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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีสอบขอเขียน ครั้งที่ 1/2564 ประจําภาค 1 ป1การศึกษา 2564
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะเปดรับสมัครสอบเขาศึกษาต!อระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 1 ประจําภาค 1 ป,การศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต!อไปนี้
ก. คณะ/หลักสูตร ที่เป5ดรับสมัคร มีดังนี้
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร
1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเอกองคการและการจัดการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ
- สาขาวิชาเอกการปกครองทองถิ่น
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
1.2 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
2. คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ :
3.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเรียนการสอนเป?นภาษาอังกฤษ)
3.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
4. คณะสถิติประยุกต
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล
- สาขาวิชาเอกปCญญาและการวิเคราะหธุรกิจ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการขอมูล
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขอมูล
- สาขาวิชาเอกปCญญาประดิษฐและการเรียนรูดวยเครื่องจักร
- สาขาวิชาเอกภาพนิทัศนขอมูลและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- สาขาวิชาเอกห!วงโซ!อุปทานอัตโนมัติและการวิเคราะห
4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
- สาขาวิชาเอกสถิติ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา

-2 6. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
7.2 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม
8. คณะภาษาและการสื่อสาร
8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุJน
9. คณะนิติศาสตร
9.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
10. คณะการจัดการการทองเที่ยว
10.1 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท!องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท!องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท!องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส!ง
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม
11. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
11.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสรางสรรค
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ข. คุณสมบัติของผูสมัคร
เป?นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป?นผูที่กําลังศึกษาอยู!ในป,สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน ยกเวนผูประสงคจะเขาศึกษาในคณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต และคณะภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุDน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- คณะนิ ติ ศ าสตร หลั ก สู ต รนิ ติ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จะตองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทางนิติศาสตรหรือเทียบเท!า
- คณะภาษาและการสื่ อสาร สาขาวิ ช าการสื่ อ สาร วั ฒ นธรรมและภาษาญี่ ปุJ น จะตองสํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท!า ศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุJน หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท!าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุJนไม!ต่ํากว!าระดับ N3
ทั้ ง นี้ ผู สมั ค รทุ ก หลั ก สู ต รจะตองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ เอกชน
ทั้งในและ/หรือต!างประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

-3 ค. กําหนดการรับสมัคร
สถาบันกําหนดใหมีการสมัครสอบเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ดังนี้
วันที่สมัครและชําระเงิน
คาสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบขอเขียน
และสถานที่สอบ

วันที่สอบ

ประกาศผล
สอบขอเขียน

ตั้งแต!บัดนี้ – 23 ธันวาคม
2563

6 มกราคม 2564 ที่

16 มกราคม
2564

27 มกราคม
2564

http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces

ง. ขั้นตอนการรับสมัคร มี 2 วิธี ดังนี้
1. การสมัครทางอินเทอรเน็ต
1.1 ผูสมัครเขาเว็บไซตของสถาบัน ที่ http://entrance.nida.ac.th
1.2 ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ (สําหรับผูสมัครใหม!)
1.3 กรอกขอมูลเพื่อขอรหัสผ!าน
1.4 ตั้งรหัสผ!าน / ยืนยันรหัสผ!าน
1.5 เลือกเมนูรับสมัครสอบขอเขียน ภาคปกติ)
1.6 กรอกขอมูลผูสมัคร
1.7 เลือกรายวิชาที่เปดสอบ ( สมัครสอบไดมากกว!า 1 วิชา ถาเวลาในการสอบไม!ตรงกัน )
1.8 ยืนยันการสมัคร
1.9 พิมพใบชําระเงินค!าสมัครสอบ
1.10 ชําระเงินค!าสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัครทางอินเทอรเน็ต ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
หมายเหตุ : 1) กรณีผูที่เคยสมัครสอบของสถาบันฯ แลว ใหเขาสู!ระบบ ใส! Username และ Password แลว
ดําเนินการตามขั้นตอนขอ 1.5 – 1.10
2) การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดตรวจสอบขอมูลการชําระเงินค!าสมัครสอบถูกตอง
ครบถวนตามใบแจงยอดการชําระเงิน ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2
วันทําการไดที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบขอมูลผูสมัคร
3) ในกรณี ที่ ผู สมั ค รไม! พ บขอมู ล การสมั ค รสอบ โปรดติ ด ต! อ เจาหนาที่ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา
โทรศัพท : 0-2727-3370-73 E-mail : entrance@nida.ac.th
2. การสมัครดวยตนเอง (เวนวันหยุดราชการ)
ดาวนโหลดใบสมั ค รไดที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions หรื อ ติ ด ต! อ
ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร และชําระค!าสมัครสอบ ที่กองคลังและพัสดุ พรอมรับใบเสร็จรับเงินค!าสมัครสอบ (กรณีสมัครสอบ
ขอเขียน ไม!ใชเอกสารประกอบการสมัคร)
คาสมัครสอบ 200 บาท / วิชา
คาธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปQนไปตามอัตราที่แตละชองทางเรียกเก็บ
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ผูประสงคจะเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบันจะตองสอบขอเขียนทางวิชาการ 2 วิชา
คือวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาเฉพาะสาขา ดังนี้
• วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เป?นวิชาที่สถาบันกําหนดใหผูสมัครทุกคนตองสอบ (ยกเวนผูที่
มีผลสอบ TOEFL ITP (ของสถาบัน) และ TOEFL IBT หรือ IELTS ในระดับคะแนนที่สถาบันกําหนด ดังตาราง
ในหนา 5) การสมัครสอบ การจัดสอบ จะดําเนินการโดยศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสาร จัดใหมีการสมัครและทดสอบ เดือนละ 1 ครั้ง สําหรับกําหนดการสมัครสอบ กําหนดวันสอบ
ผูสมัครสามารถติดตามไดใน http://lc.nida.ac.th หรือโทร 02-727-3138-9, 41, 47

• วิชาเฉพาะ

ตามตารางดานล!าง ดังนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รัฐประศาสนศาสตร
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (English Program)
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
การบริหารการพัฒนาสังคม
การจัดการสิ่งแวดลอม
การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
ภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม
กฎหมายเพื่อการบริหาร
การจัดการการท!องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

•
•
•
•
•

วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล
สถิติประยุกต
นิติศาสตร

• การสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุJน
• นิเทศศาสตรและนวัตกรรม
• บริหารธุรกิจ

วิชาที่สอบ

เวลาสอบ

วิชาเฉพาะ 1
(ขอสอบแนว Aptitude Test
และวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน)

09.00 – 11.00 น.

วิชาเฉพาะ 2
(ขอสอบแนว Aptitude test
และคณิตศาสตรแนวลึก)

12.00 - 14.00 น.

วิชาเฉพาะ 4
(วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร)
วิชาเฉพาะ 7

(วิชาเฉพาะสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม
และภาษาญี่ปุJน)

วิชาเฉพาะ 8
(วิชาเฉพาะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม)
วิชาเฉพาะ 9
(วิชาเฉพาะบริหารธุรกิจ)

09.00 – 12.00 น.
09.00 – 11.00 น.
12.00 - 14.00 น.
12.00 – 14.00 น.

-5 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

* สิ่งที่ผูสมัครตองทราบ *
วิชาภาษาอังกฤษ เป็ นข้อสอบทีใช้สอบร่วมกันทุกหลักสูตร ส่วนวิชาเฉพาะจะเป็ นข้อสอบแยกตามหลักสูตรทีจะ
เข้าศึกษา
ผูสมัครอาจเลือกสมัครสอบไดหลายวิชา ในกรณีที่เวลาในการสอบไม!ตรงกัน
การสอบวิชา เฉพาะ 2 เป?นการสอบโดยระบบ E-Testing ใหผูสมัครสอบเขาหองสอบก!อนเวลาสอบ 15 นาที
ผูประสงคจะยื่นสมัครสอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสามารถใชใบคะแนนผลการ
สอบขอเขียนวิชาเฉพาะ 1 หรือวิชาเฉพาะ 9 ได
ในวันสอบผูเขาสอบตองแสดง บัตรประจําตัวประชาชน ต!อเจาหนาที่คุมสอบ และสถาบันกําหนดใหใชดินสอ
2B ขึ้นไป ในการทําขอสอบ ผูเขาสอบจะตองระบายรหัสประจําตัวสอบ ในกระดาษคําตอบใหถูกตอง
มิฉะนั้นสถาบันจะไม!ตรวจกระดาษคําตอบ ยกเวนวิชาเฉพาะ 4 (วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร) ที่เป?นขอสอบ
แบบอัตนัย ส!วนวิชาเฉพาะ 8 (วิชาเฉพาะสาขานิเทศศาสตรและนวัตกรรม) เป?นขอสอบอัตนัยและปรนัย
ในการสอบทุกวิชาหามผูเขาสอบใชหรือนําเครื่องคํานวณและเครื่องบันทึกเสียงทุกประเภทเขาหองสอบ
หากผูสมัครทดสอบทุจริตหรือพยายามทุจริต เช!น การเขาสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยไม!ไดสมัครสอบ การ
คัดลอกหรือพยายามคัดลอกหรือนําขอสอบออกจากหองสอบหรือทุจริตในแบบอื่น ๆ สถาบัน จะถือว!า
เป?นการพยายามทุจริต ในการสอบแลวแต!กรณี ซึ่งนอกจากสถาบันจะยกเลิกผลการสอบวิชานั้นแลว
สถาบันอาจสงวนสิทธิที่จะไม!รับสมัครเขาทดสอบในครั้งต!อไปไดตามความเหมาะสม และในการสอบ
คัดเลือกทุกวิชา สถาบันไม!อนุญาต ใหผูเขาสอบเขาหองสอบหลังเวลาเริ่มสอบแลว 30 นาที หรือออก
จากหองสอบก!อน 30 นาที หลังจากเริ่มเวลาสอบ
ผูสมัครที่มีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแลวไม!เกิน 2 ป, และไดคะแนน ในระดับที่
สถาบันกําหนด (ตามตารางดานล!าง)

เกณฑคะแนน
1. คะแนนที่มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ
2. คะแนนที่ไดรับการยกเวนการเรียน
ภาษาอังกฤษ

Internet-based

Computer-based Paper-based

IELTS

61

173

500

5

79-80

213

550

6

ฉ. สถาบันกําหนดเป5ดรับสมัครสอบสัมภาษณ สําหรับผูมีคะแนนสอบขอเขียนผ!านเกณฑที่คณะกําหนด
ตั้งแต!วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2564 (ศึกษารายละเอียดจากทายประกาศผลการสอบขอเขียน)
ประกาศ ณ วันที่

๑๐

กันยายน พ.ศ. 2563

(ผูช!วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝJายวิชาการ

