ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรณีปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
---------------------------คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคล
เพื่ อ พิ จารณาคั ด เลื อ กเข้ าศึ กษาหลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการพั ฒ นาสั งคม
ประจาปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรทีเ่ ปิดรับสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
- แบบ 1 (1.1) แบบทาวิทยานิพนธ์
- แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครแบบ 1 (1.1) แบบทาวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่
ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้องมีผลคะแนนในระดับปริญญาโท
ไม่ต่ากว่า 3.50 โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาในแผน ก (จัดทาวิทยานิพนธ์) เท่านั้น
2) ต้องมีผลคะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ
การสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบ
แบบ Internet-based (IBT) ได้คะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS
ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคแรกที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3) ต้องมีประสบการณ์ ด้านการทาวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิจัยหรือร่วมทาวิจัย ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโดย
ก. มีผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการที่ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทาง
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติไม่น้อยกว่า TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
(โดยไม่รวม proceeding) หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็น ผู้มีส่วนร่วมใน
ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในสัดส่วน 100% อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ
ข. ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัย ร่วมหรือผลงานตีพิมพ์ร่วม (เงื่อนไขการ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย /ผลงานวิ ช าการตามข้ อ ก.) ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี ร ายชื่ อ ใน
ผลงานวิจัยเป็นชื่อแรก และมีสัดส่วนในผลงานวิจัย/บทความวิจัยไม่น้อยกว่า 50%
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(พร้อมแนบเอกสารรับรองสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการทาวิจัย/ผลงานที่ตีพิมพ์) โดยมี
ผลงานวิจัยร่วมหรือตีพิมพ์ผลงานร่วม อย่างน้อย 2 เรื่อง
2.2 ผู้สมัครแบบ 2(2.1) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่
ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิด
ภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
อนึ่ ง หากผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กและมี ค ะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based
ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 213 ขึ้นไป หรือในการ
สอบแบบ Internet-based (IBT) ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.0
ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนดในของสถาบัน สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 550
คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณ ฑิ ตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่
กาหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
ทั้งนี้ นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ต่อเมื่อได้ผลคะแนน
TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 ขึ้น ไป หรือในการสอบแบบ Computer-based
ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้น
ไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป และผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาค
แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
* กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบ (TOEFL) ได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร
ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์ 02-727-3147 หรือ
http://lc2015.nida.ac.th โดยกาหนดการสอบรอบถัดไป ดังนี้
 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 (รับสมัคร 3 สิงหาคม-3 กันยายน 2560)
 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 (รับสมัคร 7 กันยายน-8 ตุลาคม 2560)
 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (รับสมัคร 5 ตุลาคม-29 ตุลาคม 2560)
 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 (รับสมัคร 2 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2560)
2.3 มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่สอนใน
ระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ยอมรับข้อกาหนดในการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. การรับใบสมัคร
3.1 การรับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์
ประพันธ์ ชั้น 3 หรือ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
3.2 การรับใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ก องบริการการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th หรือ สามารถพิมพ์ ใบสมัครจากเว็บไซต์ คณะ http://ssde.nida.ac.th โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) เข้าเว็บไซต์ http://ssde.nida.ac.th และเลือกหัวข้อ หลักสูตรปริญญาเอก
และดาวน์โหลด “ใบสมัครนักศึกษา”
2) พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4
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4. การสมัครและการชาระค่าสมัคร
ยื่นใบสมัครและชาระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
1) ผู้ ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานการสมั ค รให้ เจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบที่ ก องบริก าร
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 พร้อมรับใบนาส่งเงินค่าสมัคร
2) ผู้ ส มั ค รน าใบส่ งเงิน ค่ าสมั ค รไปช าระเงิน ที่ ก องคลั งและพั ส ดุ อาคารนราธิป พงศ์ ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครสอบคนละ 1,000 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,000 บาท
5.3 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จานวน 1 ชุด
5.4 สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด
5.5 สาเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด
5.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5.8 หนังสือรับรองผู้สมัคร จานวน 2 ฉบับ
5.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
5.10 ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ความยาว 5–10 หน้า
กรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐาน ดังนี้
5.11 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอยื่นคาร้องได้ที่สานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการศึกษาด้วย
5.12 หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสื อรับรอง
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 ผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่ง
ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน และ
สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ
**คาเตือนทีผ่ ู้สมัครต้องทราบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ และสถาบั น ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะท าการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการ
เข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือก
แล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
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6. วิธีการคัดเลือก
6.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ์การทางาน รวมทั้ง
จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการทางานและความประพฤติ
6.2 พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
6.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
6.4 การสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ที่คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวัน
พุธที่ 31 มกราคม 2561 หรือทางเว็บไซต์ http://ssde.nida.ac.th
7.2 กาหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7.3 ประกาศผลการคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาใน วั น พุ ธ ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ณ กองบริการการศึกษา และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือทางเว็บไซต์ http://ssde.nida.ac.th
8. การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยรับเอกสารการขึ้นทะเบียน
และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน โดยต้องมีหนังสื อมอบฉันทะมาแสดง
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่านและผู้รับมอบฉันทะ ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 –
12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (รายละเอียดการชาระเงินระบุในสาเนาใบลงทะเบียน / ใบแจ้งยอด
การชาระเงิน) นักศึกษาที่ชาระเงินโดยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญแล้วไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ
9. เอกสารประกอบการขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังนี้
9.1 สาเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จานวน ๓ ชุด
9.2 สาเนา Transcript ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๓ ชุด
9.3 สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๒ ชุด
9.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
9.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย)
9.6 หลักฐานการเปลี่ยนยศ/ชื่อ – ชื่อสกุล จานวน ๓ ชุด (ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)
9.7 ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ชุด (ฉบับจริง)
10. กาหนดการปฐมนิเทศ
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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11. กาหนดวันเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

