
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีปกติ  
รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) 

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กรณีปกติ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที ่1) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1) แบบ 1 (1.1) ทำวิทยานิพนธ์ 
 2) แบบ 2 (2.1) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ 
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครสามารเลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่ง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตดัิงต่อไปนี้ 
 2.1 กรณีผู้สมัครแบบ 1 (1.1) ทำวิทยานิพนธ์ ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) และต้องมีผลคะแนนในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาในแผน ก (จัดทำ
วิทยานิพนธ์) เท่านั้น 

2) ต้องมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิจัยหรือร่วมทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโดย 

  ก. มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติไม่น้อยกว่า TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (โดยไม่รวม proceeding) หรือ
วารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  ซึ่งผู้สมัคร
จะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในผลงานวิจัย/บทความวิจัยในสัดส่วน 100%  อย่างน้อย ๑ เรื่อง  หรือ 

  ข. ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัยร่วมหรือผลงานตีพิมพ์ร่วม (เงื่อนไขการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการตามข้อ ก.)  ผู้สมัครจะต้องมีรายชื่อในผลงานวิจัยเป็นชื่อแรก และมีสัดส่วนใน
ผลงานวิจัย/บทความวิจัยไม่น้อยกว่า 50% (พร้อมแนบเอกสารรับรองสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการทำวิจัย/
ผลงานทีต่ีพิมพ์) โดยมีผลงานวิจัยร่วมหรือตีพิมพ์ผลงานร่วม  อย่างน้อย 2 เรื่อง 
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 2.2 กรณีผู้สมัครแบบ 2 (2.1) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับ

การรบัรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3 ทั้งผู้สมัครแบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ต้องมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION  เพ่ือประกอบการพิจารณา
เข้าคดัเลือกเข้าศึกษาต่อในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

1) ในกรณีที่ผู้สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป 
หรือ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.0 ขึ้นไป สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้  โดยเมื่อได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไขที่
กำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

2) ในกรณีที่ผู้สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ 500 คะแนน แต่ไม่
ถึง 550 คะแนน  หรือ IELTS เท่ากับระดับ 5.0 แต่ไม่ถึงระดับ 6.0  สามารถสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษาได้  โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร  

ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันเปิดภาค
การศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

3) ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ผู้สมัคร
สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้  โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร  และจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
TOEFL ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน 
NIDA EPT ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Intensive English I และ II โดยได้
คะแนนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป  ก่อนการสำเร็จการศึกษา 
   

 
 
 
 
 

  
 

2.4 มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่สอนใน
ระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต  หรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน 
 2.5 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ยอมรับข้อกำหนดในการเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย พร้อมทั้งได้รับการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
ลงในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review)ตามเงื่อนไขของ
คณะ/หรือหลักสูตรกำหนด 
 
 

กำหนดการสมัครสอบ TOEFL ITP  คณะภาษาและการสื่อสาร ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์ 02-727-3147 หรือ http://lc2015.nida.ac.th  ดังนี้ 

• วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 (รับสมัคร 3 กันยายน-4 ตุลาคม 2563) 
• วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (รับสมัคร 8 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563) 
• วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 (รับสมัคร 5 พฤศจิกายน-29 พฤศจิกายน 2563) 

http://lc2015.nida.ac.th/
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3.  การรับใบสมัคร 
3.1 การรับใบสมัครด้วยตนเอง  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์

ประพันธ์ ชั้น 3  หรือ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์  ตั้ งแต่บัดนี้  จนถึงวันศุกร์ที่  12 กุมภาพันธ์  2564 (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
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

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

 
4. การสมัครและการชำระค่าสมัคร 

ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 - 12.00 น.  และ 13.00 - 16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)   

1) ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  ชั้น 3 พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัคร 

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

 
5. หลักฐานการสมัคร 

5.1 ใบสมัคร 
5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จำนวน 1,000 บาท 
5.3 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS  จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
5.4 สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  

                 อย่างละ 1 ฉบับ 

5.5 สำเนา Transcript ฉบบัสมบูรณ์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 
5.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.8 หนังสือรับรองผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ 
5.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร 
 
กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐาน ดังนี้  
5.10  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอยื่นคำร้องได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย 
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5.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที ่

Educational Service Division 

National lnstitute of Development Administration 

118 Serithai Road, KIong Chan  

Bangkapi,  Bangkok 10240, Thailand 

Facsimile (662) 377 – 7477  

หมายเหตุ  : เอกสารตามข้อ 5.10 และ 5.11 ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  สถาบันอนุโลมให้ส่ง
ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน และ
สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
6. วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
 6.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ์การทำงาน รวมทั้ง 
จดหมายรับรองดา้นการศึกษา ประวัติการทำงานและความประพฤต ิ

6.2 พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/หัวข้องานวิจัยที่สนใจ 
6.3 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  
6.4 การสอบสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้  การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ

นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
7. กำหนดการอื่นๆ 

7.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ http://ssed.nida.ac.th  
7.2 วันสอบสัมภาษณ์    วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 

7.3 ประกาศผลการคัดเลือก   วันพุธที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 ที ่http://ssed.nida.ac.th 
7.4 รับเอกสารขึน้ทะเบียน    วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 มนีาคม 2564  
7.5 ชำระเงินค่าลงทะเบียน   วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 
 

 

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

http://ssde.nida.ac.th/
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7.6 วันปฐมนิเทศ  วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7.7 วันเปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที ่7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

(กำหนดการเปิดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

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       กันยายน พ.ศ. 2563 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๓
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