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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 19 กรณีปกติ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
---------------------------คณะบริหารการพัฒ นาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพั ฒ นบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้า ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) จึงขอประกาศให้ ทราบรายละเอียดการรับสมัครและการ
คัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
- แบบ 1(1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์
- แบบ 2(2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
- แบบ 2(2.2) แบบเรียนปริญญาโทและเอก
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้ส มัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริ ญ ญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ งจากสถาบั น ที่ได้รั บ การ
รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2. ผู้สมัครต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ ISI/Scimago, ระดับชาติ TCI
กลุ่ ม 1 (ไม่ร วมวิทยานิ พนธ์ของผู้ ส มัครที่ จบมา) หรือมีป ระสบการณ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
(เฉพาะแบบ 1(1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์)
3. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้เกียรตินิยม ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
(เฉพาะแบบ 2(2.2) แบบเรียนระดับปริญญาโทและเอก)
4. ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนน TOEFL/ITP ของ NIDA หรือ TOEFL iBT หรือ IELTS ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนน TOEFL/ITP ที่จัดสอบโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หรือ TOEFL iBT หรือ IELTS ผู้สมัครสามารถสมัครพิจารณาเข้าคัดเลือกได้ โดยจะต้องยื่นผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP ของ NIDA ผลคะแนนสอบ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนสอบTOEFL IBT
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ผลคะแนนสอบ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนสอบ IELTS ผลคะแนนสอบ 5.0 คะแนนขึ้นไป ซึ่งคะแนน
มีอายุไม่เกิน 2 ปี ภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถยื่นคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษดังกล่าวภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาได้จ ะต้องลงทะเบี ยนเรียน
รายวิช าภาษาอังกฤษสำหรั บ บั ณ ฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดในหลั กสูตรวิช าภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสารในภาคการศึกษาถัดไป
อนึ่ง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและมีคะแนน TOEFL/ITP ของ NIDA 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL
iBT 79 คะแนน หรื อผลสอบ IELTS 6.0 คะแนน จะได้ รั บการยกเว้ นการเรี ยนวิ ชาภาษาอั งกฤษสำหรั บ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบั ณฑิตศึกษาของคณะ
ภาษาและการสื่อสาร สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องลงทะเบี ยนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรของคณะภาษาและการสื่อสาร
ทั้งนี้ นั กศึกษาจะสำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญ ญาเอกจากสถาบั น ได้ต่อเมื่อได้ ผลคะแนนสอบ
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) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3.1.9 ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร (ข้อ 4) ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครได้ที่
- เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) หรือ
- E-mail : entrance@nida.ac.th
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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 หนั งสื อ รั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ/หรื อ ปริ ญ ญาโท ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย
4.12 หนั งสือรับ รองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนั งสือรับ รอง
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
**คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร์ และสถาบั น ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะทำการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณ สมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คื นเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผล
การคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มี
สิทธิ์ขึ้น ทะเบียนเป็น นักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบัน
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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. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการคัดเลือก
6.1 ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ แ ละกำหนดวั น เวลา สถานที่ ส อบสั ม ภาษณ์ ที่
คณะบริห ารการพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ วั น
พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 หรือทางเว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th/nida/
6.2 กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่คณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6.3 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ คณะบริหารการ
พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม ชั้ น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ หรื อ ทางเว็ บ ไซต์
http://gseda.nida.ac.th/nida/
7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กเป็ น นั ก ศึ ก ษา จะต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งวั น ที่ 20 - 24
ธันวาคม 2564
8. การปฐมนิเทศระดับคณะ
นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นแล้ ว ให้ ม ารายงานตั ว ที่ ค ณะ และเข้ า รั บ การปฐมนิ เทศระดั บ คณะ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
9. การเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่
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สิงหาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

