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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีสอบขอเขียน ครั้งที่ 2 ป+การศึกษา 2564
----------------------ตามประกาศสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร เรื่ อ ง รั บ สมั ค รเขาศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคปกติ กรณีสอบขอเขียน ครั้งที่ 2 ป*การศึกษา 2564 ลงวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖4 นั้น
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกบุคคลที่ประสงคจะเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบ
ขอเขียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงเห็นควรขยายเวลาการรับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีสอบขอเขียน ครั้งที่ 2 ป1การศึกษา 2564 ดังกําหนดการ ดังนี้
กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
ระยะเวลารับสมัคร
วันประกาศรายชื่อและ
สถานที่สอบ
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผลการสอบ
ขอเขียน
วันรับสมัครสอบสัมภาษณ
ช=วงเวลาสอบสัมภาษณ
วันประกาศผลสอบ
สัมภาษณ
วันเป?ดภาค

เดิม
บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ 2564

ใหม1
บัดนี้ – 5 มีนาคม 2564

8 มีนาคม 2564

12 มีนาคม 2564

20 มีนาคม 2564

20 มีนาคม 2564

5 เมษายน 2564

5 เมษายน 2564

7 – 20 เมษายน 2564
5 - 21 พฤษภาคม 2564

7 – 20 เมษายน 2564
5 - 21 พฤษภาคม 2564

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ใหเปCนไปตามประกาศรับสมัคร เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคปกติ กรณีสอบขอเขียน ครั้งที่ 2 ป*การศึกษา 2564 ลงวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖4
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

(ผูช=วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝKายวิชาการ

9/2564
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีสอบขอเขียน ครั้งที่ 2/2564 ประจําภาค 1 ป1การศึกษา 2564
----------------------สถาบันบัณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตรจะเปดรับสมัครสอบเขาศึกษาต!อระดับปริญ ญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 2 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 สาขาวิชาสถิติประยุกต
- สาขาวิชาเอกสถิติ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร
4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะหขอมูลและเทคโนโลยีขอมูล
4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหขอมูลและวิทยาการขอมูล
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
6. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
7.2 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม

-2 8. คณะภาษาและการสื่อสาร
8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุIน
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 ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต จะตองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทางนิติศาสตรหรือเทียบเท!า
- คณะภาษาและการสื่ อ สาร สาขาวิช าการสื่ อสาร วั ฒ นธรรมและภาษาญี่ ปุI น จะตองสํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท!า ศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุIน หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท!าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุIนไม!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 ออนไลน

ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบขอเขียน
และสถานที่สอบ

วันที่สอบ

ประกาศผล
สอบขอเขียน

ตั้งแต!บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ
2564

8 มีนาคม 2564 ที่

20 มีนาคม
2564

5 เมษายน 2564

* หมายเหตุ

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

”สถาบันขอสงวนสิทธิ์หากมีความจําเปIนตองมีการปรับเปลี่ยนแปลงกําหนดการ

ง. ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน 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 เมื่ อสถาบัน ไดตรวจสอบขอมูลการชําระเงินค!าสมั ครสอบถูกตอง
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
คาสมัครสอบ 200 บาท / วิชา
คาธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปIนไปตามอัตราที่แตละชองทางเรียกเก็บ

-4 จ. วิชาที่สอบ
ผูประสงคจะเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบันจะตองสอบขอเขียนทางวิชาการ 2 วิชา
คือวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาเฉพาะสาขา ดังนี้
 วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เป?นวิชาที่สถาบันกําหนดใหผูสมัครทุกคนตองสอบ (ยกเวนผูที่
มี ผ ลสอบ TOEFL ITP (ของสถาบั น ) และ TOEFL IBT หรือ IELTS ในระดั บ คะแนนที่ ส ถาบั น กํ า หนด ดั งตาราง
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

วิชาที่สอบ

เวลาสอบ

วิชาเฉพาะ 1
(ขอสอบแนว Aptitude Test
และวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน)

09.00 – 11.00 น.







วิชาเฉพาะ 2
(ขอสอบแนว Aptitude test
และคณิตศาสตรแนวลึก)

12.00 - 14.00 น.

 การสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุIน

วิชาเฉพาะ 4
(วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร)
วิชาเฉพาะ 7

วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติประยุกต
การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร
การจัดการวิเคราะหขอมูลและเทคโนโลยี
ขอมูล
 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาการขอมูล
 นิติศาสตร

 นิเทศศาสตรและนวัตกรรม
 บริหารธุรกิจ

(วิชาเฉพาะสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม
และภาษาญี่ปุIน)

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 ขึ้ นไป ในการทํ าขอสอบ ผู เขาสอบจะตองระบายรหั สประจํ าตั วสอบ ในกระดาษคํ าตอบใหถู กตอง
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
ผู สมั ค รที่ มี ผ ลการสอบ TOEFL หรื อ IELTS ที่ ส อบมาแลวไม! เกิ น 2 ป- และไดคะแนน ในระดั บ ที่
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 7 – 20 เมษายน 2564 (ศึกษารายละเอียดจากทายประกาศผลการสอบขอเขียน)
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

(ผูช!วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝIายวิชาการ

