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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ)
กรณีมีผลคะแนนสอบขอเขียน ครั้งที่ 1/2564 ประจําภาค 1 ป5การศึกษา 2564
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดรับสมัครสอบสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกเข!าศึกษาต# อ
ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน) รายละเอียดดังต#อไปนี้
1. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
ระยะเวลารับสมัคร
วันประกาศรายชื่อและ
สถานที่สอบสัมภาษณ
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
วันขึ้นทะเบียน
วันเปดภาค

วันที่
บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ 2564
15 กุมภาพันธ 2564
16 – 26 กุมภาพันธ 2564
17 มีนาคม 2564
22 – 26 มีนาคม 2564
9 สิงหาคม 2564

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
- คุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาต;อ
2.1 เป?นผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป?นผู!ที่กําลังศึกษาอยู#ในปDสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน
2.2 มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 1 - 9) ผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)
ที่ยังไม#หมดอายุ และได!คะแนนตามเกณฑที่สถาบันกําหนด (ตาราง ข!อ 4)
- คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
2.3 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรหรือเทียบเท#า
2.4 สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุQน จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุQนในระดับ
ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุQนไม#ต่ํา
กว#าระดับ N3
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3.1 ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด ดาวนโหลดได!ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
3.2 ใบรับรองผลการทดสอบ วิชาเฉพาะสาขา
สามารถดาวนโหลดได!ที่ https://entrance.nida.ac.th
3.3 ใบรับรองผลการทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
สามารถดาวนโหลดได!ที่ http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/
3.4 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ!วน จํานวน 1 ฉบับ
(สําหรับผู!ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต#อเนื่อง 2 ปD จะต!องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท#าด!วย)
3.5 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ) จํานวน 1 ฉบับ
3.6 รูปถ#ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3.7 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม#ตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
3.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.9 ใบประเมินผู!สมัครสอบสัมภาษณ (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ) จํานวน 2 ฉบับ
กรณีผูจบปริญญาตรีต;างประเทศ จะตองดําเนินการดังนี้
3.10 จะต!องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. (เฉพาะผู!สําเร็จการศึกษาจากต#างประเทศ) โดยติดต#อขอได!ที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.11 จะต!องมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู!สําเร็จการศึกษาจาก
ต#างประเทศ) โดยให!สถานศึกษาส#งหนังสือรับรองดังกล#าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
หมายเหตุ : 1. เอกสารตามข!อ 3.10 และ 3.11 สถาบันอนุโลมให!ส#งได!ถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะ
ถือว#าเอกสาร ไม#ครบถ!วนและหากได!รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข!าศึกษาในสถาบัน
2. ผู!ผ#านการคัดเลือกจะต!องสําเร็จการศึกษาก#อนวันเปดภาคการศึกษา
3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม#จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู!
ผ#านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม#ถึง 5 คน โดยอาจจัดให!มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
4. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค#าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร ที่จะทําการเปดสอน โดยมิต!องแจ!งให!ทราบล#วงหน!า ทั้งนี้ ให!เป?นไปตามประกาศสถาบัน
5. ผู!สมัครต!องตรวจสอบและรับรองว#าตนเองมีคุณสมบัติครบถ!วนถูกต!องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู!สมัคร โดยไม#คํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว#าคุณสมบัติของผู!สมัครไม#เป?นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน
จะถือว#าขาดคุณสมบัติ และจะไม#มีสิทธิได!รับการพิจารณาคัดเลือกให!เข!าศึกษาและหากชําระเงินค#าสมัครแล!ว จะไม#
คืนเงินค#าสมัครให!ไม#ว#ากรณีใด ๆ และแม!ว#าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล!ว ให!ถือว#าผลการคัดเลือกของ
ผู!สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล#าวเป?นโมฆะ และไม#มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษา
แล!ว จะต!องหมดสภาพการเป?นนักศึกษาของสถาบัน
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คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาสถิติประยุกต
- สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการข!อมูล
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุQน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
คณะนิติศาสตร
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม

เกณฑคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ;าน)
ภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะสาขา
คะแนน วิชาเฉพาะ
คะแนน

หมายเหตุ

400
400

1
1

400
400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 1000 คะแนน

450

1 หรือ 9

450

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 1000 คะแนน

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

1
1

400
400
400
400

2
2
2
2

500
500
500
500

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

1
1

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

7

500

400

1

400

400

4

450

400

1

400

400

8

400

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 950 คะแนน

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 950 คะแนน

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 1000 คะแนน
สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน
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คณะ

ภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะสาขา
คะแนน วิชาเฉพาะ
คะแนน

หมายเหตุ

คณะการจัดการการท;องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท#องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

400

1

400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

1

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม

หมายเหตุ :

1. ผลคะแนนสอบข!อเขียน มีอายุ 1 ปD
2. ผู!ที่มีคะแนนผลคะแนนสอบ GMAT 450 คะแนนขึ้นไป สามารถใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
คณะบริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได!
3. ผู!มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 660 คะแนนขึ้นไป จะได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4. ผู! ที่มีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑคะแนนในตารางด! า นล# า ง สามารถใช!
ผลสอบดังกล#าวแทนใบรับรองผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันในการยื่นสมัครสอบสัมภาษณได!
ตารางคะแนน TOEFL และ IELTS
เกณฑคะแนน

Internet-based

Computer-based

Paper-based

IELTS

1. คะแนนที่มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ

61

173

500

5

2. คะแนนที่ได!รับการยกเว!นการ
เรียนภาษาอังกฤษ

79-80

213

550

6

5. การยื่นสมัครสอบสัมภาษณ สามารถทําได! 2 ช#องทาง ดังนี้
5.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)
ผู!สมัครสอบสัมภาษณ ภาคปกติ ให!ปฏิบัติดังนี้
5.1.1 เข!าเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th
5.1.2 กรอก User Name (เลขบัตรประชาชน) และ Password
5.1.3 เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท
5.1.4 เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ต!องการ
5.1.5 บันทึกข!อมูลผู!สมัคร
5.1.6 ยืนยันการสมัคร
5.1.7 พิมพใบแจ!งหนี้
5.1.8 ชําระเงินค#าสมัคร ภายในวันสุดท!ายของการสมัคร ที่
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
2) เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
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แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได!ที่
1) เว็บไซตรับสมัคร (Attach File ใช!ไฟลสกุล .pdf)
2) ไปรษณีย ส#งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)
3) แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช!ไฟลสกุล .pdf) ดังนี้

คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการท#องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

ส#งมาที่

nidaregister@gmail.com

ส#งมาที่

entrance@nida.ac.th

ส#งมาที่

applynida@hotmail.com

5.2 สมัครดวยตนเอง
5.2.1 ติดต#อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร!อมเอกสารประกอบการสมัคร ได!ที่ เคานเตอร
รับสมัคร กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
5.2.2 ชําระค#าสมัครสอบที่ กองคลังและพัสดุ พร!อมรับใบเสร็จรับเงินค#าสมัครสอบ
ค;าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา
ค;าธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเป]นไปตามแต;ละช;องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

1. เมื่อชําระเงินค#าสมัครแล!ว สถาบันฯ จะไม#คืนเงินให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม#คืนให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถ!าผู!สมัครไม#ส#งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว#าคุณสมบัติไม#
ครบถ!วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม#ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันได!รับเอกสารประกอบการสมัคร และการชําระเงินค#า
สมัครสอบ ครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว! ทั้งนี้ ผู!สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการได!ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร ในกรณีที่ผู!สมัครไม#พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต#อเจ!าหน!าที่กองบริการการศึกษา
พร!อมส#งสําเนาใบแจ!งยอดการชําระเงินที่ชําระเงินแล!วไปที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท : 0-2727-3370-73

-6 6. กําหนดการต;างๆ
6.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 (ผ#านเว็บไซตคณะ ดังนี้)
โทร. 02-727-3869
ที่ http://gspa.nida.ac.th
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th โทร. 02-727-3936
ที่ http://econ.nida.ac.th
โทร. 02-727-3176

คณะสถิติประยุกต
ที่ http://as.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3037
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม รับวันเวลาสอบสัมภาษณ ที่ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 โทร. 02-727-3116
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/ โทร. 02-727-3291
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่ http://hrd.nida.ac.th
โทร. 02-727-3490
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการท#องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมฯ
6.2 ประกาศผลการคัดเลือก

ที่ http://lc.nida.ac.th/
ที่ http://law.nida.ac.th
ที่ http://nits.nida.ac.th
ที่ http://gscm.nida.ac.th

โทร. 02-727-3141
โทร. 02-727-3662
โทร. 02-727-3672
โทร. 02-727-3758

วันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces

7. การพิจารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาคัดเลือกผู!สมัครสอบสัมภาษณของแต#ละคณะ นอกจากผลการทดสอบตามที่สถาบัน
กําหนดแล!ว คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของคณะอาจจะนําผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณมา
พิจารณาด!วยก็ได! นอกจากนี้ จํานวนที่สถาบันจะรับเข!าเป?นนักศึกษาสามัญยังขึ้นอยู#กับความสามารถที่แต#ละคณะ
จะรับได! การที่ผู!หนึ่งผู!ใดได!รับใบรับรองผลการทดสอบครบถ!วนทุกวิชา ตามที่สถาบันกําหนด มิได!หมายความว#า
ผู!นั้นจะต!องได!รับการคัดเลือกให!เข!าสอบสัมภาษณ และเข!าศึกษาในสถาบัน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล#าว
อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการ
พิจ ารณาของคณะกรรมการใหถื อเป] น ที่ สุด ฉะนั้ น จึ งขอให! ผู! ส มั ครสนใจติด ตามและปฏิ บั ติต ามกระบวนการ
คัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณอย#างเคร#งครัด สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ ขอให!ผู!สมัครติดตามสอบถาม
รายละเอียด ได!ที่คณะโดยตรงต#อไป

-7 8. การคุมครองขอมูลส;วนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช! และเปดเผยข!อมูลส#วนบุคคลของผู!ได!รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหน!าที่และอํานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่

๑๙

ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ผู!ช#วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝQายวิชาการ

