
 
 
 

 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

รุ่นที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาใน
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดการ
รับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

    แบบ ๑ (๑.๑) แบบท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว และแบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรำยวิชำและท ำ
วิทยำนิพนธ์ 

๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 

 ๑.๒ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือร่วมท าวิจัยไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง (เฉพาะแบบ ๑ (๑.๑)) 

๑.๓ สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๑.๔ ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ INSTITUTE 
OF INTERNATIONAL EDUCATION เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

           ๑.๔.๑  ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป สามารถ
สมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะได้รับการยกเว้นการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับจนถึงวันสมัคร 

                ๑.๔.๒  ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ ๕๐๐ คะแนน แต่ไม่ถึง ๕๕๐ 
คะแนน สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับจนถึงวันสมัคร 

      ๑.๔.๓  ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ผู้สมัครสามารถสมัครเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร และผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 
ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน ก่อนส าเร็จการศึกษา 
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๒. กำรรับสมัครมี ดังนี้ 

สมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสำร์ที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 ๒.๑ เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
 ๒.๒ เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
 ๒.๓ เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท 
 ๒.๔ เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ต้องการ 
 ๒.๕ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
 ๒.๖ ยืนยันการสมัคร 
 ๒.๗ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
 ๒.๘ ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัคร ที่ 
  ๑) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  ๒) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
 ๑.๙ แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได้ที่ 
  ๑) เว็บไซต์รับสมัคร (Attach File ใช้ไฟล์สกุล .pdf) 
  ๒) แนบหลักฐานทาง E-mail : applynida-t@nida.ac.th 
      (ใช้ไฟล์สกุล .pdf) 
 
๓. หลักฐำนและค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร (หลักฐำนต่ำง ๆ จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร) 
 ๓.๑ ใบสมัครตามแบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (สามารถดาวน์ โหลดได้ที่ 
http://law.nida.ac.th และ http://edserv.nida.ac.th และพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์
ของผู้สมัคร โดยใช้กระดาษ เอ ๔ 
 ๓.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ๒,๕๐๐ บาท 
 ๓.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน ๑ ชุด 
  ๓.๔  ส าเนาผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรีและปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
 ๓.๕  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ชุด (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศทหาร/ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตร
ข้าราชการ จ านวน ๑ ชุด) 
 ๓.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร 
 ๓.๗  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง และไม่สวมครุยทุกสถาบัน) 
 ๓.๘  หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น
นักศึกษา (ถ้ามี) 

*กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบ TOEFL สำมำรถสมัครสอบได้ที่คณะภำษำและกำรสื่อสำร ซึ่งจัดให้มีกำรสอบ 
ทุกวันพุธแรกของเดือน ค่ำสมัครสอบ ๑,๕๐๐ บำท โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๑๔๗ 

www.nida.ac.th/th/school-main 
สถำบันรับผลสอบ TOEFL ITP ของสถำบัน หรือ Institute of International Education เท่ำนั้น 

http://edserv.nida.ac.th/
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 ๓.๙  หนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่สอนใน
ระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน (ไม่มี
แบบฟอร์ม) 

๓.๑๐  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ได้ท าในระดับปริญญาโท (สามารถขอรับคืนได้เมื่อสอบสัมภาษณ์
เสร็จ) 
 ๓.๑๑  ผู้สมัครจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา พิจารณา
พร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย หัวข้อ ความส าคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์การศึกษา วรรณกรรม หรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย จ านวนไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ เอ ๔ พร้อมทั้งสารบัญ
และบรรณานุกรม จ านวน ๓ ชุด (สามารถ download แบบฟอร์มตัวอย่างได้ที่ http://law.nida.ac.th) 
 ๓.๑๒  จะต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือร่วมท าวิจัย นอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๓ เรื่อง และงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องมีสัดส่วนในงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (เฉพาะแบบ ๑ 
(๑.๑)) 
 ๓.๑๓  ผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ ผลสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 
๑๗๓ หรือผลสอบแบบ Internet-bases (IBT) ไม่ต่ ากว่า ๖๑ หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ โดยผลการสอบมีอายุ
ไม่เกิน ๒ ป ีนับจนถึงวันสมัคร (ถ้ามี)  
 หมำยเหตุ: สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ รับผลสอบ TOEFL ITP ของสถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร์ หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION เท่ำนั้น 
 ๓.๑๔  กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ก.  หนังสือรับรองการเทียบวุฒิ การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ข.  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงได้ท่ี 
   Educational Service Division, 
   National Institute of Development Administration, 
   148 Serithai Road, Klong chan, 
   Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
   Facsimile : (662) 377-7477 
 
  สถาบันฯ อนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ ก. และ ข. ภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาแรก ตามปฎิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจท าให้หมด
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 
  หมำยเหตุ: ๑. เอกสารที่น ามายื่นสมัคร คณะนิติศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น (ยกเว้นเฉพาะ ๑๐) 

     ๒. เอกสารตามข้อ ๓.๑๔.๑ และ ๓.๑๔.๒ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบ
สัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษา
ในสถาบัน  
 อนึ่ง สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผล
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การคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 
๔. วิธีกำรคัดเลือก 
 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย 

๔.๑ พิจำรณำคุณสมบัติจำกใบสมัคร 
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้สมัคร เช่น 

สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท อายุ  ประสบการณ์ในการท างาน 
ลักษณะงานที่ท าและโอกาสในการน าความรู้ไปใช้ในอนาคต เป็นต้น ดังนั้น ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด
เกี่ยวกับตนเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
           ๔.๒  สอบสัมภำษณ์  
 

หมำยเหตุ: กำรคัดเลือกผู้ใดเข้ำศึกษำในหลักสูตรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตร คณะกรรมกำรรับนักศึกษำของสถำบัน ทั้งนี้ กำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำรดังกล่ำวถือ
เป็นที่สุด 

 
๕.  ประกำศรำยช่ือผู้สมัคร/ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ 
 ประกาศรายชื่อที่ http://law.nida.ac.th ดังนี้ 

๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดทีี่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๕.๒ ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ก ำหนดภำยหลัง 

 
๖.  ประกำศผลกำรคัดเลือกและรับเอกสำรกำรขึ้นทะเบียน  

ประกาศผลการคัดเลือกที ่http://law.nida.ac.th ดังนี้ 
๖.๑ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา วันพุธที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๖.๒ รับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก 
๖.๓ ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ประกาศให้ทราบในประกาศผลการ

คัดเลือก 
 

๗.  ก ำหนดกำรปฐมนิเทศระดับคณะ 
 ก าหนดภายหลัง  
 
๘.  วันเปิดภำคกำรศึกษำ 
 เดอืนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
๙. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

http://law.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/


-๕- 
 

 
                         ประกาศ  ณ  วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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