ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
กรณีปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
---------------------------คณะพัฒ นาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร จะเปดรับ สมัครบุคคล
เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการพั ฒ นาสั งคม
ประจําปการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) จึงขอประกาศใหทราบรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก
ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
- แบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ
- แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 ผูสมัครแบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และตองมีผลคะแนนในระดับปริญญาโท
ไมต่ํากวา 3.50 โดยผูสมัครจะตองศึกษาในแผน ก (จัดทําวิทยานิพนธ) เทานั้น
2) ตองมีผลคะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต 500 ขึ้นไป หรือ
การสอบแบบ Computer-based ไดผลคะแนนตั้งแต 173 ขึ้นไป หรือในการสอบ
แบบ Internet-based (IBT) ไดคะแนนตั้งแต 61 ขึ้นไป หรือไดผลคะแนน IELTS
ตั้งแตระดับ 5.0 ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันเปดภาคแรกที่
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
3) ตองมีประสบการณ ดานการทําวิจัยซึ่งเปนผลงานวิจัยหรือรวมทําวิจัยที่ไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโดย
ก. มี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารระดับชาติไม นอยกวา TCI กลุม 1 และกลุม 2
(โดยไมรวม proceeding) หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ ซึ่งผูสมัครจะตองเปนผูมีสวนรวมใน
ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในสัดสวน 100% อยางนอย ๑ เรื่อง หรือ
ข. ในกรณี ที่เปนผลงานวิจัยรวมหรือผลงานตีพิมพรวม (เงื่อนไขการ
เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย /ผลงานวิ ช าการตามข อ ก.) ผู ส มั ค รจะต อ งมี ร ายชื่ อ ใน
ผลงานวิจัยเปนชื่อแรก และมีสัดสวนในผลงานวิจัย/บทความวิจัยไมนอยกวา 50%
(พรอมแนบเอกสารรับรองสัดสวนการมีสวนรวมในการทําวิจัย/ผลงานที่ตีพิมพ) โดยมี
ผลงานวิจัยรวมหรือตีพิมพผลงานรวม อยางนอย 2 เรื่อง
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2.2 ผูสมัครแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผูส มั ครต องสํ าเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ งจากสถาบั น ที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) ผูสมัครจะตองยื่นผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ซึ่งมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันเปด
ภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา
อนึ่ ง หากผู ผ านการคั ด เลื อ กและมี ค ะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based
ตั้งแต 550 ขึ้นไป หรือการสอบแบบ Computer-based ไดผลคะแนนตั้งแต 213 ขึ้นไป หรือในการ
สอบแบบ Internet-based (IBT) ไดคะแนนตั้งแต 79 ขึ้นไป หรือไดผลคะแนน IELTS ตั้งแตระดับ 6.0
ขึ้นไป จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่กําหนดในของสถาบัน สําหรับผูผานการคัดเลือกที่มีคะแนน TOEFL ไมถึง 550
คะแนน จะต องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช าภาษาอั งกฤษสํ าหรับ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่
กําหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
ทั้งนี้ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันไดตอเมื่อไดผลคะแนน
TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้ งแต 500 ขึ้ น ไป หรื อในการสอบแบบ Computer-based
ไดผลคะแนนตั้งแต 173 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ไดผลคะแนนตั้งแต 61 ขึ้น
ไป หรือไดผลคะแนน IELTS ตั้งแตระดับ 5.0 ขึ้นไป และผลการสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันเปดภาค
แรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
* กรณีที่ผูสมัครยังไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบ (TOEFL) ไดที่ คณะภาษาและการสื่อสาร
ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี คาสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท 02-727-3147 หรือ
http://lc2015.nida.ac.th โดยกําหนดการสอบรอบถัดไป ดังนี้
• วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 (รับสมัคร 2 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561)
• วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 (รับสมัคร 6 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561)
• วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (รับสมัคร 11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561)
• วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 (รับสมัคร 8 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561)
• วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (รับสมัคร 10 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562)
2.3 มีหนังสือรับรองวามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารยที่สอนใน
ระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารยที่ปรึกษา และ/หรือผูบังคับบัญชา จํานวนไมนอยกวา 2 คน
2.4 สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ยอมรับขอกําหนดในการเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
3. การรับใบสมัคร
3.1 การรับใบสมัครดวยตนเอง ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ
ประพันธ ชั้น 3 หรือ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ตั้ ง แต บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ศุ ก ร ที่ 25 มกราคม 2562 (เว น วั น หยุ ด ราชการ)
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
3.2 การรับใบสมัค รผานทางเว็บไซต ดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซตกองบริการการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th หรือสามารถพิ มพ ใบสมั ครจากเว็บ ไซต คณะ http://ssed.nida.ac.th โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) เขาเว็บไซต http://ssed.nida.ac.th และเลือกหัวขอ หลักสูตรปริญญาเอก
และดาวนโหลด “ใบสมัครนักศึกษา”
2) พิมพแบบฟอรมใบสมัครออกทางเครื่องพิมพของผูสมัครโดยใชกระดาษ A4
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4. การสมัครและการชําระคาสมัคร
ยื่นใบสมัครและชําระคาสมัครดวยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
1) ผู ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รพร อ มหลั ก ฐานการสมั ค รให เจ าหน า ที่ ต รวจสอบที่ ก องบริก าร
การศึกษา อาคารนราธิป พงศป ระพั นธ ชั้น 3 พรอมรับใบนําสงเงินคาสมัคร
2) ผู ส มั ค รนํ าใบส งเงิ น ค า สมั ค รไปชํ า ระเงิ น ที่ ก องคลั งและพั ส ดุ อาคารนราธิป พงศประพันธ ชั้น 3 (คาสมัครสอบคนละ 1,000 บาท) พรอมรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,000 บาท
5.3 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จํานวน 1 ชุด
5.4 สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อยางละ 1 ชุด
5.5 สําเนา Transcript ฉบับสมบูรณ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อยางละ 1 ชุด
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5.7 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
5.8 หนังสือรับรองผูสมัคร จํานวน 2 ฉบับ
5.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัคร
5.10 ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธความยาว 5–10 หนา
กรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหมีหลักฐาน ดังนี้
5.11 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอยื่นคํารองไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาดวย
5.12 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง
ดังกลาวโดยตรงที่
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
**คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ**
ผูสมัครมีหนาที่ตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณ สมบัติครบถวน ถูกตองตรงตาม
ประกาศของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร และสถาบั น ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะทํ า การตรวจ
คุณสมบัติผูสมัคร โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของ
ผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการ
เขาเปนนักศึกษาและไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ไดประกาศผลการคัดเลือก
แลว ใหถือวา ผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวจะตองพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน
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6. วิธีการคัดเลือก
6.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณการทํางาน รวมทั้ง
จดหมายรับรองดานการศึกษา ประวัติการทํางานและความประพฤติ
6.2 พิจารณาจากขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
6.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
6.4 การสอบสัมภาษณ
ทั้งนี้ การคัดเลือกผูหนึ่งผูใดเขาศึกษาในหลักสูตรอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกลาว
ถือเปนที่สิ้นสุด
7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ กําหนดการสัมภาษณ และการประกาศผลการคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณที่คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวัน
พุธที่ 30 มกราคม 2562 หรือทางเว็บไซต http://ssed.nida.ac.th
7.2 กําหนดสอบสัมภาษณในวันจัน ทรที่ 4 กุ มภาพั นธ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
7.3 ประกาศผลการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ณ กองบริการ
การศึกษา และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร หรือทางเว็บไซต http://ssed.nida.ac.th
8. กําหนดการปฐมนิเทศ
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 16
อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
9. กําหนดวันเปดภาคการศึกษา
วันจันทรที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

