
 
 
 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 รุ่นที่ ๑4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  

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

 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ให้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ  
คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 14 ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่าน
การคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) ดังนี้ 

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)  
- ประเภทโควต้าอาจารย์ประจ าคณะการจัดการการท่องเที่ยว  

- ประเภทสอบแข่งขันเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และท าประโยชน์แก่คณะฯ 

  1.1 เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  1.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาคการศกึษาละ 30,000 บาท และภาคฤดูร้อน 15,000 บาท 
 ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา แบบ 1 (1.1)  
ท าวิทยานิพนธ์ แบบ ๒ (2.1) เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ และ แบบ 2 (2.2) เรียนระดับปริญญาโท และเอก 
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 แบบ ดังนี้ 

แบบ  1.1 แบบท าวิทยานิพนธ์   
แบบ  2.1 แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์     
แบบ  2.2 แบบเรียนระดับปริญญาโทและเอก 

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการ

รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมี
ผลคะแนนระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 

2. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ INSTITUTE 
OF INTERNATIONAL EDUCATION เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  ๒.๑ ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 
ตั้งแต่ระดับ 6.0 ขึ้นไป สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว
จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  

วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 
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   ๒.๒ ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป  
แต่ไม่ถึง ๕๕๐ คะแนน หรือ IELTS เท่ากับระดับ 5.0 ขึ้นไปแต่ไม่ถึงระดับ 6.0 สามารถสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและ
การสื่อสาร 

  ๒.๓ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ผู้สมัครสามารถ
สมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร และจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
๕๐๐ คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป ก่อนการส าเร็จการศึกษา 
 

ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทในหลักสูตร  

ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 ในระดับ
ปริญญาตรี และ 3.25 ในระดับปริญญาโท อาจได้รับการพิจารณายกเว้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  

 3. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่สอนในระดับ
บัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ ยอมรับ
ข้อก าหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้รับการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  
หมายเหตุ  

 แบบ 1.1 แบบวิทยานิพนธ์  ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านการวิจัย หรือมีประสบการณ์ด าเนินโครงการการ
วิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง (ไม่รวมวิทยานิพนธ์) โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ หรือมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง  

 แบบ 2.2 แบบเรียนระดับปริญญาโทและเอก  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด
สาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือเกียรตินิยมอันดับ 1 

 
 

* กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจัด
สอบทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์ : 02-727-3142 
http://lc.nida.ac.th 
 ก าหนดการสอบ TOEFL รอบถัดไป มีดังนี้ 

 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 (รับสมัคร 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564) 
 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 (รับสมัคร 13 – 30 พฤษภาคม 2564) 
 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (รับสมัคร 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564) 
 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 (รับสมัคร 8 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564) 
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 2. ก าหนดการรับสมัคร 

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 
  

 
 
 

 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ 
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีท่ีสถาบันฯ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 

3. การรับสมัคร ดังนี้ 
 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 

   ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
    3.๑  เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
  3.2  เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
  3.3  ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  (กรณีผู้สมัครใหม่) 
  3.4  ตั้งรหัสผ่าน / ยืนยันรหัสผ่าน 
  3.5  เลือกคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทการสมัครสอบ 
  3.6  เลือกหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
  3.7  กรอกข้อมูลผู้สมัคร 
  3.8  ยืนยันการสมัคร 
  3.9  พิมพ์ใบช าระค่าสมัคร 
  3.10  ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่
    -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
        -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทุกสาขา 

  3.11 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,๐๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน เป็นไปตามอัตรา 
ของธนาคารและเคาร์เตอร์เซอร์วิส) 
  3.12  ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ 
    -  เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
    -  E-mail : applynida@hotmail.com 
 (หากส่งเอกสารหลังวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สถาบันจะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ) 

ค่าธรรมเนียมการการสมัคร 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  
ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
  

หมายเหตุ :  1. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 

** ค ำเตือนทีผู้่สมัครต้องทรำบ** 

mailto:applynida@hotmail.com
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 4. เอกสารประกอบการสมัคร 

4.1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://tour.nida.ac.th) 
4.2. รูปถ่าย  1  นิ้ว หน้าตรง จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
4.3. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ  
4.4. ส าเนาปริญญาบัตรปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ และปริญญาโท จ านวน 1 ฉบับ 
4.5. ส าเนาใบแจ้งคะแนน (Transcript) ปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ และปริญญาโท จ านวน 1 ฉบับ 
4.6. หนังสือรับรองผู้สมัคร จ านวน 3 ฉบับ 
4.7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
4.8. ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของสถาบัน 
 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
4.9. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4.10. หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
โดยตรงที่ 

Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
148 Serithai Road, Klong Chan, 

Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 
 

ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 4.9 และ 4.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น  
จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 

5. การพิจารณาคัดเลือก 
5.1.  พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และประสบการณ์ท างาน รวมทั้ง

จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการท างานและความประพฤติ 
5.2.  พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.3.  การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เกี่ยวกับทฤษฎี การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และ

ความรู้ทั่วไปทางด้านการท่องเที่ยว การบริการ 
  5.4.  การสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ
ความพร้ อมและความ เหมาะสมในการศึ กษาของผู้ สมั คร  เช่ น  ความ เชื่ อมั่ น ในตน เอง  การใช้     
วัจนภาษา และอวัจนภาษา ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ทฤษฎี และแนวคิดด้านการท่องเที่ยวในการด าเนิน
โครงการวิจัย ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์
ส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการการท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนนโยบาย การวางแผน การจัดการ   
การพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการในระดับมหภาคและจุลภาคของประเทศ เป็นต้น 

5.5.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL 
 

หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด 
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       2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนด   
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น  ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้อง 
เอาความ สถาบันฯ ไม่ได้ 
 

6. ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลสอบคัดเลือก 
6.1. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://tour.nida.ac.th  
6.2. ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ อาคารนวมินทราธิราช  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
6.3. ประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://tour.nida.ac.th 
6.4. ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์  ในวันวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2/2 ชั้น 2 

อาคารราชพฤกษ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
6.5.  ประกาศผลการคัด เลือกเป็นนักศึกษา ใน วันพุธที่  7 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์  

http://tour.nida.ac.th 

7. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 ทางสถาบันขอแจ้งก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และการช าระเงินค่าลงทะเบียน ให้ทราบภายหลัง หลังจากท่ีสถาบันเปิดท าการเป็นปกติ 
 

8. ก าหนดการวันปฐมนิเทศและเปิดภาคการศึกษา  
 ปฐมนิเทศ             24        กรกฎาคม ๒๕๖4        

เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ         25, 26, 31 กรกฎาคม  2564 
               1    สิงหาคม         ๒๕๖4     

 เปิดภาคเรียน             7          สิงหาคม ๒๕๖4 

9. เงื่อนไขการรับทุน 
 หลักเกณฑ์การรับทุนและเงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ศึกษารายละเอียดได้
ที ่http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship 
 

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก และข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่ และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

 
ประกาศ ณ วันที่           เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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