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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ)
กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน
ครั้งที่ 1/2564 ประจําภาค 1 ป6การศึกษา 2564
-------------------ดวยสถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร กํ า หนดจะรั บ สมั ครบุ คคลเขาศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคปกติ กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต/อไปนี้
1. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
ระยะเวลารับสมัคร
วันประกาศรายชื่อและ
สถานที่สอบสัมภาษณ
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
วันขึ้นทะเบียน
วันเป=ดภาค

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

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เป@นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท/าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
และไดการรับรองวุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 มีประสบการณทํางาน 1 ปB (นับถึงวันเป=ดภาค)
คณะนิติศาสตร มีประสบการณทํางาน 1 ปB (นับถึงวันสมัคร)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองมีประสบการณทํางาน 3 ปB (นับถึงวันสมัคร)
2.3 ผูสมัครจะตองไดรับอนุมัติจากหน/วยงานใหมาศึกษาเต็มเวลา

-๒3. คณะที่เป;ดรับสมัคร
3.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเอกองคการและการจัดการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ
- สาขาวิชาเอกการปกครองทองถิ่น
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
3.2 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
3.3 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
3.4 คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
- สาขาวิชาเอกสถิติ
- สาขาวิชาเอกการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล
- สาขาวิชาเอกปIญญาและการวิเคราะหธุรกิจ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการขอมูล
- สาขาวิชาเอกวิศกรรมขอมูล
- สาขาวิชาเอกปIญญาประดิษฐและการเรียนรูดวยเครื่องจักร
- สาขาวิชาเอกภาพนิทัศนขอมูลและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเอกห/วงโซ/อุปทานอัตโนมัติและการวิเคราะห
3.5 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
3.6 คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

-๓3.7 คณะการจัดการการท?องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการการท/องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท/องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท/องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส/ง
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม
3.8 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสรางสรรค
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หมายเหตุ : คุณสมบัติเพิ่มเติม มีดังนี้
1. คณะสถิติประยุกต จะตองมีความรูทางคณิตศาสตร-สถิติ/ภาษาอังกฤษ/และการเขียนโปรแกรม
โดยมีห ลักฐานประกอบ เช/ น ผลการเรี ยน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน) (ยกเวนสาขาวิช าบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
2. คณะสถิติประยุกต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา
(GPA 2.5) วิชาคณิตศาสตร/สถิติ 2 วิชา (GPA 2.5)
3. คณะนิ ติศาสตร จะตองสอบขอเขีย นก/อนสั มภาษณ และผู สมัครหลั กสู ตรนิ ติศาสตรมหาบั ณฑิ ต
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เท/านั้น
4. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ จะตองไดคะแนน GPA 2.75 ในระดับปริญญาตรี
5. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม จะตองไดคะแนน GPA 2.50 ในระดับปริญญาตรี ยกเวนผูมี
ประสบการณทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
4. การยื่นสมัครสอบสัมภาษณ สามารถทําได 2 ช/องทาง ดังนี้
4.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)
ผูสมัครสอบสัมภาษณ ภาคปกติ ใหปฏิบัติดังนี้
4.1.1 ผูสมัครเขาเว็บไซตของสถาบัน ที่ http://entrance.nida.ac.th
4.1.2 เขาสู/ระบบ (สมัครสอบ) (ผูใชงานใหม/เลือกลงทะเบียนเขาใชงานระบบ)
4.1.3 เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท
4.1.4 เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ตองการ
4.1.5 บันทึกขอมูลผูสมัคร
4.1.6 ยืนยันการสมัคร
4.1.7 พิมพใบแจงหนี้
4.1.8 ชําระเงินค/าสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัคร ที่
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
2) เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา

-๔4.1.9

แนบหลักฐานการสมัครสอบ ไดที่
1) เว็บไซตรับสมัคร (Attach File ใชไฟลสกุล .pdf)
2) ไปรษณีย ส/งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป= กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)
3) แนบหลักฐานทาง E-mail (ใชไฟลสกุล .pdf) ดังนี้

คณะรัฐประศาสนศาสตร

ส/งมาที่

nidaregister@gmail.com

คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ส/งมาที่

entrance@nida.ac.th

ส/งมาที่

applynida@hotmail.com

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการท/องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

4.2 สมัครดวยตนเอง
4.2.1 ติดต/อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร ไดที่ เคานเตอร
รับสมัคร กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4.2.2 ชําระค/าสมัครสอบที่ กองคลังและพัสดุ พรอมรับใบเสร็จรับเงินค/าสมัครสอบ
ค?าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา
ค?าธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปKนไปตามแต?ละช?องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

1. เมื่อชําระเงินค/าสมัครแลว สถาบันฯ จะไม/คืนเงินใหไม/ว/ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม/คืนใหไม/ว/ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถาผูสมัครไม/ส/งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว/าคุณสมบัติ
ไม/ครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดเอกสารประกอบการสมัคร และการชําระเงินค/าสมัคร
สอบ ครบถวนตามใบแจงยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการไดที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ขอมูลผูสมัคร ในกรณีที่ผูสมัครไม/พบขอมูลการสมัครสอบ โปรดติดต/อเจาหนาที่กองบริการการศึกษาพรอมส/งสําเนา
ใบแจงยอดการชําระเงินที่ชําระเงินแลวไปที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท : 0-2727-3370-73

-๕5. เอกสารการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
5.1 ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด
ดาวนโหลดไดที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
5.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
(สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต/อเนื่อง 2 ปB จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท/าดวย)
5.3 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
จํานวน 1 ฉบับ
5.4 รูปถ/ายขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
5.5 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม/ตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
5.7 หนังสือรับรองการทํางาน
จํานวน 1 ฉบับ
กรณีผูจบปริญญาตรีต?างประเทศ จะตองดําเนินการดังนี้
5.8 จะตองมี ห นังสื อรั บ รองมาตรฐานหลั กสู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลั กสู ต รของ
สกอ. (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากต/างประเทศ) โดยติดต/อขอไดที่สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.9 จะตองมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจาก
ต/างประเทศ) โดยใหสถานศึกษาส/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. เอกสารตามขอ 5.8 และ 5.9 สถาบันอนุโลมใหส/งไดถึงวันเป=ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว/าเอกสาร ไม/ครบถวนและหากไดรับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน
2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม/จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มี
ผูผ/านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม/ถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
3. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค/าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร ที่จะทําการเป=ดสอน โดยมิตองแจงใหทราบล/วงหนา ทั้งนี้ ใหเป@นไปตามประกาศสถาบัน
4. ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองว/าตนเองมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร โดยไม/คํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว/าคุณสมบัติของผูสมัครไม/เป@นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน
จะถือว/าขาดคุณสมบัติ และจะไม/มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาและหากชําระเงินค/าสมัครแลว จะไม/
คืนเงินค/าสมัครใหไม/ว/ากรณีใด ๆ และแมว/าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแลว ใหถือว/าผลการคัดเลือกของ
ผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล/าวเป@นโมฆะ และไม/มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษา
แลว จะตองหมดสภาพการเป@นนักศึกษาของสถาบัน

-๖6. กําหนดการต?างๆ
6.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 (ผ/านเว็บไซตคณะ ดังนี้)

คณะรัฐประศาสนศาสตร
ที่ http://gspa.nida.ac.th
โทร. 02-727-3869
คณะสถิติประยุกต
ที่ http://as.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3037
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รับวันเวลาสอบสัมภาษณ ที่ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 โทร. 02-727-3116
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/ โทร. 02-727-3291
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่ http://hrd.nida.ac.th
โทร. 02-727-3490
คณะนิติศาสตร
ที่ http://law.nida.ac.th
โทร. 02-727-3662
คณะการจัดการการท/องเที่ยว ที่ http://nits.nida.ac.th
โทร. 02-727-3672
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมฯ ที่ http://gscm.nida.ac.th
โทร. 02-727-3758
6.2 ประกาศผลการคัดเลือก

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

7. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
7.1. ผูเขาศึกษาต/อในหลักสูตรปริญญาโท ตองผ/านเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
1. กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ต องใชคะแนนสอบภาษาอั งกฤษเพื่อประกอบการยื่ น สมั ค รสอบสั มภาษณ
ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ/านเกณฑขั้นต่ํา ใหเป@นไปตามที่แต/ละหลักสูตรกําหนด
2. กรณีนักศึกษาที่ไม?ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
มาแสดงก/อนการขอสําเร็จการศึกษา
7.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม/เกิน 1 ปB นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม/เกิน 2 ปB นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL ITP จะตองเป@นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เท/านั้น)
8. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณาประวัติส/วนตัว
ผลการศึกษาจาก Transcript และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการสัมภาษณผูสมัคร เพื่อทราบ
ถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูความสามารถในการวิเคราะหปIญหา ความรูทั่วไป ในวิชาที่เรียนมา ทั้งนี้ การคัดเลือก
ดังกล/าวอยู/ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล/าว
ถือเป@นที่สุด ฉะนั้น จึงขอใหผูสมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการการคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการ
สอบสัมภาษณอย/างเคร/งครัด สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ขอใหผูสมัครติดตามสอบถามรายละเอียดไดที่คณะโดยตรง
ต/อไป

-๗9. การคุมครองขอมูลส?วนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเป=ดเผยขอมูลส/วนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุมครองขอมูลส/วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส/วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่

๑๙

ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ผูช/วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝ„ายวิชาการ

