
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
รุ่นที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ครั้งที่ 2 
______________________________________ 

 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565  จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 
 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร    
 1.1 ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 1.2 โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2  
และต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น 
 1.3 ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้  
 1.3.1 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป สามารถ
สมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของ
คณะภาษาและการสื่อสาร โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร 
 1.3.2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 
550 คะแนน สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร 
 1.3.3 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ผู้สมัครสามารถสมัครเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของ
คณะภาษาและการสื่อสาร และผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ให้ได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 500 คะแนน ก่อนส าเร็จการศึกษา    
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                                                                                                                                                       *กรณีท่ีผู้สมัครยังไม่มีผลสอบ TOEFL สามารถสมัครสอบได้ที่คณะภาษาและการสื่อสาร  
    ซึ่งจัดให้มีการสอบทุกวันพุธแรกของเดือน ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์: 02-727-3147   
    www.nida.ac.th/th/school-main  
 
 1.4  มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคย
สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

         1.5  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และ
ยอมรับข้อก าหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ 

 
2. การรับสมัคร 

 

ในปี 2565 แบ่งก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัคร รายละเอียด ดังนี้  

ครั้งที่ 2 
12 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 2565 รับสมัครและยื่นใบสมัคร    
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
10 พฤศจิกายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์    
17 พฤศจิกายน  2565  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  
21 – 28 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนและช าระเงิน  
22 ธันวาคม 2565 ปฐมนิเทศระดับคณะ    
6 มกราคม 2566 เปิดภาคการศึกษา    

  
  พิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่ http://edserv.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

1. เข้าเว็บไซต์กองบริการการศึกษา เลือกเมนู “ศึกษาต่อ” และเลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัคร
และใบเสมัคร” 

2. เลือก “ใบสมัคร” ตามชื่อหลักสูตร 
3. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัคร โดยใช้กระดาษ เอ 4 สีขาวเท่านั้น

และห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าใบสมัคร
นั้นเป็น โมฆะ 

4. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน 
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วิธีการสมัคร  
  สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online) 
  ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online)  
   1.  เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
   2.  เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)  
   3.  ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)  
   4.  ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
   5.  สมัครสอบ 
   6.  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
   7.  ยืนยันการสมัคร 
   8.  พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
   9.  ช าระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online)  
          ได้ที่  -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
                 -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
   10.  ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่  
            -  เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)  
            -  E-mail : applynida-s@nida.ac.th 
            -  ไปรษณีย์ ส่งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
              148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240  
              (วงเล็บมุมซองเอกสารประกอบการสมัคร 
             หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 3.  หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ตามหน้า 2)   
 3.2 ผลการสอบ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือในการ

สอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ 
Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน  IELTS ตั้งแต่ 
ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT (English Proficiency Test) ตั้งแต่ 550 
ขึ้นไป หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Intensive English I และ II โดยได้ผลคะแนนตั้งแต่ 65 
คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร (ถ้ามี)   
หมายเหตุ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับผลสอบ TOEFL ITP ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION 
เท่านั้น  

  3.3   ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,300 บาท    
3.4   ส าเนาวุฒิปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโทอย่างละ 1  ฉบับ 
3.5   ส าเนา Transcript ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์อย่างละ 1 ฉบับ 

  3.6   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

http://entrance.nida.ac.th/
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  3.7   หนังสือรับรองจ านวน 3 ฉบับ 
  3.8   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร) 
  3.9   กรณีผู้สมัครมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 แต้มหรือ
เทียบเท่า ต้องส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในวันที่สมัครด้วย 
  3.10  ผู้สมัครเรียนจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
พิจารณาพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย หัวข้อ ความส าคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์การศึกษา วรรณกรรม หรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย (ความยาวไม่เกิน 15 หน้า) 
  3.11  กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มีหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
    3.11.1  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   3.11.2  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวโดยตรงที่ 
    Educational Service Division, 
    National Institute of Development Administration, 
    148 Serithai Road, Klong Chan, 
    Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
    Facsimile: (662) 377-7477  

 

หมายเหตุ: เอกสารตามข้อ 3.11.1 และ 3.11.2 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดใน
วันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน  

  

     อนึ่ง สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาด
คุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการ
คัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน  
 

4. วิธีการคัดเลือก 
   การคัดเลือกกระท าในสองลักษณะ คือ การพิจารณาข้อมูลในใบสมัคร ผลงานทางวิชาการ และการ
สอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  
 

5. การประกาศผล 
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ที่  คณะรัฐ-

ประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทาง
เว็บไซต์  http://gspa.nida.ac.th    

 

http://gspa.nida.ac.th/
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               5.2  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 
10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทางเว็บไซต์ http://gspa.nida.ac.th   
 

6. ขึ้นทะเบยีน Online เป็นนักศึกษา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 

- ผู้มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน  2565 ลงทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเป็นนักศึกษา Online ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียด
การช าระเงินระบุในส าเนาใบลงทะเบียน/ใบแจ้งยอดการช าระเงิน)   

 

       อนึ่ง  สถาบันก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่
ปรากฏข้างต้น ถ้าไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง ขอให้ท าเอกสารมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมารับเอกสารการขึ้น
ทะเบียนในวันดังกล่าวด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

7. วันปฐมนิเทศ 
วันพฤหัสบดีที่  22 ธันวาคม 2565 

 

8. วันเปิดภาคการศึกษา 
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 

 
 

      ประกาศ   ณ  วันที่           กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

               
 
 
 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                                                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 

https://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-3/nida-t3
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