีความรู ความสามารถใน
การศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยูในเกณฑดี ใหเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก ภาคปกติ ในสถาบัน โดยสถาบันใหการสนับสนุนผูผานการคัดเลือกกรณีทุนสงเสริม
การศึกษาประเภทท่ี 1 ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรท่ีนักศึกษาจะตองชําระในการ
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา และสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. หลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
  - แบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ 
  - แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
 1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
  - แบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ 
  - แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ 

 หมายเหตุ :  คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมจะเปนผูพิจารณาใหทุนการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง
ตามความเหมาะสม  

 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 2.1 ผูสมัครแบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันท่ีไดรับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และมีผลคะแนนในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 และระดับปริญญาโท
ไมต่ํากวา  3.50 โดยผูสมัครจะตองศึกษาในแผน ก (จัดทําวิทยานิพนธ) เทานั้น 

2) ตองมีผลคะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต 500 ข้ึนไป หรือ
การสอบแบบ Computer-based ไดผลคะแนนตั้งแต 173 ข้ึนไป หรือในการสอบ
แบบ Internet-based (IBT) ไดคะแนนตั้งแต 61 ข้ึนไป หรือไดผลคะแนน IELTS 
ตั้งแตระดับ 5.0 ข้ึนไป ท้ังนี้ ผลการสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันเปดภาคแรกท่ี
ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
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3) ตองมีประสบการณดานการทําวิจัยซ่ึงเปนผลงานวิจัยหรือรวมทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโดย 
  ก. มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลวารสารระดับชาติไมนอยกวา TCI กลุม 1 และกลุม 2 
(โดยไมรวม proceeding) หรือวารสารระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ  ซ่ึงผูสมัครจะตองเปนผูมีสวนรวมใน
ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในสัดสวน 100%  อยางนอย ๑ เรื่อง  หรือ 
  ข. ในกรณีท่ีเปนผลงานวิจัยรวมหรือผลงานตีพิมพรวม (เง่ือนไขการ
เผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการตามขอ ก.)  ผูสมัครจะตองมีรายชื่อใน
ผลงานวิจัยเปนชื่อแรก และมีสดัสวนในผลงานวิจัย/บทความวิจัยไมนอยกวา 50% 
(พรอมแนบเอกสารรับรองสัดสวนการมีสวนรวมในการทําวิจัย/ผลงานท่ีตีพิมพ) โดยมี
ผลงานวิจัยรวมหรือตีพิมพผลงานรวม  อยางนอย 2 เรื่อง 

 2.2 ผูสมัครแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันท่ีไดรับ

การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  โดยมีผลคะแนนในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 และ
ระดับปริญญาโทไมต่ํากวา  3.50 

2) ผูสมัครตองมีประสบการณในการทําวิจัยหรือรวมทําวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัยท่ี
เปนวิทยานิพนธอยางนอย ๑ เรื่อง  หรือมีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการ
วิจัยไมนอยกวา 1 ป  

3) ผูสมัครตองมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ซ่ึงมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันเปดภาคแรก
ท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

  อนึ่ง หากผูผานการคัดเลือกและมีคะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based 
ตั้งแต 550 ข้ึนไป หรือการสอบแบบ Computer-based ไดผลคะแนนตั้งแต 213 ข้ึนไป หรือในการ
สอบแบบ Internet-based (IBT) ไดคะแนนตั้งแต 79 ข้ึนไป หรือไดผลคะแนน IELTS ตั้งแตระดับ 6.0 
ข้ึนไป จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขท่ี กําหนดในของสถาบัน  สําหรับผูผ านการคัดเลือกท่ี มีคะแนน TOEFL  
ไมถึง 550 คะแนน จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

 

ท้ังนี้ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันไดตอเม่ือไดผลคะแนน 
TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต 500 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Computer-based 
ไดผลคะแนนตั้งแต 173 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ไดผลคะแนนตั้งแต 61 ข้ึนไป 
หรือไดผลคะแนน IELTS ตั้งแตระดับ 5.0 ข้ึนไป หรือไดผลคะแนน NIDA EPT (English Proficiency 
Test) ตั้งแต 550 ข้ึนไป หรือผานการอบรมหลักสูตร Intensive English I และ II โดยไดผลคะแนน
ตั้งแต 65 คะแนนข้ึนไป ท้ังนี้ ผลการสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่นผลคะแนน 



 3 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 2.3 มีหนังสือรับรองวามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารยท่ีสอน
ในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต  หรืออาจารยท่ีปรึกษา และ/หรือผูบังคับบัญชา จํานวนไมนอยกวา 2 คน  

2.4 สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ยอมรับขอกําหนดในการเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ  และผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 
หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  
 

3.  การรับใบสมัคร 
3.1 การรับใบสมัครดวยตนเอง  ติดตอขอรับใบสมัครไดท่ี กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ

ประพันธ ชั้น 3  หรือ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  ตั้ งแตบัดนี้จนถึงวันศุกร ท่ี  31 พฤษภาคม 2562 (เวนวันหยุดราชการ)   
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

3.2 การรับใบสมัครผานทางเว็บไซต ดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซตกองบริการการศึกษา 
http://edserv.nida.ac.th หรือสามารถพิมพใบสมัครจากเว็บไซตคณะ http://ssed.nida.ac.th โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) เขาเว็บไซต  http://ssed.nida.ac.th  และเลือกหัวขอ หลักสูตรปริญญาเอก   
    และดาวนโหลด “ใบสมัครนักศึกษา”       
2) พิมพแบบฟอรมใบสมัครออกทางเครื่องพิมพของผูสมัครโดยใชกระดาษ A4  

 

4. การสมัครและการชําระคาสมัคร 
ย่ืนใบสมัครและชําระคาสมัครดวยตนเอง ท่ีกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  
(เวนวันหยุดราชการ)    

1) ผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครใหเจาหนาท่ีตรวจสอบท่ีกองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ  ชั้น 3 พรอมรับใบนําสงเงินคาสมัคร 

2) ผูสมัครนําใบสงเงินคาสมัครไปชําระเงินท่ีกองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3  
(คาสมัครสอบคนละ 1,000 บาท) พรอมรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร  

 

5. หลักฐานการสมัคร 
5.1 ใบสมัคร 
5.2 คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,000 บาท 
5.3 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS (จะตองมีในวันท่ีสมัคร) 
5.4 สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวนอยางละ 1 ชุด 
5.5 หลักฐานแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (Transcript) จํานวนอยางละ 1 ชุด 
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
5.7 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 

* กรณีท่ีผูสมัครยังไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  สามารถสมัครสอบ (TOEFL) ไดท่ี คณะภาษาและการสื่อสาร 
ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี คาสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท 02-727-3147 หรือ 

http://lc2015.nida.ac.th     กําหนดการสอบรอบถัดไป  ดังนี้ 

• วันพุธท่ี 6 มีนาคม 2562 (รับสมัคร 7 กุมภาพันธ-3 มีนาคม 2562) 

• วันพุธท่ี 3 เมษายน 2562 (รับสมัคร 7 มีนาคม-31 มีนาคม 2562) 

• วันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2562 (รับสมัคร 4 เมษายน-5 พฤษภาคม 2562) 

• วันพุธท่ี 5 มิถุนายน 2562 (รับสมัคร 9 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562) 

http://lc2015.nida.ac.th/
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5.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัคร) 
5.9 หนังสือรับรองผูสมัคร  จํานวน 2 ฉบับ 
5.10 ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธความยาว 5–10 หนา 
กรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหมีหลักฐาน ดังนี้ 
5.11 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอยื่นคํารองขอไดท่ีสํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาดวย  

5.12 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง
ดังกลาวโดยตรงท่ี Educational Service Division 

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

  

หมายเหตุ  : เอกสารตามขอ 5.11 และ 5.12 ผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  สถาบันอนุโลมใหสง
ไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือวาเอกสารไมครบถวน และหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน และ
สถาบันจะไมคืนเงินคาสมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6. วิธีการคัดเลือก 
6.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณการทํางาน รวมท้ัง 

จดหมายรับรองดานการศึกษา ประวัติการทํางานและความประพฤติ 
6.2 พิจารณาจากขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ  
6.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
6.4 การสอบสัมภาษณ 

 

ท้ังนี้ การคัดเลือกดังกลาวอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน  และการ
พิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกลาวถือเปนท่ีสิ้นสุด 

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนจาก ผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดตาม
จํานวนทุนท่ีแตละคณะไดรับการจัดสรรจากสถาบัน ท้ังนี้ การจะไดรับทุนหรือไดรับการคัดเลือกโดย
ไมไดรับทุน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือก สวนเกณฑการใหทุนและเง่ือนไขสําหรับ
ผูไดรับการคัดเลือกใหรับทุนสงเสริมการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศกําหนดเกณฑการใหทุนของ
สถาบัน สวนผูไดรับการคัดเลือกท่ีไมไดรับทุน สามารถเขาศึกษาไดโดยตองชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาตามปกติ และผูผานการคัดเลือกทุกคนจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทกอนวันเปด
ภาคการศึกษา 

**คําเตือนท่ีผูสมัครตองทราบ** 
          ผูสมัครมีหนาท่ีตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน  ถูกตองตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจ
คุณสมบัติผูสมัคร  โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา  หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติ
ของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติ
และไมมีสิทธิ์เขารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ  กรณีท่ี
สถาบันฯ ไดประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา ผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว
จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 



 5 

 

7. กําหนดการสอบสัมภาษณ และประกาศผลการสอบคัดเลือก 
7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบสัมภาษณท่ี       

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
ในวันพุธท่ี 5 มิถนุายน 2562 หรือทางเว็บไซต http://ssed.nida.ac.th 

7.2 กําหนดสอบสัมภาษณในวันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น..  
ท่ีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

7 .3  ประกาศผลการคัด เลือก เข าเป นนัก ศึกษาใน วันพุธ ท่ี  19 มิ ถุนายน 2562  
กองบริการการศึกษา และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือทางเว็บไซต http://ssed.nida.ac.th 

 

8. การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษา จะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาโดยรับเอกสารการข้ึนทะเบียน
และลงทะเบียนเรียนดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอ่ืนมารับแทน โดยตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานและผูรับมอบฉันทะ ท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิป
พงศประพันธ ชั้น 4 ระหวางจันทรท่ี 24 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 
08.30 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.30 น. (รายละเอียดการชําระเงินระบุในสําเนาใบลงทะเบียน/
ใบแจงยอดการชําระเงิน) นักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาสามัญโดยไมไดรับทุน สามารถ
ชําระเงินเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญแลว ไมมีสิทธิ์ขอคืนเงินไมวาดวยเหตุผลใด ๆ  
 

9.. เง่ือนไขการรับทุน 
ผูผานการคัดเลือกท่ีไดรับทุนจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนดังนี้ 
9.1   ผูรับทุนจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.30 หากภาคการศึกษาใดได   

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน 
9.2   ผูรับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลังลาออก หรือ

ขอยกเลิกการรับทุน หรือสิ้นสภาพการเปนนักศึกษากรณีท่ีไมสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา จะตองคืนเงินทุนการศึกษาท่ี
ไดรับมาแลวท้ังหมดใหกับสถานบัน เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอ่ืน 

9.3   กรณีท่ีผูรับทุนตองลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซํ้า ผูรับทุนจะไมไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาในวิชาท่ีลงทะเบียนซํ้า 

9.4   กรณีผูรับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีนอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะ
ไดรับยกเวนคาลงทะเบียนวิชานั้นได ตอเม่ือผูรับทนุไดรับคําแนะนําจากอาจารยท่ี
ปรึกษาใหลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ 

9.5   ผูรับทุนจะตองทํางานใหกับคณะ หรือ/และสถาบัน สัปดาหละ 6 ชั่วโมง 
9.6   ใหผูรับทุนไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครสอบคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครสอบครัง้ 

แรกเทานั้น 
9.7   คารักษาสถานภาพ หากเกินระยะเวลาการรบัทุนใหผูรับทุนเปนผูชําระคารักษาสถานภาพ 
9.8   ลิขสิทธิว์ิทยานิพนธใหเปนลิขสิทธิ์รวมระหวางนักศึกษากับสถาบัน เปนระยะเวลา 5 ป 
9.9   ผูรับทุนไมมีสิทธิ์ท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืน ๆ ของสถาบัน  ยกเวนทุนสนับสนุนการทําและการ 

ตีพิมพวิทยานิพนธจากเงินงบประมาณแผนดิน 
9.10 คาธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ/คาธรรมเนียมการใชบรกิารสารสนเทศ  
        E-THESIS ใหผูรับทุนเปนผูชําระคาธรรมเนียม 

http://ssde.nida.ac.th/
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9.11 ผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ  ท้ังนี้ วารสารระดับนานาชาติตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กําหนด  โดยไมรวม Proceeding 

9.12 ระยะเวลาการใหทุน (นับจากวันเปดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาผูนั้นข้ึนทะเบียนเปน   
  นักศึกษา) 

 1) แบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ     ใหไดทุนเปนระยะเวลา 3 ป 
 2) แบบ 2 (2.1) แบบเรยีนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ  ใหไดทุนเปนระยะเวลา 3 ป 

 

หมายเหตุ :  สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
และหลักสูตรท่ีจะทําการเปดสอน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
ประกาศสถาบัน 

 

10. กําหนดการปฐมนิเทศ 
 วันเสารท่ี 3 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองอเนกประสงค ชั้น 16 
อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
11. กําหนดวันเปดภาคการศึกษา 
 วันเสารท่ี 3 สิงหาคม ๒๕62  เปดเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
วันจันทรท่ี 5 สิงหาคม ๒๕62   เปดเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
  
       ประกาศ  ณ  วันท่ี             กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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