
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รุ่นที่ 18 กรณีปกติ ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งท่ี 1) 

---------------------------- 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคล  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 
ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดการรับสมัครและการ
คัดเลือก ดังต่อไปนี้  
 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 - แบบ 1(1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์ 
 - แบบ 2(2.1) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
 - แบบ 2(2.2) แบบเรียนปริญญาโทและเอก 
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 2. ผู้สมัครต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ ISI/Scimago, ระดับชาติ TCI 
กลุ่ม 1 (ไม่รวมวิทยานิพนธ์ของผู้สมัครที่จบมา) หรือมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
(เฉพาะแบบ 1(1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์) 
 3. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้เกียรตินิยม ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่
ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(เฉพาะแบบ 2(2.2) แบบเรียนระดับปริญญาโทและเอก) 
  4. ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนน TOEFL/ITP ของ NIDA หรือ TOEFL iBT หรือ IELTS ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 อนึ่ง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและมีคะแนน TOEFL/ITP ของ NIDA 550 คะแนน หรือผลสอบ  TOEFL 
iBT 79 คะแนน หรือผลสอบ IELTS 6.0 คะแนน จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะ
ภาษาและการสื่อสาร ส าหรับผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตรของคณะภาษาและการสื่อสาร 
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ทั้งนี้ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ต่อเมื่อได้ผลคะแนนสอบ 

TOEFL/ITP ของ NIDA ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือผลสอบ TOEFL iBT ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ
ได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป และผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 
 
 
 

 

3. การสมัครมี 2 วิธีดังนี้ 
 3.1  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 
        ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

3.1.1    เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
3.1.2    ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
3.1.3    ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
3.1.4    สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท) 
3.1.5    บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
3.1.6    ยืนยันการสมัคร 
3.1.7    พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
3.1.8   ช าระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

(Online) ที ่
                         -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
                -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
   3.1.9   ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร (ข้อ 4) ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครได้ที่ 
       - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) หรือ 
      - E-mail : entrance@nida.ac.th หรือ 
                                  - ไปรษณีย์ส่งที่กองบริการการศึกษา 
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
         (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)  

 
3.2 สมัครด้วยตัวเอง 

  ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยื ่นใบสมัครได้ตั ้งแต่บัดนี ้ - วันจันทร์ที ่ 12 กรกฎาคม 2564         
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

 

 

 

 

กรณีท่ีผู้สมัครยังไม่มีผลสอบ TOEFL/ITP สามารถขอสมัครสอบได้ท่ีคณะภาษาและการสื่อสาร 
ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์ 02-727-3147 

 
 
 

http://entrance.nida.ac.th/
mailto:entrance@nida.ac.th
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4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 ส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 
4.3 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 
4.4 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS  
4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย) 
4.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จ

การศึกษา) จ านวน 1 ชุด 
4.8 หนังสือรับรองผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ 
4.9 ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ความยาว 5 - 10 หน้า จ านวน 1 ชุด 
4.10 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,000 บาท 

กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐาน ดังนี้ 
4.11 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นค าร้องขอได้ที่ส านักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการศึกษาด้วย  

4.12 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 

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

หมายเหตุ  : เอกสารตามข้อ 4.11 และ 4.12 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้า
ที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน 

 

**ค ำเตือนที่ผู้สมัครต้องทรำบ** 
           ผู้สมัครมีหน้ำที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตรงตำม
ประกำศของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ และสถำบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท ำกำรตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค ำนึงถึงระยะเวลำ หำกสถำบันฯ ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ คุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครของสถำบันฯ สถำบันฯ จะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ
ในกำรเข้ำเป็นนักศึกษำและไม่คืนเงินค่ำสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ  กรณีที่สถำบันฯ ได้ประกำศผล
กำรคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่ำ ผลกำรคัดเลือกของผู้สมัครที่ขำดคุณสมบัติดังกล่ำวเป็นโมฆะ และไม่มี
สิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ หรือหำกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำแล้วจะต้องพ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำของสถำบัน 
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5. วิธีการคัดเลือก
5.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ์การท างาน รวมทั้ง 

จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการท างาน และความประพฤต ิ
5.2 พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
5.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
5.4 การสอบสัมภาษณ์ 
การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ

นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด  

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการคัดเลือก
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ที่   

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ที่ 
16 กรกฎาคม 2564 หรือทางเว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

6.2 ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่คณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6.3 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ คณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือทางเว็บไซต์ 
http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยรับเอกสารการขึ้นทะเบียน

และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทน โดยต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดง
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่านและผู้รับมอบฉันทะ ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคาร
นราธิปพงศป์ระพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และช าระค่าลงทะเบียนนักศึกษา 
ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดการช าระเงินระบุในส าเนาใบลงทะเบียน / 
ใบแจ้งยอดการช าระเงิน) นักศึกษาที่ช าระเงินโดยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญแล้วไม่มีสิทธิ์ขอคืน
เงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ 

8. การปฐมนิเทศระดับคณะ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วให้มารายงานตัวที่คณะ และเข้ารับการปฐมนิเทศระดับคณะ 

 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

9. การเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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