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 ผูเขียนเริ่มเขียนบทความนี้โดยไดรับแรงบันดาลใจจากชวีิตของผูเขียนเอง ในวัยเด็ก
ผูเขียนเปนคนไมขยันเรียนเทาไรนักจนตองออกจากโรงเรียนกลางคนัเมื่อตอนอยูชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 4 ตอมาไดไปสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเพราะทนตอคําบนของคุณแมไมไหว เมื่อสอบ
เทียบไดวุฒมิธัยมศึกษาตอนปลายแลว ผูเขียนจงึมุงหนาเขาสูมหาวิทยาลัยเปดแหงหนึง่ โดยไมมี
โอกาสสอบเอน็ทรานซเขามหาวิทยาลยัดงัๆอยางคนอืน่ แตโชคชะตากเ็ลนตลกใหผูเขียนไดมี
โอกาสมาทาํงานเปนครูบาอาจารยสอนหนังสือ และยิ่งกวานัน้ผูเขียนยังไดรับทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลไปเรียนตอระดับปริญญาเอกในตางประเทศ แตกวาที่ผูเขียนจะมาถงึจุดนี ้กต็องผานการ
ลองผิดลองถกูมามาก ทัง้นีม้ีขอมูลบางอยางซึ่งผูเขียนคิดวาหากตนเองรูแตตอนทีต่นกําลงัศึกษา
อยูระดับปริญญาตรีชั้นปที ่1 ตนเองนาจะทําไดดีกวานี ้หรือไมประสบความยากลาํบากเทานี้ 
ผูเขียนหวงัวาประสบการณของผูเขียนจะเปนประโยชนแกนักศกึษาและผูที่สนใจศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรไมมากกน็อย 
 
ทําไมจงึตองเรียนปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร 
 คําถามแรกๆทีค่นสวนใหญอยากรูกอนตัดสินใจเลือกวาจะเรียนตอปริญญาเอกทาง
เศรษฐศาสตรหรือไม ก็คือ  จบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรแลวจะทาํงานอะไร เงนิเดือนเทาไร  
คุมคาหรือไม ซึ่งผูเขียนควรจะอธิบายกอน เพราะมักจะมีความเขาใจผิดอยูบอยๆ คิดวาอยากทาํ
ธุรกิจ อยากมีเงินเยอะๆจึงอยากเลือกเรียนเศรษฐศาสตร แตจริงๆแลวเศรษฐศาสตรไมไดสอนคุณ
ใหทาํธุรกิจไดกําไรเยอะๆ  หากแตเศรษฐศาสตรเปนสาขาหนึ่งของสงัคมศาสตรที่ศึกษาเกีย่วกับ
การตัดสินใจของมนษุยเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรทีม่จีํากัดใหสอดคลองกับความตองการของ
มนุษยที่มีไมจาํกัดโดยทําการเปรียบเทียบตนทนุและผลประโยชนของทางเลือกตางๆ ดังนัน้
เศรษฐศาสตรจะสอนใหคุณเขาใจพฤติกรรมข้ันพืน้ฐานของมนุษย  และที่สําคัญเศรษฐศาสตรจะ
สอนใหคุณรูจกัวิธีคิด การใชเหตุผลในการวิเคราะหปญหา การแกไขปญหาและทําการตัดสินใจ 
ในปจจุบันหลกัสูตรเศรษฐศาสตรระดับปริญญาเอกมุงเนนที่จะผลิตคนเขาสูงานทางดานวิชาการ 
(อาจารยและนักวจิัย) สวนนอยเทานั้นที่เขาสูงานทางดานธุรกิจ (ทีป่รึกษา) ดังนัน้หนวยงานที่
ตองการนกัเศรษฐศาสตรปริญญาเอกสวนใหญก็คือ มหาวทิยาลยั รองลงมาก็คือ หนวยงาน
รัฐบาลทางดานเศรษฐกิจ (เชน กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง) องคกรระหวางประเทศ (เชน 
                                                 
∗

 อาจารยประจาํคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



World Bank และ IMF) หนวยงานวิจัยของเอกชน (เชน TDRI) และบริษัทการเงนิระหวางประเทศ 
เปนตน จากขอมูลในสหรัฐอเมริกาพบวาคาตอบแทนเริม่ตนของผูจบปริญญาเอกทางดาน
เศรษฐศาสตรอยูที่ประมาณ 80,000$ ตอป1 ในขณะที่หากจบปริญญาเอกแลวกลับมาทาํงานเปน
อาจารยมหาวทิยาลยัในประเทศไทยคาตอบแทนเริ่มตนอยูที่ประมาณ 625,213 บาท ตอป2 (รวม
คาตอบแทนพเิศษตางๆ เชน เงนิสมทบคาสอน เงินวิจัยภายนอก ฯลฯ) อยางไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัคาตอบแทนเริ่มตนของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานบริหารธุรกิจ 
(MBA) จากมหาวิทยาลัยชัน้ดีบวกดวยประสบการณการทํางานระดบัหนึง่ ในสหรฐัอเมริกาอยูที่
ประมาณ 100,000$ ตอป และคิดวาคาตอบแทนสําหรบัสําหรับตําแหนงงานผูบริหารระดับกลาง
ในบริษัทเอกชนขนาดใหญของไทยคงจะทิง้หางอาจารยมหาวิทยาลยัในประเทศไทยแบบไมเห็น
ฝุน เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะพบวาการเรียนปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรนั้นยากกวา ใช
เวลาเรียนนานกวา (ประมาณ 5 ป) แตกลับไดรับคาตอบแทนนอยกวา 
 ดังนัน้หากเปาหมายของคุณคือการทํางานทางดานธุรกิจไมใชงานทางดานวชิาการ 
ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรไมใชทางเลือกที่เหมาะสมสาํหรับคุณ แตถาคุณตองการทาํงาน
ดานการสอนและทําวิจัยแลว ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรเปนสิง่จาํเปนสําหรบัคุณ 
 
เรียนตอปรญิญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรที่ไหนดี 
 จากขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสาขาเศรษฐศาสตรของ www.econphd.net3 
ปรากฏวา ในสิบลําดับแรกนั้นเปนสถาบนัในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้สิ้น และใน 40 ลําดับแรกมี
สถาบนันอกสหรัฐอเมริกาเพียง 10 แหงเทานั้น โดยสถาบันนอกสหรัฐอเมริกาที่มีอันดับสูงที่สุด คือ 
The London School of Economics แหงประเทศอังกฤษซึ่งอยูในลําดับที่ 12 ในขณะที่สถาบันชัน้
นําของโลกอยาง Oxford University และ University of Cambridge กลับอยูในลาํดับที่ตํ่ากวา 30 
ลงไป จึงสามารถกลาวไดวามหาวิทยาลยัในประเทศสหรฐัอเมริกามีความแขง็แกรงทางวิชาการใน
ดานเศรษฐศาสตรมากที่สุดในโลกโดยอยูเหนือกวามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ยุโรป 
ออสเตรเลีย และอื่นๆ และเมื่อพิจารณาลาํดับที่ 1- 5 จะพบวาเปนมหาวิทยาลัยทีม่ีชื่อเสียงโดด
เดนเปนที่ยอมรับในวงการวชิาการทางดานเศรษฐศาสตรมาอยางยาวนานอยาง Harvard 
University, University of Chicago, MIT, University of California-Berkeley และ Princeton 
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 ขอมูลจาก www.econphd.net 
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 ขอมูลจากเอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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 การจดัลําดับใน www.econphd.net จะวัดจากจาํนวนผลงานวิจัยของคณาจารยซ่ึงตีพิมพในวารสารวิชาการชั้นนําจึงเปนท่ียอมรับ
และใชอางอิงกันอยางกวางขวาง 



University ซึ่งมหาวิทยาลยักลุมนี้จะไดรับการขนานนามวา “BIG 5” ซึ่งเปนที่ชุมนมุของ
คณาจารย นักวิจัย และนักศกึษาระดับหัวกระทิของโลก และมีนักเศรษฐศาสตรระดับรางวัลโนเบล
จํานวนมากทีม่ีความสมัพนัธกับมหาวิทยาลัยเหลานี้ ไมวาจะเปนอาจารยก็ดี เคยเปนอาจารย ณ 
สถาบนัเหลานั้นก็ดี หรือเปนศิษยเกาก็ดี ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องยนืยนัคุณภาพของสถาบนัเหลานี้
ได 
 นอกจากนัน้ผูเขียนยงัเหน็วาระบบการศึกษาของอเมริกายังมีขอดีตรงที่บังคับใหนกัศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา (take courses) ในกลุมวิชาหลัก (Core courses) ไดแก 
เศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นสูง (Advanced Microeconomics) เศรษฐศาสตรมหภาคขั้นสูง 
(Advanced Macroeconomics) และเศรษฐมิติ (Econometrics) รวมถงึวิชาเลือกเฉพาะสาขา
อ่ืนๆเพื่อสะสมหนวยกิตใหครบกอน ตอจากนัน้กจ็ะมีการสอบประมวลความรอบรู 
(Comprehensive Exam หรือ Preliminary Exam) เมื่อสอบผานแลวนักศึกษาจงึจะมีสิทธทิี่จะ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อทาํวทิยานพินธ (Doctoral Dissertation) โดยมอีาจารยที่ปรึกษา (Advisor) 
คอยดูแลควบคุม ซึ่งตางจากระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศในยุโรปสวนใหญ
ซึ่งจะไมมกีารจัดใหนักศกึษาเขาเรียนในวชิาบังคับพื้นฐาน หากแตจะเนนใหนกัศึกษาทาํการศึกษา
คนควาดวยตนเองและเขาฟงการสัมมนาตางๆที่มหาวทิยาลยัจัดขึ้นเปนครั้งคราว ในระหวางนัน้
นักศึกษาจะตองพยายามเขยีนขอเสนอวิทยานพินธ (Thesis proposal) ข้ึนมา โดยมอีาจารยที่
ปรึกษาคอยดแูล และจะมีการแตงตั้งกรรมการเพื่อทาํการสอบวิทยานิพนธดังกลาว ผูเขียนเห็นวา
การที่ระบบการศึกษาของอเมริกามีการบังคับใหลงทะเบยีนเรียนวิชาบงัคับและวิชาเลือกนัน้เปน
การดีตรงที่ชวยใหนกัศึกษามีความรูในทฤษฎีพื้นฐานอยางลึกซึ้งและคอนขางครอบคลุมซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งทัง้ในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาเพิม่เติมดวยตนเองภายหลังจาก
จบการศึกษา 
 เปนที่แนนอนวาของดียอมมีนอยไมเพียงพอตอความตองการ ทาํใหการแขงขันเพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันชื่อดังในลาํดับตนๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานั้นดุเดือดเปนอยางยิ่ง จากขอมูล
ใน www.econphd.net อางวาเมื่อวัดจากอัตราการรับเขาศึกษา (Acceptance rate) และ
โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานหรอื Graduate Record Examination4 
(GRE) การเขาเรียนปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรนั้นงายกวาการเขาเรียนปริญญาเอกทาง
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Sciences) ฟสิกส (Physics) และคณิตศาสตร 
(Mathematics) เพียงเทานัน้ แตจะยากกวาการเขาเรียนปริญญาเอกในสาขาวิชาทีเ่หลือ เชน 

                                                 
4

 Graduate Record Examination เปนขอสอบใชวัดความรูความสามารถทั่วไปสําหรับผูจะเขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ขอสอบแบงออกเปน 3 สวน คือ การวัดความสามารถดานภาษา (Verbal) ความสามารถดานการคํานวณ 
(Quantitative) และความสามารถในการเขียน (Analytical writing) 



วิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering) ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และสาขาวิชา
อ่ืนๆ อยางไรกต็ามผูเขียนเชือ่วาคงไมไกลเกินเอื้อมสําหรบัผูที่มีความตัง้ใจและการเตรียมตัวที่ดี 
 
หากตองการเรียนตอปรญิญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรแลวจาํเปนตองจบปริญญาโท
ทางดานเศรษฐศาสตรกอนหรือควรจะมีประสบการณทํางานกอนหรือไม 
 มีความเขาใจผิดกันในหมูคนทัว่ไปอยูมาก (รวมถงึตัวผูเขียนเองดวยในตอนที่กําลงัเรียน
ระดบัปริญญาตรี) วาการเรียนปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรนั้นจําเปนจะตองไดรับปริญญาโท
ทางดานเศรษฐศาสตรเสียกอนซึ่งไมเปนความจรงิ โดยขอเท็จจริงก็คือหลักสูตรปริญญาเอกทาง
เศรษฐศาสตรของมหาวทิยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะรับผูทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 
ปในทกุสาขาวชิาเขาเรียนทนัทีโดยไมจําเปนตองจบปรญิญาโทมากอน!!! โดยใชระยะเวลาศึกษา
ตลอดหลักสูตรประมาณ 5 ปก็จะไดรับมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) 
หรือชื่อยอวา Ph.D 
 ยิ่งไปกวานั้นในปจจุบันหลกัสูตรปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (Master of Art หรือชื่อยอ
วา MA) ในอเมริกายงัไดเสื่อมความนิยมลงอยางรวดเรว็ ในมหาวทิยาลัยชัน้นาํ เชน Harvard, 
Chicago, Princeton, MIT, Yale, etc. ไมมีการเปดหลกัสูตรปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตร
แลวจะมีก็แตปริญญาเอกหรือ Ph.D เทานั้นและจะมอบปริญญาโทใหแตเฉพาะผูทีเ่รียนหลกัสูตร
ปริญญาเอกซึง่ผานเงื่อนไขบางอยางแตไมสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไดเทานัน้ ทัง้นี้
ก็เพราะการศกึษาทางเศรษฐศาสตรข้ันสูงนั้นมุงที่จะผลติคนเขาสูงานทางดานวิชาการเปนหลัก 
(อาจารยและนักวจิัย) สวนนอยเทานั้นทีจ่ะทาํงานธุรกจิ (เชน ที่ปรึกษา) สําหรับงานดานวิชาการนี้
การจบแคระดับ MA นั้นไมเพียงพอ จะมีกแ็ตบางมหาวทิยาลยัเทานั้นที่ยงัเปดหลกัสูตร MA อยู
และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับก็คือ New York University กับ Boston University เทานัน้ แต
หลักสูตรดังกลาวกม็ีการจัดการเรียนการสอนแยกตางหากจากระดับ Ph.D (ทั้งอาจารยผูสอนและ
เนื้อหาวิชา) และสามารถเขาศึกษาไดงายกวามากๆ ดังนั้นคุณภาพของหลักสูตร MA จึงหางไกล
กันอยางเทียบกันไมไดกับหลักสูตร Ph.D อีกทั้งการเขาเรียนระดับ MA จะไมมทีุนการศึกษาให 
ผูเรียนจะตองรับผิดชอบตัวเองทัง้หมด ทัง้คาใชจายในการดํารงชีพและคาเลาเรียนซึง่เปนจาํนวน
มหาศาล (ประมาณ 2 ลานบาทตอป) ในขณะที่ผูที่สามารถเขาเรียนในระดับ Ph.D เกือบทัง้หมด
ทุกคนจะไดรับทุนการศึกษาจากมหาวทิยาลัยในรูปของ การยกเวนคาลงทะเบยีน (Tuition fee 
exemption) ทุนผูชวยวิจัย (RA) ผูชวยสอน (TA) หรือทนุใหเปลา (Fellowships) ซึ่งเทากับวา
ผูเรียนไดเรียนฟรีแถมยงัไดรับเงินเดือนใชอีกดวย นอกจากนัน้หลักสูตร MA ยังไมสามารถเทียบกนั
ไดในแงเงนิเดอืนหลงัจบการศึกษาเมื่อเทยีบกับคูแขงทีใ่กลเคียงกนั คือ MBA ซึ่งมุงที่จะผลิตคน
เขาสูงานดานธุรกิจเหมือนกนั แตผูจบ MBA จะไดรับเงินเดือนสูงกวามาก จากเหตุผลดังกลาวนีท้าํ



ใหในปจจุบันหลักสูตร MA ทางดานเศรษฐศาสตรในอเมริกาจึงมีเหลอือยูนอยและคุณภาพไมคอย
ดีเทาไรนัก 
 ถึงแมวาการเรียนตอปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร ไมจําเปนตองจบปริญญาโทกอน (จบ
ปริญญาตรีในเมืองไทย สามารถสมัครเรียนตอปริญญาเอกในอเมริกาไดทันที) อยางไรก็ตามการ
สมัครเขาเรียนระดับปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรนั้นยากเยน็เปนอยางยิง่ดังทีไ่ดกลาว
มาแลว ดังนัน้หากประวัติการศึกษาของผูสมัครไมสุดยอดจริงๆ ตัวอยางเชน จบปริญญาตรีดาน
เศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยในกลุมไอวี5่ (Ivy League)  มีเกรดเฉลีย่ 3.7+ เลือกเรียนวิชาโท
ทางดานคณิตศาสตร สอบไดคะแนน GRE6 อยูในระดับเปอรเซ็นตไทลที่ 90 ข้ึนไปในทุกภาค และ
เคยมีผลงานตพีิมพในวารสารทางวิชาการแลว โอกาสทีจ่ะเขาศึกษา Ph.D ในมหาวิทยาลัยระดบั 
Top 10 นัน้แทบจะเปนศูนย ดังนั้นผูสมัครบางคนที่มีประวัติการศึกษาไมคอยดีซึ่งสวนใหญก็คือ
นักศึกษาตางชาติอยางพวกเราจะเลือกใชกลยุทธ คือ สมัครเขาเรียน MA ในสถาบนัที่มชีื่อเสียง 
เชน NYU ซึ่งรับเขางายกวามากๆ แลวพยายามทาํคะแนนใหสูงๆอยูในลําดับตนๆของรุน (ซึ่งคงจะ
ยากมากๆ) เพือ่เพิ่มโอกาสในการสมัครเขาเรียนปริญญาเอกตอไป ซึ่งตองใชเวลาเรียนอีก 5 ป
เทากับผูที่เขาศึกษาโดยใชวฒุิระดับปริญญาตรีโดยไมมีขอยกเวน ซึง่เปนกลยทุธทีม่ีตนทนุสูง
มากๆ ผูเขียนจึงขอไมแนะนาํใหเลือกใชวิธนีี้ หากแตผูสมัครควรจะมีการเตรียมตัวแตเนิ่นๆ ต้ังใจ
เลาเรียนทาํคะแนนใหไดสูงๆตั้งแตระดับปริญญาตรีจะเปนการดีกวา จะชวยประหยดัไดทั้ง
งบประมาณและเวลา 
 เทาที่ปรากฏยงัไมมีการจัดลําดับหลักสูตรปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตรอยางเปน
ทางการ แตเทาที่ขอมูลที่ผูเขยีนมีอยูสถาบนัที่มชีื่อเสียงทีเ่ปดหลักสูตรปริญญาโททีม่ีคุณภาพดี 
ไดแก มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เชน The London School of Economics, University of 
Cambridge, Oxford University และมหาวทิยาลยัในประเทศออสเตรเลีย เชน The Australian 
National University และ University of Melbourne โดยจะใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร
เพียงแคหนึง่ป ในขณะทีม่หาวทิยาลยัในประเทศแคนาดา เชน University of Toronto และ 
University of British Columbia นั้นจะใชเวลาในการศึกษาทั้งหมด 2 ป อยางไรกดี็ เปนที่ทราบ
กันวาการเรียนตอระดับปริญญาโทในตางประเทศไมวาจะเปน อังกฤษ แคนาดา หรือออสเตรเลีย 
นั้นมีคาใชจายสูงมาก และโอกาสที่จะไดรับทุนการศึกษานัน้นอยมากจนแทบไมมีเลย  
 สําหรับผูที่รูตัวชาวาตนเองอยากเรียนตอระดับปริญญาเอกจึงไมไดต้ังใจเรียนแตแรก 
(ดังเชนตัวผูเขยีน) มารูตัวอกีทีก็ใกลจะจบปริญญาตรีแลว เกรดเฉลีย่ที่ไดก็เพียงนอยนิด และแทบ
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 กลุมของมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา อันประกอบดวย Harvard university, Yale 
university, University of Pennsylvania, Princeton university, Columbia university, Brown university, 
Darthmouth college และ Cornell university 
 



จะไมเคยไดแตะตองวิชาทางดานคณิตศาสตรเลย การเขาเรียนระดับปริญญาโทกอนจะชวยใหมี
โอกาสแกตัว และมีโอกาสในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรข้ันสูง (ซึง่มีเนื้อหาตางจากระดับปริญญา
ตรีมาก โดยจะเนนเชงิเทคนคิและทฤษฎีและการนาํเอาเครื่องมือทางคณิตศาสตรมาใชอยาง
เขมขน) นอกจากนัน้ผูเรียนควรจะพยายามสรางสายสัมพนัธกับอาจารยโดยการเขาทํางานเปน
ผูชวยสอน (Teaching Assistant หรือ TA) หรือผูชวยวิจยั (Research Assistant หรือ RA) เพราะ
นอกจากจะเปนการเพิ่มประสบการณแลว ยังจะเปนโอกาสในการขอจดหมายแนะนาํจากอาจารย 
(Letters of Recommendation) ซึ่งเปนสิง่จําเปนในการใชสมัครเรียนตอปริญญาเอกซึ่งผูเขียนจะ
กลาวถึงตอไป 
 สําหรับผูที่มีความคิดวาตนอยากจะทาํงานหาประสบการณกอน 2-3 ป แลวจึงคอยสมัคร
เรียนตอ โดยคดิวาประสบการณทํางานนัน้จะเปนประโยชนตอการเรียนตอระดับปริญญาเอก 
ผูเขียนจะขอชีแ้จงวาความคดิดังกลาวไมคอยจะถูกตองนัก การเรียนในระดับปริญญาเอกนัน้จะ
เนนทางดานวชิาการและการทําวิจยั ดังนัน้ประเภทของงานที่จะเปนประโยชนตอการสมัครเรียน
ตอ ก็คือ งานดานวชิาการ เชน อาจารย นกัวิจัย หรือ งานในหนวยงาน เชน ธนาคารกลาง หากเปน
ประเภทงานทีไ่มเกี่ยวของ เชน งานดานสนิเชื่อ นายหนาคาหลกัทรพัย นกัหนงัสือพิมพ ฯลฯ 
นอกจากจะไมเพิ่มโอกาสในการเขาเรียนระดับปริญญาเอกแลว ยงัจะเปนผลเสียอีกดวย เพราะ
โดยทัว่ไปแลวแลวอายุเฉลีย่ของผูเขาเรียนระดับปริญญาเอกจะประมาณ 24-25 ป โดยสวนใหญ
จะเปนคนที่จบปริญญาตรีแลวเขาเรียนตอปริญญาเอกทันที อีกทัง้มหาวิทยาลัยคงไมคอยอยากจะ
รับคนที่มีอายมุากๆแลวเขาเรียน เพราะการเรียนระดับปริญญาเอกนัน้ตองใชเวลานาน ประมาณ 
5-6 ป ดังนัน้หากมีความตั้งใจจะเรียนตอระดับปริญญาเอกแลวควรจะมีการเตรียมตวัแตเนิ่นๆ ไม
ควรปลอยใหมีอายุมากกอนแลวคอยมาคิด อาจจะไมทันการ 
 
การเรยีนสมคัรเรียนตอปริญญาเอกตองใชหลกัฐานอะไรบางและมหาวิทยาลัยมีเกณฑใน
การรับนักศึกษาอยางไร 
 เมื่อตัดสินใจไดแลววาตองการเรียนตอปริญญาเอก เร่ืองตอไปที่จะตองรูก็คือส่ิงจาํเปน
ตางๆสําหรับการสมัครเรียนตอระดับปริญญาเอก โดยทัว่ไปแลวทุกๆมหาวิทยาลัยจะบังคับให
ผูสมัครตองสงหลักฐานดงัตอไปนี้ 

1. ใบแสดงผลการเรยีนตลอดหลักสูตร (Transcripts) ทั้งในระดับปริญญาตีและ
ปริญญาโท (ถามี) ซึง่จะตองใสซองปดผนกึพรอมทัง้ประทับตรามหาวิทยาลัยที่ออก
ให 

2. ผลคะแนนสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) โดยผูสมัคร
จะตองสั่งให ETS รายงานผลคะแนนของตนไปยงัมหาวิทยาลัยที่ตนสมัครโดยตรง 



โดยมีคาใชจาย 17 USD ตอมหาวิทยาลยั 1 แหง ทัง้นีม้หาวิทยาลัยจะไมรับ
เอกสารรายงานผลคะแนนทีผู่สมัครสงใหดวยตนเอง 

3. ผลคะแนนสอบ GRE โดยผูสมัครจะตองสั่งให ETS รายงานผลคะแนนของตนไปยงั
มหาวิทยาลยัที่ตนสมัครโดยตรง เชนเดียวกับผลคะแนน TOEFL 

4. เรียงความเกีย่วกับวัตถุประสงคในการศึกษาตอ (Statement of Purpose) มีความ
ยาวไมเกิน 1,000 คํา มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติสวนตวั ความสาํเร็จทีผ่านมา เหตุผล
ในการศึกษาตอ รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัขอวิจัยที่ตนสนใจ เปาหมายหลังสําเร็จ
การศึกษา เปนตน 

5. จดหมายแนะนํา (Letters of Recommendation) จากอาจารยผูเคยสอน อาจารยที่
ปรึกษาวทิยานิพนธ หรืออาจารยผูควบคมุงานวจิัย อยางนอย 3 ทาน 

6. ตัวอยางงานเขียนของผูสมคัร (Sample writing) ประมาณไมเกนิ 20 หนากระดาษ 
ซึ่งอาจจะเปนสวนหนึง่ของรายงาน บางสวนของวิทยานพินธ เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลยั
สวนใหญจะไมบังคับใหสงตัวอยางงานเขียน ข้ึนอยูกับตัวผูสมัครเองวาจะสงหรือไมก็
ได 

7. คาธรรมเนียมการสมัคร (application fee) ประมาณตัง้แต 70-100 USD แตกตางกนั
ไปตามแตละมหาวิทยาลยั (ผูสมัครสามารถชําระเงนิไดทางบัตรเครดิต) 

เมื่อมหาวทิยาลัยไดรับหลักฐานตางๆเหลานี้แลว หลกัฐานดังกลาวก็จะถูกสงตอไปยัง
คณะกรรมการรับเขาศึกษา (Admission Committee) หรือเรียกสัน้ๆวา adcoms ซึ่งประกอบดวย
คณาจารยจาํนวนหนึ่งที่ถกูแตงตั้งขึ้น เปนผูทาํหนาที่ตัดสินใจจะรับหรือไมรับผูสมัครรายใด โดย
พิจารณาจากหลักฐานที่กลาวมาขางตน 

 
ผลการเรียนระดับปริญญาตรีและปรญิญาโทมีความสาํคัญแคไหน 
 เปนที่แนนอนวาสิง่ที ่adcoms ตองการเห็นบน transcripts จะตองเปน GPA ที่สูงๆ 
เพราะตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว adcoms ตองการที่จะรับผูสมัครที่มีความสามารถสูงที่สุดเขา
เรียน แต adcoms มีขอมลูที่ไมสมบูรณ (imperfect information) วาผูสมัครแตละคนมี
ความสามารถสูงหรือตํ่าเพียงใด จึงตองอาศัยการสังเกตจาก GPA ของผูสมัคร โดยมีความเชื่อวา
คะแนน GPA สูงๆจะเปนตัวสงสัญญาณวา (Signaling) วาผูสมัครรายดังกลาวมีความสามารถสงู 
โดยทัว่ไปบัณฑิตวทิยาลยั (Graduate School) ของทุกๆมหาวิทยาลยัจะกาํหนดเกณฑข้ันต่ํา
เอาไววาผูที่จะเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมี GPA ข้ันต่ํา 3.0 ข้ึนไป แตจากขอมูลสถิติ
แลวจะพบวา GPA ของผูสมัครจะมีความสัมพนัธกับอันดับของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลยัที่มี
อันดับสูงๆก็จะมีผูสมัครที่ม ีGPA สูงๆตามไปดวย ผูเขียนเหน็วาสําหรบัการสมัครเขาเรียนใน



มหาวิทยาลยัในลําดับ Top 10 แลว ผูสมคัรควรจะมี GPA ในระดับปริญญาตรีข้ันต่ํา 3.7 ข้ึนไป  
และควรจะสูงกวานัน้สําหรับ GPA ในระดับปริญญาโท (เนื่องจากโดยปกติเกรดในระดับปริญญา
โทจะสงูกวาระดับปริญญาตรีอยูแลว)  

นอกจากนัน้ชือ่เสียงของสถาบันที่จบมากเ็ปนสิ่งสาํคัญ โดยทัว่ไป adcoms จะเลือกรับ
ผูสมัครตางชาติที่จบจากมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสียงอนัดับหนึง่ของชาตินัน้ๆ เชน ผูสมคัรจาก
ประเทศเกาหลีใตที่จบจาก Soul National University หรือผูสมัครจากประเทศญี่ปุนที่จบจาก 
University of Tokyo เปนตน นอกจากนั้นประสบการณในอดีตก็มีบทบาทสาํคัญ adcoms จะ
เรียนรูจากการรับนักศึกษาในแตละปวาควรจะรับผูสมัครที่จบจากมหาลัยหนึง่หมาวิทยาลัยใดเขา
เรียนหรือไม เชน adcoms อาจจะเคยรับผูสมัครที่จบจากมหาวิทยาลัยแหงหนึง่เขาเรียน แลว
พบวาผูสมัครรายดังกลาวมผีลการเรียนทีดี่ โอกาสที่ adcoms จะรับผูสมัครคนอื่นๆที่จบจาก
มหาวิทยาลยัเดียวกนัเขาเรียนในปตอๆไปก็จะมีมาก ในทางตรงกนัขาม หากในปที่ผานๆมา 
adcoms เคยรับผูสมัครที่จบจากมหาวิทยาลัยแหงนั้น แลวพบวาเมื่อเขาไปเรียนแลวผูสมัครราย
ดังกลาวมีผลการเรียนไมดี แนวโนมที่ adcoms จะรับผูสมัครที่จบจากมหาวทิยาลยัดังกลาวเขา
เรียนก็จะลดลง ดังนัน้ผูเขียนขอแนะนําวากอนที่จะสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยแหงใด ใหผูสมัคร
เขาไปดูรายชือ่นักศึกษาของมหาวทิยาลยัที่ตนตองการสมัครวามีนกัศึกษาชาวไทยอยูหรือไม ถามี 
นักศึกษาผูนั้นจบมาจากสถาบันไหน ประวัติการศึกษาเปนอยางไร แลวพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ตนเองวาใกลเคียงกนัหรือไม แลวจึงตัดสนิใจสงใบสมัคร แตหากสาํรวจดูแลวพบวาไมมีนักศกึษา
ชาวไทยอยูในหลักสูตรนัน้อยูเลย หรือถามี ก็ไมไดจบการศึกษาจากสถาบนัในประเทศไทย ก็พอจะ
เปนขอมูลใหพอทราบไดวา มหาวทิยาลัยดังกลาวไมคอยรับนักศึกษาจากประเทศไทย 

ส่ิงที่ควรคํานงึอีกประการก็คือ adcoms จะใหความสําคญักับระดับความยากของวิชาที่
ผูสมัครเคยเรียนมา ถึงแมวาคุณจะได GPA 4.00 ก็ตาม แตหากวิชาที่คุณลงทะเบยีนมาสวนใหญ
เปนวิชาในกลุม ประวัติศาสตร พละศึกษา ภาษาองักฤษพื้นฐาน adcoms ก็จะไมใหน้ําหนกักับ 
GPA ที่สูงๆของคุณเลย เพราะวิชาเหลานัน้ไมไดสงสัญญาณใหเห็นถงึศักยภาพในการเรียน
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร ในทางกลบักัน adcoms จะใหความสาํคัญอยางยิ่งกับคะแนนของ
วิชาในกลุม เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคขั้นสูง (Advanced Microeconomics and 
Macroeconomics) เศรษฐมิติ (Econometrics) และโดยเฉพาะอยางยิ่งวชิาในกลุมคณิตศาสตร 
เชน แคลคูลัส (Calculus) สมการเชงิอนพุนัธ (Differential equations) การวิเคราะหเชิงจริง (Real 
analysis) และ โทโพโลยี (Topology) เปนตน 

ผูเขียนจะขอเนนความสาํคญัของกลุมวิชาคณิตศาสตรนี้เปนพิเศษ ผูเขียนยกเหตุผลที่ 
adcoms ใหความสาํคัญกับวิชากลุมนีม้ากเสียกอน โดยศาสตราจารย Gregory Mankiw แหง



มหาวิทยาลยัฮารวารดไดใหคําอธิบายวา7 เนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรข้ันสูงในระดับบัณฑิตศึกษานัน้
จะแตกตางจากระดับปริญญาบัณฑิตเปนอยางมาก โดยจะมีการนาํเอาเครื่องมือทางคณิตศาสตร
มาใชอยางเขมขน จนมีคํากลาววาคณิตศาสตรไดกลายเปนภาษาสากลของนักเศรษฐศาสตรไป
แลว ในการเรยีนเศรษฐศาสตรข้ันสูงนัน้ ผูเรียนจะตองมคีวามสามารถเขียน อาน และเขาใจวิธกีาร
พิสูจนทางคณติศาสตร (Mathematical proofs) เปนอยางดี นอกจากนั้นยังเปนที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ไปวากลุมวิชาทางคณิตศาสตรมีความยากอยูในขั้นสูง ดังนัน้หากผูสมัครสามารถทาํ
คะแนนในกลุมวิชี้ไดดีก็ยอมเปนการสงสญัญาณให adcoms รูวาผูสมัครมีศักยภาพสูงยิง่ที่จะ
ประสบความสําเร็จในการเรียนเศรษฐศาสตรระดับปริญญาเอก 

ในปจจุบันอุปสรรคสําคัญที่ทําใหผูสมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
เศรษฐศาสตรในเมืองไทยไมสามารถเขาศกึษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรใน
มหาวิทยาลยัระดับ Top 10 ไดก็คือ นกัเรียนเศรษฐศาสตรในเมืองไทยเรียนวิชาในกลุม
คณิตศาสตรนอยเกินไป โดยหลักสูตรปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตรในประเทศไทยทกุ
มหาวิทยาลยัจะบังคับใหลงทะเบยีนวิชาในกลุมคณิตศาสตรแค แคลคูลัส 1 และ 2 เทานัน้ ซึง่เปน
แคความรูข้ันต่ําที่สุด (minimum requirement) สําหรับการเรียนเศรษฐศาสตรเทานัน้8 ในขณะที่
ผูสมัครเขาเรียนในมหาวทิยาลัยชัน้นาํสวนใหญจะมีภูมหิลังทางคณิตศาสตรสูงมาก เชน จบ
ปริญญาตรีทางดานคณิตศาสตร หรือ วิศวกรรมศาสตร หรือไมก็จบปริญญาตรีทางดาน
เศรษฐศาสตรโดยเลือกเรียนวิชาโท (minor) ทางดานคณิตศาสตร ถึงกบัมีการพูดคุยกันใน Ph.D 
in economics forum วาเปนไปไมไดเลยที่จะเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยกลุม Top 10 โดยไมได
ลงทะเบียนเรยีนวชิา Real analysis มากอน หรือลงทะเบียนเรียนแตไดเกรดต่ํากวา B ซึ่ง adcoms 
จะถือวาเปนการสงสัญาณทีไ่มดี ดังนัน้ผูเขียนจึงขอแนะนําใหนกัศึกษาที่ตองการเรยีนระดับ
ปริญญาเอกลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุมคณิตศาสตรใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งวชิาที่มีความสําคัญที่สุด คือ Real analysis ซึ่งเปนวิชาบังคับข้ันต่าํ (อยางไมเปนทางการ) ใน
การเขาเรียนปริญญาเอกเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลยัชั้นนาํไปแลว 
 
ตองสอบ TOEFL ใหไดคะแนนเทาไร 
 กอนอื่นขออธบิายกอนวา TOEFL9 (Test of English as a Foriegn Language) เปน
ขอสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของผูสมัครเรียนที่ไมไดมาจากประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาทองถิ่น จึงเปนที่แนนอนวาผูสมคัรจากประเทศไทยจะตองถกูบังคับใหสอบ 
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 ท่ีมา http://gregmankiw.blogspot.com/2006/09/why-aspiring-economists-need-math.html 
8

 ท่ีมา http://www.econ.upenn.edu/Graduate/Graduate/Description.htm#Mathematics 
9

 ดูรายละเอียดเกีย่วกบัการสอบและการสมัครสอบเพิ่มเติมไดท่ี www.toefl.org 



TOEFL เวนแตวาผูสมัครเคยศึกษาหรือจบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาองักฤษเปนภาษา
ทองถิน่ เชน อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา เปนตน หรือบางมหาวิทยาลยัอาจจะยินยอมใหผูสมัคร
ใชคะแนนสอบ IELTS10 แทนก็ได 
 ในปจจุบันขอสอบ TOEFL ไดเปลี่ยนเปนรูปแบบที่เรียกวา internet base test (ibt) โดย
ขอสอบจะแบงออกเปน 4 สวน คือ ฟง (Listening) พูด (Speaking) อาน (Reading) และเขียน 
(Writing) แตละสวนจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน รวมคะแนนเต็มทัง้สิน้ 120 คะแนน รายละเอียด
ของขอสอบแตละสวนมีดังนี ้

1. ขอสอบสวนการฟง จะเปนการเปดเทปใหผูสอบฟง แลวใหผูสอบใชขอมูลที่ไดจากการ
ฟงมาตอบคําถาม โดยเรื่องราวที่ใหฟงจะเกี่ยวของกับการบรรยายและการอภิปรายทางวิชาการใน
ชั้นเรียนระหวางอาจารยกับนักศึกษา หรือการสนทนากนัระวางนักศึกษาถงึเรื่องราวตางๆใน
มหาวิทยาลยั ขอสอบสวนนีม้ีคําถามประมาณ 24 ขอ ใชเวลาสอบทั้งสิ้น 45 นาที  

2. ขอสอบสวนการพูด จะแบงประเภทคําถามออกเปนสองประเภท คําถามประเภทแรกมี
จํานวน 2 ขอ โดยจะเปนการตั้งคําถามในลักษณะที่ใหผูสอบบอกเลาประสบการณสวนตัวหรือ
ความคิดเหน็ของผูสอบ คําถามประเภทที่สองจะเปนแบบผสมผสาน (integrated tasks) คือจะ
เปนการวัดทกัษะดานการฟงและการอานของผูสอบไปพรอมๆกับทกัษะทางดานการพูด จะมี
คําถามจํานวน 4 ขอ โดยแตละขอใหผูอานฟงเทปหรืออานบทความกอน แลวจงึใหผูสอบตอบ
คําถามหรือแสดงความเหน็เกี่ยวกับบทความดังกลาววาเห็นดวยหรือไมเหน็ดวยอยางไร 

3. ขอสอบสวนการอาน จะเปนใหอานบทความจาํนวน 3 เร่ือง แตละบทความจะมคีวาม
ยาวประมาณ 675-725 คํา และจะมีคําถามประมาณ 12-14 ขอสําหรับแตละบทความ โดยจะมี
เวลาใหทาํขอสอบทั้งสิน้ 60 นาท ี

4. ขอสอบสวนการเขียน จะแบงคําถามออกเปนสองประเภทเชนเดียวกับสวนของการพูด 
โดยคําถามประเภทแรกจะใหผูสอบเขียนเรียงความขึ้น 1 เร่ืองตามหัวขอที่กําหนดมา คําถาม
ประเภทที่สองจะเปนแบบผสมผสาน โดยจะมีการเปดเทปและใหอานบทความกอน แลวจงึให
ผูสอบเขียนเรยีงความเกีย่วกับบทความดงักลาวที่ไดอานและฟงมา ในสวนของการเขียนนี้จะใช
เวลาในการสอบทั้งสิน้ 50 นาท ี

ส่ิงที่ควรคํานงึถึงอยางยิ่งก็คือการสมัครสอบ TOEFL แตละครั้งจะเสียคาสมัครจํานวน 
120 USD ซึ่งเปนคาใชจายที่สูงพอสมควร ดังนัน้กอนทีจ่ะสมัครสอบ ผูสมัครควรที่จะมีการเตรียม
ตัวมาเปนอยางดี ซึ่งอาจทําไดโดยการอานหนงัสือคูมือเตรียมสอบและฝกทําตวัอยางขอสอบ หรือ
บางรายอาจจะตองถึงกับเสยีเงนิเพื่อเรียนพิเศษภาษาองักฤษกอน แลวจึงคอยไปสอบ 
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 เปนขอสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศ
สหราชอาณาจักร ดรูายละเอียดไดใน http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts.htm 



 โดยทัว่ไปเกณฑข้ันต่ําสาํหรบัคะแนน TOEFL จะมีสองระดับ คือ ข้ันต่ํา 80 คะแนน
สําหรับมหาวทิยาลยัทัว่ไป และขั้นต่ํา 100 คะแนนสาํหรับมหาวิทยาลัยชั้นนํา หากผูสมัครได
คะแนนไมถงึเกณฑข้ันต่าํดังกลาวก็ไมควรสมัคร เพราะอาจจะไมไดรับการพิจารณาหลักฐานการ
สมัครอื่นๆเลย ดังนัน้ผูเขียนขอแนะนําวาผูสมัครควรจะทาํคะแนนใหไดเกิน 100 คะแนนขึน้ไปเพื่อ
จะสามารถสมคัรเรียนไดทุกมหาวิทยาลยั 
 สําหรับความสําคัญของคะแนน TOEFL ในสายตาของ adcoms ผูเขียนคิดวามีนอยมาก 
หากวาผูสมัครมีคะแนนเกินกวาเกณฑข้ันต่ําแลว กลาวคือ adcoms จะไมคอยใหน้าํหนักความ
แตกตางระหวางผูสมัครคนหนึง่ที่ไดคะแนน TOEFL 100 คะแนน กบัอีกคนหนึง่ทีไ่ด 110 คะแนน 
ทั้งนี้เพราะ adcoms จะใชคะแนน TOEFL เปนแคตัวชีว้ดัความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
หากผูเรียนมีคะแนนผานเกณฑข้ันต่ําดงักลาวกเ็พียงพอที่จะเชื่อไดวาผูเรียนสามารถฟง พูด อาน 
เขียน ภาษาองักฤษไดและไมมีอุปสรรคทางดานภาษา และในการเรียนเศรษฐศาสตรข้ันสูงนัน้จะ
เนนความสามารถทางคณิตศาสตรมากกวาความสามารถทางดานภาษาซึ่งตางจากวิชาในกลุม
สังคมศาสตรดวยกนัอยาง รัฐศาสตร มนษุยศาสตร ภาษาศาสตร ผูสมัครจึงไมจําเปนที่จะตอง
สอบใหไดคะแนนสงูๆจนเกือบเต็มแตอยางใด 
 
GRE คืออะไร มีความสําคัญขนาดไหน 
 ขอสอบ GRE11 หรือ (Graduate Record Examination) เปนขอสอบมาตรฐานที่
มหาวิทยาลยัทุกแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับใหผูสมัครทุกคนทีจ่ะเขาเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาตองสอบ แลวนําผลคะแนน GRE ที่สอบไดมายืน่ประกอบการสมัคร ในปจจุบันไม
แตเฉพาะมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเทานัน้ มหาวทิยาลัยชัน้นาํบางแหงในประเทศอื่นๆ เชน 
อังกฤษ เนเธอรแลนด และแคนาดา ก็เร่ิมจะบังคับใหผูสมัครตองสอบ GRE เสียกอน ขอสอบ GRE 
จะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

1. ขอสอบสวนวดัความสามารถทางดานภาษา (Verbal) จะประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับการใชคําศัพทภาษาอังกฤษ (verbal reasoning) จํานวน 30 ขอ มีเวลาใน
การทาํขอสอบให 30 นาที มีคะแนนเตม็ทั้งสิน้ 800 คะแนน  จะใหผูสอบเลือกคําศพัท
ที่มีความหมายตรงกันขาม (antonyms) หรือคําศัพทที่มคีวามหมายใกลเคียง 
(analogies) กับคําศัพททีก่าํหนดมาให หรือการใหเติมคําศัพทลงในชองวางที่เวนไว
ของประโยคทีก่ําหนดมาให (sentence completion) และการอานบทความเพื่อตอบ
คําถาม (reading comprehension) 
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2. สวนวัดความสามารถทางดานการคํานวณ (Quantitative) ในสวนนี้กาํหนดใหผูสอบ
แกโจทยทางคณิตศาสตรจํานวน 28 ขอ มคีะแนนเต็มทั้งสิ้น 800 คะแนน เนื้อหาของ
คําถามจะเกีย่วกับ การบวก ลบ คูณ หาร (arithmetic) พชีคณิต (algebra) เรขาคณิต 
(geometry) และการวเิคราะหขอมูลจากภาพ กราฟ หรือตาราง (data interpretation) 

3. สวนวัดความสามารถทางดานการเขียนและวิเคราะห (Analytical writing) จะ 
กําหนดใหผูสอบเขียนเรียงความ 2 เร่ือง ขอแรกจะเปนคําถามเชิงแสดงความคิดเหน็ 
(perspective on issue) โดยใหผูสอบเขียนแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยกับคําถาม
ที่กําหนดมาหรือไม อยางไร ขอสองจะเปนการใหผูสอบวเิคราะหและวจิารณบทความ
ที่กําหนดมา (analyze argument) วามีจุดออนและไมสมเหตุสมผลตรงจุดไหน 
อยางไร โดยวธิีการใชเหตุผลทางตรรกศาสตร (logical reasoning) ขอสอบสวนการ
เขียนนี้มีคะแนนเต็ม 6.0 คะแนน และมีเวลาในการทําขอสอบ 75 นาท ี

ในบรรดาขอสอบทั้ง 3 สวนนี้ ผูสอบชาวไทยจะมีปญหากับขอสอบสวน verbal มากที่สุด 
เพราะคาํศัพทที่นาํมาออกเปนขอสอบจะเปนคําศัพทประเภทที่ยากมากๆและไมไดพบในการใช
ชีวิตประจําวัน การจะทาํขอสอบสวนนี้ใหไดคะแนนดีนัน้ ผูสอบจะตองทองคําศพัทเปนจํานวนมาก 
(หนงัสือคูมือเตรียมสอบบางเลมแนะนาํใหทองถงึประมาณ 3,500 คํา) ไมแตเฉพาะผูสอบชาวไทย
เทานัน้ แมแตผูสอบจากประเทศซึง่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทองถิน่ยงัมีปญหากบัการทาํขอสอบ
สวนนี้ ดังจะเห็นไดวาคะแนนโดยเฉลีย่ของขอสอบสวน verbal อยูที่ประมาณ 500 คะแนนเทานัน้ 
(สําหรับคะแนนเฉลี่ยของผูสอบชาวไทย ผูเขียนคิดวานาจะอยูที่ประมาณ 300-400 คะแนน) แตก็
โชคดีตรงที่วา ขอสอบสวน verbal นี้มีความสําคัญไมมากสําหรับการสมัครเขาเรียนเศรษฐศาสตร 
เหตุผลก็ดังเชนที่เคยอธิบายไวแลววาการเรียนเศรษฐศาสตรไมไดเนนความสามารถในการใช
ภาษาแตจะเนนความสามารถทางคณิตศาสตรมากกวา ดังนัน้ adcoms จะใหความสําคัญกับ
คะแนนสอบในสวนของ Quantitative อยางสงูยิ่ง 

โดยทัว่ไปผูสมัครเรียนทางดานเศรษฐศาสตรจะสามารถทําคะแนนในสวน Quantitative 
ไดดี คะแนนเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 700 คะแนน นัน่หมายความวาผูสมัครเรียนทางเศรษฐศาสตร
จํานวนกวาครึ่งจะไดคะแนนเกิน 700 คะแนน หากคุณทาํคะแนนไดตํ่ากวา 700 คะแนน คุณ
จําเปนอยางยิง่ที่จะตองสอบแกตัวใหมอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตามผลคะแนนสอบ GRE ของคุณทุก
คร้ังจะถูกบนัทึกเอาไวเปนเวลา 5 ป ทําให adcoms สามารถรูไดวาคุณสอบ GRE มาแลวกี่คร้ัง 
แตละครั้งไดคะแนนเทาไร ดังนัน้การสอบ GRE เพื่อแกตัวใหมหลายๆครั้งจึงไมเปนผลดี 

ถึงแมวาแตละมหาวิทยาลยัจะไมกําหนดคะแนนขั้นต่าํในสวน Quantitative นี้เอาไว แต
เปนทีท่ราบกนัโดยทั่วไปวา adcoms จะใชคะแนนสวนนี้เปนเกณฑตัดผูสมัครที่มีคะแนนไมถึงทิ้ง



ไป (cut off) ถงึกับมกีารพูดกันวาผูสมัครที่มีคะแนนไมถึง 750 คะแนนจะถกูคัดออกอยางไมสนใจ
ใยดี โดย adcoms จะไมอานใบสมัครหรือพิจารณาหลักฐานอืน่ๆประกอบเลย 

อยางไรก็ตามถึงแมวาคุณจะทําคะแนนในสวน Quantitative นี้ไดเต็ม 800 คะแนนก็ตาม
ก็ไมไดรับประกันวา adcoms จะรับคุณเขาศึกษา เพราะวาการไดคะแนนในสวนนี้เต็มไมใชเร่ือง
ผิดปกติแตประการใด ในเวบ็ไซดของมหาวิทยลยัชัน้นาํบางแหงถงึกับอางวาเฉพาะแคจํานวน
ผูสมัครที่ไดคะแนนเต็ม 800 คะแนนนัน้กเ็กินกวาจาํนวนคนที่มหาวิทยาลัยจะสามารถรับเขา
ศึกษาไดแลว จึงไมแปลกใจวาผูสมัครจํานวนมากที่ไดคะแนนสวนนี้เตม็จะถูกปฏิเสธไปเปน
จํานวนมาก จากขอเท็จจริงดังกลาวทาํใหเราทราบวาหากจะสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชัน้นาํ 
จําเปนอยางยิง่ที่จะตองไดคะแนนใหไดสูงๆจนเกือบเต็มนั่นคือประมาณ 780 ข้ึนไปหรือเต็ม 800 
คะแนน หากทาํไดไมถึงคะแนนดงักลาว กค็วรที่จะสอบใหมอีกครั้งหนึง่ 

เคล็ดไมลับสําหรับการทําขอสอบสวน Quantitative ใหไดคะแนนดีๆกคื็อ ใหฝกฝนโดย
การทาํโจทยตัวอยางเยอะๆ ซึ่งสามารถหาไดจากคูมือเตรียมสอบ GRE ที่มีขายกันอยูตาม
ทองตลาดทั่วไป 

สําหรับความสําคัญของคะแนนสอบสวน Analytical writing นั้นยังไมเปนที่ปรากฎใหเหน็
อยางชัดเจน ผูสมัครบางรายไดอางวาตนไดคะแนนเพยีงแค 4.0 คะแนนก็สามารถเขาเรียนใน
มหาวิทยาลยัระดับ Top 5 ได ในขณะที่ผูสมัครบางรายไดคะแนนเต็ม 6.0 คะแนนแตกลับถูกปฎิ
เสธโดยมหาวทิยาลยัลําดับรองลงไปมาก อยางไรก็ตามการทาํคะแนนในสวนนี้ใหไดสูงๆไวกอนก็
จะเปนการด ี

 
Statement of purpose คืออะไร มีวธิีเขยีนอยางไร มคีวามสาํคัญแคไหน 
 Statement of purpose หรือจะขอเรียกสัน้ๆวา SOP คือ เรียงความเกี่ยวกับประวติั
สวนตัวของผูสมัคร ความสาํเร็จที่ผานมา หวัขอการวิจยัทีผู่สมัครสนใจ เปาหมายหลงัจบ
การศึกษา และรายละเอยีดอื่นๆที่ผูสมคัรอยากจะให adcoms รู โดยมีความยาวประมาณ 500-
1000 คํา (ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4) 
 สําหรับวธิีการเขียนนั้น แตละคนจะมีรูปแบบแตกตางกนัไป ทัง้นี้เพราะผูสมัครแตละคนจะ
มีภูมิหลัง ความสนใจ และอืน่ๆที่ไมเหมือนกัน แตขอแนะโดยทัว่ๆไปสําหรับการเขียน SOP ที่ดี คือ
พยายามเขียนใหกระชับมากที่สุด และเนนตรงหัวของานวิจัยใหมากทีสุ่ดโดยพยายามตีกรอบให
แคบ (specific) มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะเปนสิง่ที ่adcoms อยากจะรูมากที่สุด ทัง้นี้ก็
เพราะ adcoms จะใช SOP เปนตัวบอกวาคุณมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหวัขอวิจัยที่คุณสนใจ
แคไหน และในบรรดาคณาจารยของคณะมีอาจารยคนไหนใหความสนใจในหัวขอวจิัยของคุณ 
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธกีารเขียน SOP และตัวอยางของ SOP สามารถคนหาไดจาก 



http://www.phds.org/graduate-school/applications/ นอกจากนัน้ขอแนะนาํวาหลังจากที่
ผูสมัครเขียน SOP ของตนเสร็จแลวควรจะมีการตรวจทานโดยผูอานอยางนอย 2 คน โดยคนแรก
ควรจะเปนอาจารยหรือนักวชิาการผูมีความรูทางเศรษฐศาสตรซึ่งจะสามารถชวยขัดเกลาและให
คําแนะนําเพิ่มเติมในสวนของหวัขอวิจัยที่ผูสมัครสนใจ สวนคนที่สองควรจะเปนชาวตางชาติ
เจาของภาษาซึ่งจะสามารถชวยปรับแกในเร่ืองการใชภาษาอังกฤษในการเขียนไดดี 
 สําหรับความสําคัญของ SOP นั้นผูเขียนคิดวาขึ้นอยูกบัมหาวทิยาลยัที่จะสมัครดวย 
สําหรับมหาวทิยาลยัขนาดใหญมีชื่อเสียงโดงดัง อยางเชน MIT, Harvard, Yale และอื่นๆ ผูเขียน
คิดวา SOP จะมีความสําคญันอยมาก เนือ่งจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรกจํานวนของ
ผูสมัครเขาเรียนในแตละมหาวทิยาลยัในกลุมดังกลาวในแตละปจะมีจาํนวนมากตัง้แตจํานวน
หลายรอยจนถึงหนึง่พนัคน ดวยเหตนุี้ทาํให adcoms ซึ่งเปนคณาจารยซึ่งมีภาระหนาในการสอน
และการวิจยัมากอยูแลว จึงเปนไปไมไดที่จะมีเวลาเพยีงพอที่จะอาน SOP ของผูสมัครทุกคน 
เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือในมหาวทิยาลยัใหญๆจะมีประกอบคณาจารยเปนจํานวนมากและมี
ความชาํนาญในหวัของานวจิัยทีห่ลากหลาย มหาวทิยาลัยใหญๆเหลานี้จงึไมมีปญหาแตอยางใด
ในการจัดหาอาจารยมาเปนที่ปรึกษาควบคุมงานวิจยัใหแกนักศึกษา 
 สําหรับมหาวทิยาที่มีชื่อเสียงและขนาดรองลงมา SOP จะเริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึน้ 
โดย adcoms จะตองอาน SOP โดยละเอยีดเพื่อคัดสรรวาผูสมัครรายใดมีหัวขอวิจยัที่นาจะเขากนั
ไดกับคณาจารยในคณะ ดังนั้นผูสมัครควรจะพยายามเขียนรายละเอยีดเกี่ยวกับหัวขอวิจัยที่ตน
สนใจใหเหมาะกับอาจารยในคณะที่ตนจะสมัคร โดยพิจารณาการจัดอันดับมหาวทิยาลัยใน 
http://www.econphd.net/rankings.htm ซึ่งมีการจัดลําดับโดยแบงสาขาเศรษฐศาสตรออกเปน
สาขายอยถึง 10 สาขา และใหคนหาขอมลูเกี่ยวกับหวัของานวิจยัที่อาจารยแตละสนใจจากเว็บ
ไซดของคณะที่ตนจะสมัคร ตัวอยางเชนหากผูสมัครตองการสมัครเขาเรียนในมหาวทิยาลัยลาํดับ
กลางๆแตมีชือ่เสียงทางดานสาขา International trade อยางเชน University of Colorado- 
Boulder (อันดับ 8 ในสาขา international trade แตอยูลําดับ 87 สําหรับภาพรวม) แสดงวา
มหาวิทยาลยัดังกลาวคณาจารยมีความชาํนาญและใหความสนใจในสาขา international trade 
จึงมีงานมีการผลิตวิจัยทางดานนี้ออกมามาก ผูสมัครกค็วรที่จะเขียน SOP โดยเนนหัวขอวิจยัใน
สาขา international trade 
 
Letter of Recommendation คืออะไร จะหามาไดอยางไร 
 Letter of Recommendation หรือขอเรียกสั้นๆวา LOR คือจดหมายที่ adcoms ขอจาก
บุคคลที่ผูสมัครระบุใหเปนผูประเมินตัวผูสมัคร โดยทัว่ไปมหาวทิยาลยัจะบังคับใหผูสมัครมี LOR 
อยางนอย 3 ฉบับจากบุคคลจํานวน 3 คน โดย adcoms จะขอใหผูใหขอมูลซึ่งควรจะเปน



นักวชิาการทางดานเศรษฐศาสตร นัน่ก็คือ อาจารยผูเคยสอน เขียนบรรยายความสามารถของ
ผูสมัครทางดาน การใชภาษาอังกฤษ สติปญญา และโดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพในการสอนและ
การทาํวิจยัซึ่ง adcoms ใหความสนใจอยากจะรูมากที่สุด และถาเปนไปได adcoms จะขอใหผู
ประเมินเปรียบเทียบดวยวาผูสมัครอยูในลําดับที่เทาไรในบรรดานักศกึษาที่เคยสอนมา 

การที่ผูสมัครจะได LOR มานั้น จะรบกวนขอใหอาจารยเขียนจดหมายดังกลาวให หาก
ผูสมัครไมมีสายสัมพันธที่ดีกับอาจารยหรือมีผลการเรียนไมดี ผูสมัครก็จะมีปญหาในการหา LOR 
ใหไดครบ 3 ฉบับ เพราะคงไมมีอาจารยทานใดยินดีจะเขียน LOR ใหกบัคนที่มีผลการเรียนไมดี
หรือคนที่ตนไมรูจัก ดังนั้นในขณะทีก่ําลงัเรียนอยูผูสมัครนอกจากจะตองพยายามทาํผลการเรียน
ใหไดดีๆแลว ยังตองพยายามสรางสัมพันธที่ดีกับอาจารยจํานวนอยางนอย 3 คนโดยการหาโอกาส
ทํางานเปนผูชวยสอนหรือผูชวยวจิัย เพราะนอกจากจะเปนโอกาสใหอาจารยรูจักเราดียิ่งขึ้นแลวยัง
เปนการเรียนรูประสบการณจากการทาํวิจยัซึ่งเปนสิ่งสาํคัญยิ่งในการเรียนปริญญาเอก 
 เมื่อ adcoms ไดรับ LOR แลว ก็จะใชขอมูลที่ไดรับมาพิจารณาประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ 
ไดแก ผลการเรียน คะแนนสอบมาตรฐาน เพื่อประเมนิความสามารถของผูสมัครแลวทําการ
เปรียบเทยีบกบัผูสมัครรายอื่นๆวาจะรับผูสมัครรายใดเขาเรียน 
 
สรุปการเตรยีมตัวเพื่อเขาเรียนตอระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร 
 จากขอมูลที่ผูเขียนอธิบายมาทัง้หมดคงพอจะทําใหผูอานทราบแลววาการสมัครเขาเรียน
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรนั้นยากลําบากเพยีงใดโดยเฉพาะอยางยิ่งการจะเขาเรียนใน
มหาวิทยาลยัชื่อดัง ผูเขียนจะขอสรุปส่ิงทีผู่สมัครจะตองทําดังนี ้

1. ผูสมัครจะตองพยายามตั้งใจเรียนเพื่อใหได GPA สูงๆและจะตองลงทะเบียนเรียน
วิชาในกลุมคณิตศาสตรใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยวิชาที่สําคัญที่สุด คือ real 
analysis 

2. ผูสมัครควรจะทําคะแนน TOEFL ใหไดถงึ 100 คะแนน 
3. ผูสมัครจะตองทําคะแนน GRE ในสวน Quantitative ใหไดสูงเกนิ 750 คะแนนขึน้ไป 

ถาไมไดก็ควรจะสอบใหม แตไมควรสอบเกิน 2 คร้ัง สําหรับคะแนนในสวน Verbal 
และ Analytical writing นัน้ไมคอยมีความสําคัญมากนกั หากวาไดคะแนน 
Quantitative สูงพอแลวก็ไมควรจะสอบใหมเพื่อเพิ่มคะแนน Verbal หรือ Analytical 
writing แตอยางใด เพราะอาจจะเปนผลเสียมากกวาผลดีในกรณีที่ไดคะแนน 
Quantitative ลดลง 



4. ผูสมัครควรจะเขียน SOP ใหส้ันที่สุดและเนนสวนหัวขอวิจัยที่สนในมากที่สุดเทาที่
เปนไปได และควรจะเขียนใหสอดคลองกบัความสนใจของอาจารยในคณะที่ตนจะ
สมัครเขาเรียน 

5. ผูสมัครควรจะสรางสายสัมพนัธที่ดีกับอาจารยเอาไวอยางนอย 3 คนเพือ่จะขอใหทาน
เขียน LOR ให 

จะพบวาผูสมคัรจะตองทําหลายอยาง ดังนั้นผูสมัครควรจะมีการเตรยีมตัวแตเนิน่ๆ โดย
ผูเขียนขอยกตารางเวลาในการสมคัรเขาเรียนโดยอางองิจากเว็บไซด12ของบัณฑิตวทิยาลัยของ 
University of Wisconsin – Madison ดังนี ้

 
ชวงเวลา สิ่งที่จะตองทาํ 

1. เร่ิมและทาํการตัดสินใจวาจะเรียนตอระดับปริญญาเอกหรือไม 
2. พยายามหาโอกาสทาํงานเปนผูชวยสอนหรือผูชวยวจิัย 

2 ปกอนสมัคร  

3. เร่ิมตนเลือกลงทะเบียนวชิากลุมคณิตศาสตรใหมากทีสุ่ดเทาที่จะ
เปนไปได 
1. เลือกมหาวทิยาที่คิดวาจะสมัครและตรวจดูวนัปดรับสมัคร (โดยทัว่ไป
จะเริ่มรับสมัครชวงเดือนกันยายนของทุกปและปดรับสมัครในเดือน
ธันวาคมสําหรบัมหาวทิยาลยัชั้นนําและเดอืนกุมภาพนัธสําหรับ
มหาวิทยาลยัทั่วๆไป) 
2. หาแหลงทนุการศึกษา เชน ทุนรัฐบาลเปนตน 
3. สอบ TOEFL และ GRE 

1 ปกอนสมัคร 

4. ติดตออาจารยผูเขียน LOR อยางนอย 3 ทาน 
3 เดือนกอนสมัคร 1. เร่ิมตนเขยีนราง SOP 
 2. ถาคะแนนสอบ TOEFL หรือ GRE ไมดี ก็ใหสอบใหม (โอกาสสุดทาย) 
1 เดือนกอนสมัคร 1. ตรวจแกไข SOP ข้ันสุดทาย 
 2. รวบรวมเอกสารที่จาํเปนตางๆ เชน transcript, SOP, LOR 
2 สัปดาหกอนวันปด
รับสมัคร 

สงเอกสารทั้งหมดไปยังมหาวทิยาลยั 
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จะเหน็วาการเตรียมตัวที่ดีจะตองใชเวลากอนสมัครเรียนถงึ 2 ป ดังนัน้หากผูสมัครที่กําลงั
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ที่คิดจะเรียนตอปริญญาเอกทนัททีี่จบการศึกษาก็ควรจะเริ่มเตรียม
ตัวตั้งแตขณะที่ศึกษาอยูในชั้นปท ี2 สวนผูที่เร่ิมตนชากวานั้นก็คงจะตองทํางานหนักเพิ่มข้ึน 
 
ควรจะเลือกสมัครมหาวทิยาลัยอะไรดี และควรจะสมัครกี่แหง 

เมื่อทราบหมดแลววาจะตองใชหลกัฐานอะไรบางในการสมัคร คําถามดังกลาวคงเปน
คําถามทีห่ลายคนสงสยั ผูเขียนจะขอตอบวาขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ผลการเรียน 
คะแนนสอบ TOEFL และ GRE รวมถงึความมัน่ใจของตวัผูสมัครเอง อยางไรก็ตามเทาที่ผูเขียน
ทราบจากการสนทนากับเพือ่นๆและติดตามการอภิปรายใน Ph.D in economics forum ผูเขียนยัง
ไมเคยพบผูสมัครคนใดที่สงใบสมัครเรียนไปนอยกวา 10 แหง!!! เพราะวานอกจากผลการเรียน
และคะแนนสอบซึ่งเปนปจจยัที่ผูสมัครสามารถรูไดกอนสงใบสมัครแลว ยงัเปนทีย่อมรับกันวา
ปจจัยสุมกม็ีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับเขาศึกษาของ adcoms อยูดวย จากการติดตามขอมูล 
ผูเขียนเคยพบผูสมัครคนหนึง่ถูกปฎิเสธโดย Cornell แตไดเขาศึกษาใน Yale ดังนั้นถึงแมวาจะมี
คะแนนและผลการเรียนที่ดีแคไหน ก็คงไมมีใครกลาเสีย่งสมัครเพยีงแค 2-3 แหงแนนอน โดย
สวนตัวแลวผูเขียนขอแนะนาํใหสมัครจํานวน 10 แหง โดยแบงมหาวิทยาลัยที่ผูสมัครจะสมัคร
ออกเปน 3 กลุม โดยกลุมแรกคือมหาวทิยาลัยระดับชั้นนําจาํนวน 2 แหง กลุมที่ 2 คือ
มหาวิทยาลยัที่ผูสมัครคิดวาตนมีโอกาสที่จะเขาเรียนไดมากจาํนวน 5 แหง กลุมที่ 3 คือ
มหาวิทยาลยัที่ผูสมัครคิดวาตนมีโอกาสจะเขาไดอยางแนนอนจํานวน 3 แหง อยางไรก็ตามนี่เปน
เพียงคําแนะนาํของผูเขียนเทานั้น ผูทีจ่ะตดัสินใจไดดีที่สุดวาจะสงใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัย
ใดบางและกี่แหงก็คือตัวผูสมัครเอง 

 
หลังจากสงใบสมัครไปครบแลวควรจะทําอยางไร 
 เมื่อสงใบสมัครไปแลว ส่ิงตางๆก็อยูนอกเหนือการควบคมุของผูสมัครแลว และผูสมคัรไม
สามารถยอนกลับไปแกไขอะไรได ดังนั้นสิง่ที่ผูสมัครจะทําไดคือ ทาํใจใหสงบแลวรอฟงผล (ผูเขยีน
ทราบดีวาชวงเวลานี้จะเปนชวงเวลาที่ผูสมัครรอนใจเปนที่สุด) โดยทัว่ไปมหาวทิยาลัยจะแจงผลให
ผูสมัครทราบผานทาง email ในชวงกลางเดือนกุมภาพนัธจนถงึกลางเดือนมีนาคม ผูสมัคร
สามารถติดตามการสถานการณการประกาศผลของมหาวิทยาลัยตางๆไดจากเว็บไซดของ 
thegradcafe.com (http://thegradcafe.com/survey/index.php) อยางไรก็ตามผูเขียนเชื่อวา
กวาจะผานมาถึงขั้นนี้ไดผูสมัครจะตองใชความพยายามอยางมาก และผูเขียนเชื่อวาความ
พยายามดังกลาวจะตองประสบผลอยางแนนอน ดังคาํกลาวที่วา “everything can be achieved 



by diligence and toil” ในทายที่สุดนี้ผูเขียนขอใหผูสมัครทุกคนโชคดีไดเขาเรียนตอในระดับ
ปริญญาเอกตามที่ตนไดต้ังความหวงัเอาไว 
 
 
 
 
 
 
 
 


