
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

รุ่น 19 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (ครั้งที่ 2) 
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสถาบัน โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริม
การศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จ
การศึกษา 

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร 

3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอด
หลักสูตร 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 - แบบ 1(1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์ 
 - แบบ 2(2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 
      ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2  ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 
      ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3  ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 
      ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 
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2. ผู้สมัครต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ ISI/Scimago, ระดับชาติ TCI 
กลุ่ม 1 (ไม่รวมวิทยานิพนธ์ของผู้สมัครที่จบมา) หรือมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
(เฉพาะแบบ 1(1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์) 
  3. ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนน TOEFL/ITP ของ NIDA หรือ TOEFL iBT หรือ IELTS ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนน TOEFL/ITP ที่จัดสอบโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หรือ TOEFL iBT หรือ IELTS ผู้สมัครสามารถสมัครพิจารณาเข้าคัดเลือกได้ โดยจะต้องยื่นผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP ของ NIDA ผลคะแนนสอบ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนสอบTOEFL IBT 
ผลคะแนนสอบ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนสอบ IELTS ผลคะแนนสอบ 5.0 คะแนนขึ้นไป ซึ่งคะแนน
มีอายุไม่เกิน 2 ปี ภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถยื่นคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษดังกล่าวภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสารในภาคการศึกษาถัดไป 
 อนึ่ง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและมีคะแนน TOEFL/ITP ของ NIDA 550 คะแนน หรือผลสอบ  TOEFL 
iBT 79 คะแนน หรือผลสอบ IELTS 6.0 คะแนน จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะ
ภาษาและการสื่อสาร สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรของคณะภาษาและการสื่อสาร 

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

3. การสมัคร 

 3.1  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 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    พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร 
3.1.8 ชำระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัคร (Online) ที ่

                         -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
                -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
   3.1.9    ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร (ข้อ 4) ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครได้ที่ 
       - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) หรือ 

      - E-mail : entrance@nida.ac.th 

 

http://entrance.nida.ac.th/
mailto:entrance@nida.ac.th


 3 

4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 

4.3 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 

4.4 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี) 
4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย) 
4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสำเร็จ

การศึกษา) จำนวน 1 ชุด 

4.8 หนังสือรับรองผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ 

4.9 ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ความยาว 5 - 10 หน้า จำนวน 1 ชุด 
4.10 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,000 บาท 

กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐาน ดังนี้ 
4.11 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย  

4.12 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 

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

หมายเหตุ  : เอกสารตามข้อ 4.11 และ 4.12 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้า
ที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

 

          อนึ่ง ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตรง
ตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่
สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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5. วิธีการคัดเลือก 

5.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ์การทำงาน รวมทั้ง 
จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการทำงาน และความประพฤติ 

5.2 พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
5.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
5.4 การสอบสัมภาษณ์ 
การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ

นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด  

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการคัดเลือก 

6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ที่        
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วัน
พฤหัสบดทีี่ 9 ธันวาคม 2564 หรือทางเว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

6.2 กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. ที่คณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6.3 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ คณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือทางเว็บไซต์  
http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตาม
จำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน ทั้งนี้ การจะได้รับทุนหรือได้รับการคัดเลือกโดย
ไม่ได้รับทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของ
สถาบัน ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามปกติ และผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา 

 
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้ 
1. ผู้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะหมดสิทธิ์การรับทุน 
2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการ

รับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

 3. ผู้รับทุนจะต้องทำงานให้กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 
 

หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา และหลักสูตรที่จะทำการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน 
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7. กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่  20 - 24 

ธันวาคม 2564 

8. การปฐมนิเทศระดับคณะ 

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วให้มารายงานตัวที่คณะ และเข้ารับการปฐมนิเทศระดับคณะ 

วันพฤหัสบดทีี่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 
 

9. การเปิดภาคการศึกษา 

 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 

 
                                                ประกาศ  ณ  วันที่            สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
              
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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