
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 
---------------------------- 

  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใน

การศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ภาคปกติ ในสถาบัน โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริม
การศึกษาประเภทที่ 1 ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องช าระในการ
ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  
  - แบบ 1 (1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์ 
  - แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
 1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  - แบบ 1 (1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์ 
  - แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

 หมายเหตุ :  คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนการศึกษาในสาขา
ใดสาขาหนึ่งตามความเหมาะสม  

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ผู้สมัครแบบ 1 (1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์ ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และมีผลคะแนนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 และระดับปริญญาโท
ไม่ต่ ากว่า  3.50 โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาในแผน ก (จัดท าวิทยานิพนธ์) 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 
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3) ต้องมีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิจัยหรือร่วมท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโดย 
  ก. มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติไม่น้อยกว่า TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
(โดยไม่รวม proceeding) หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในสัดส่วน 100%  อย่างน้อย ๑ เรื่อง  หรือ 
  ข. ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัยร่วมหรือผลงานตีพิมพ์ร่วม (เงื่อนไขการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการตามข้อ ก.)  ผู้สมัครจะต้องมีรายชื่อใน
ผลงานวิจัยเป็นชื่อแรก และมีสัดส่วนในผลงานวิจัย/บทความวิจัยไม่น้อยกว่า 50% 
(พร้อมแนบเอกสารรับรองสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการท าวิจัย/ผลงานที่ตีพิมพ์) โดยมี
ผลงานวิจัยร่วมหรือตีพิมพ์ผลงานร่วม  อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 2.2 ผู้สมัครแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับ

การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  โดยมีผลคะแนนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 และ
ระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า  3.50 

2) ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือร่วมท าวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัยที่
เป็นวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑ เรื่อง  หรือมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการ
วิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดภาคแรก
ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

  อนึ่ง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและมีคะแนน 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 จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ ก าหนดในของสถาบัน  ส าหรับผู้ผ่ านการคัดเลือกที่มี คะแนน TOEFL  
ไม่ถึง 550 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ต่อเมื่อ ได้ผลคะแนน 
TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Computer-based 
ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป 
หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT (English Proficiency 
Test) ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Intensive English I และ II โดยได้ผลคะแนน
ตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นผลคะแนน 

 



 3 

 
 
 

 
 
 
 

 2.3 มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่สอน
ในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต  หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  

2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ยอมรับข้อก าหนดในการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ  และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
 

3.  การรับใบสมัคร 
      การรับใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา 

http://edserv.nida.ac.th หรือสามารถพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์คณะ http://ssed.nida.ac.th โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) เข้าเว็บไซต์  http://ssed.nida.ac.th  และเลือกหัวข้อ หลักสูตรปริญญาเอก   
    และดาวน์โหลด “ใบสมัครนักศึกษา”       
2) พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4  

 

4. การสมัครและการช าระค่าสมัคร 
    สมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เท่านั้น 

ผู้สมัครสามารถเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th และส่งเอกสารการสมัครผ่านทางระบบและ  
E-mail: entrance@nida.ac.th  
 

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
5.1 ใบสมัคร  
5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 1,000 บาท 
5.3 ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS (จะต้องมีในวันที่สมัคร) 
5.4 ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
5.5 หลักฐานแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (Transcript) จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
5.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร) 
5.9 หนังสือรับรองผู้สมัคร  จ านวน 2 ฉบับ 
5.10 ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ความยาว 5–10 หน้า 
 
กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐาน ดังนี้ 
5.11 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นค าร้องขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการศึกษาด้วย  

ก าหนดสอบ TOEFL/ITP ในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยจัดสอบที่สถาบัน (ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท) 

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่คณะภาษาและการสื่อสาร ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี โทรศัพท์      
02-727-3142, 02-727-3147 หรือ http://lc.nida.ac.th/main/public/toefl  
e-mail : busarakam.mue@nida.ac.th 

http://entrance.nida.ac.th/
mailto:entrance@nida.ac.th
http://lc2015.nida.ac.th/
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5.12 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 

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

หมายเหตุ  : เอกสารตามข้อ 5.11 และ 5.12 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  สถาบันอนุโลมให้ส่ง
ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน และ
สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6. วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
6.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ์การท างาน รวมทั้ง 

จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการท างานและความประพฤติ 
6.2 พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
6.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
6.4 การสอบสัมภาษณ์ 
 

ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน  และการ
พิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด 

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตาม
จ านวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน ทั้งนี้ การคัดเลือกให้ได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุน  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขส าหรับผู้ ได้รับการ
คัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน ส่วนผู้
ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ  
และผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

**ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
          ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  ถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร  โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา  หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  กรณีที่
สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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7. ก าหนดการอื่น ๆ 
7.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ http://ssed.nida.ac.th  
7.2 วันสอบสัมภาษณ์    วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 

7.3 ประกาศผลการคัดเลือก  วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ที ่http://ssed.nida.ac.th 
7.4 รับเอกสารขึ้นทะเบียน   วันจันทร์ที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 
7.5 ช าระเงินค่าลงทะเบียน  วันจันทร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 
7.6 วันปฐมนิเทศ  วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕66 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7.7 เรียนวิชา พค 4000  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 

           (ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
7.8 เรียนวิชา กย 4000  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 

           (ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
7.9 วันเปิดภาคการศึกษา  วันเสาร์ที ่5 สิงหาคม ๒๕66  

 
8. เงื่อนไขการรับทุน 

ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้ 
 8.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) 

1) กรณีเรียนแผนรายวิชา และท าวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 
ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship) จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย

สะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.5๐ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค 
หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.50 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ย
สะสม ไม่ต่ ากว่า 3.30 จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หากภาคการศึกษาใดได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.30 จะหมดสิทธิ์รับทุน 

2) กรณีเรียนแผนท าวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 
ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่  1 (Full Scholarship) จะต้องมีการรายงาน

ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง     
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค และการท าวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน 
 8.2 ผู้รับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลังขอลาออก หรือ สิ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้น
แต่คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

8.3 ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอยกเลิกการรับทุน
จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน 
ด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน  

8.4 กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า 

http://ssde.nida.ac.th/
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8.5 กรณีท่ีผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะได้รับ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้ ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับค าแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียน
เรียนวิชานั้นๆ  

8.6 ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะ หรือสถาบัน ไม่ต่ ากว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง  
8.7 ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน ยกเว้นทุนสนับสนุนการท าและการ

ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
8.8 ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศประเภทที่ 1 (Full Scholarship) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนโครงสร้าง
ของหลักสูตร ทั้งนี้ โดยผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนตามแผนโครงสร้างหลักสูตร กรณีที่ไม่ลงทะเบียนตาม
แผนหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่คณะที่เข้าศึกษา 

8.9 ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละภาคการศึกษา ต่อเมื่อมีการ
ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
หรือลงทะเบียนเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ส่วนภาคฤดูร้อนจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าเรียน
ไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน 

8.10 ผู้รบัทุนจะได้รับยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรู้เฉพาะในการสมัครสอบ ครั้ง
แรกเท่านั้น 

8.11 ค่ารักษาสถานภาพ หากเกินระยะเวลาการรบัทุนให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่ารักษาสถานภาพ 
8.12 ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับสถาบัน เป็นระยะเวลา 

๕ ปี หลังจากนั้นให้ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ตกเป็นของนักศึกษาผู้รับทุน หากผู้รับทุนด าเนินการใดๆ อันเป็น
การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ทางกฎหมายของผู้อ่ืน “ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในความเสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว 

8.13 ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
E-THESIS ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม 

8.14 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ 
วารสารระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ก าหนด โดยไม่รวม Proceedings 

8.15 ระยะเวลาการให้ทุน (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) 
 1) แบบ 1 (1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์      ให้ได้ทุนเป็นระยะเวลา 3 ป ี
 2) แบบ 2 (2.1) แบบเรยีนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ ์ ให้ได้ทุนเป็นระยะเวลา 3 ป ี

 

หมายเหตุ :  1. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา และหลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามประกาศสถาบัน 

 2. เงื่อนไขการรับทุนเป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา 
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9. ติดต่อสอบถาม 
9.1 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โทรศัพท์ 02-727-3101 

E-mail : ploythai.pra@nida.ac.th   Website: http://ssed.nida.ac.th 
9.2 กองบริการการศึกษา     โทรศัพท์ 02-727-3370-73 
      E-mail : entrance@nida.ac.th  Website: http://edserv.nida.ac.th 

  
 
          ประกาศ  ณ  วันที่        กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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