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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง แกไขหลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 2 ป,การศึกษา 2564
----------------------ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและเพิ่มเติมหลักสูตรการ
รับ สมัครนั กศึกษาระดั บปริญ ญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ป-การศึ กษา 2564 ลงวัน ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ไปแล4วนั้น ในการนี้ สถาบันขอแก4ไขหลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 กรณีมีผลคะแนนสอบขอเขียน ใหใชเกณฑคะแนนตามตารางดานล7างนี้

คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

เกณฑคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ7าน)

ภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะสาขา
คะแนน วิชาเฉพาะ
คะแนน

หมายเหตุ

400

1

400

สองวิชารวมกันต4อง
ไม:ต่ํากว:า 1000 คะแนน

400

2

500

สองวิชารวมกันต4อง
ไม:ต่ํากว:า 950 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ (NIDATEAP)
550 คะแนน
http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆให4เป?นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ
จึงประกาศให4ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 2564

(ผู4ช:วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝEายวิชาการ
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและเพิ่มเติมหลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 2 ป,การศึกษา 2564
----------------------ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษา
ระดั บ ปริญ ญาโท ภาคปกติ กรณี มีผ ลคะแนนสอบข! อเขี ย น ครั้งที่ 2/2564 เรื่ อง รั บ สมั ครเพื่ อพิ จ ารณา
คัดเลือกเข!าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 และเรื่อง รับสมัคร
เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อกเข! าศึ กษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคปกติ กรณี สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีแ ละมี
ประสบการณการทํางาน ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ไปแล!วนั้น ในการนี้ สถาบัน
ขอขยายเวลารับสมัครและเพิ่มเติมหลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ขยายเวลารับสมัคร
กําหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ครังที 2/2564
กําหนดการ
รับสมัครออนไลน์/ด้วยตนเอง
ประกาศรายชื&อและสถานที&สอบสัมภาษณ์
ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

กําหนดการเดิม
บัดนี - 20 เม.ย. 64

กําหนดการใหม่
บัดนี - 7 พ.ค. 64

3 พ.ค. 64

13 พ.ค. 64

5 - 21 พ.ค. 64

17-23 พ.ค. 64
16 มิ.ย. 64

รับเอกสารขึนทะเบียน

21 - 25 มิ.ย. 64

ชําระเงินค่าลงทะเบียน

21 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64

ปฐมนิ เทศ

8 ก.ค. 64

เปิ ดภาค
9 ส.ค. 64
หมายเหตุ : กําหนดการนีอาจมีการเปลียนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

-2 2. เพิ่มเติมหลักสูตรรับสมัคร โดยเป2ดรับสมัครหลักสูตรเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
2.2 คณะสถิติประยุกต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาไทย)
2.3 คณะภาษาและการสื่อสาร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
3 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 กรณีมีผลคะแนนสอบข6อเขียน ให6ใช6เกณฑคะแนนตามตารางด6านล9างนี้

คณะ

เกณฑคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ9าน)
ภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะสาขา
คะแนน วิชาเฉพาะ
คะแนน

หมายเหตุ

คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน

400

1

400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม3ต่ํากว3า 1000 คะแนน

คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

400

2

500

สองวิชารวมกันต!อง
ไม3ต่ํากว3า 950 คะแนน

คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

วิชาภาษาอังกฤษ (NIDATEAP)
550 คะแนน
http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/

3.2 กรณีทุนส9งเสริมการศึกษา
คุณสมบัติผู6สมัคร
เปEนผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3า หรือกําลังศึกษาในภาคสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี
(จะต!องสําเร็จการศึกษาก3อนวันเปFดภาค) และจะต!องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
ไม3ต่ํากว3า 3.00
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
ไม3ต่ํากว3า 2.75
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
ไม3ต่ํากว3า 2.50

-3 3.2.1 ทุนส9งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2
คณะที่เป2ดรับสมัคร
1) คณะรัฐประศาสนศาสตร
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
3.2.2 ทุนส9งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3
คณะที่เป2ดรับสมัคร
1) คณะสถิติประยุกต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาไทย)
2) คณะภาษาและการสื่อสาร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คุณสมบัติผู6สมัครเพิ่มเติมคณะรัฐประศาสนศาสตร
1. ผู! ส มั ค รคณะรั ฐ ประศาสนศาสตร สํ า หรับ ทุ น ส3 งเสริ มการศึ กษาประเภทที่ 1 จะต! องผ3 า นการสอบ
ข!อเขี ยนภาคปกติ ของสถาบั น โดยได! คะแนนวิช าภาษาอั งกฤษและวิช าเฉพาะ 1 รวมกั น ไม3 ต่ํากว3 า
1,000 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนสอบ แต3ละวิชาจะต!องไม3ต่ํากว3า 450 คะแนน (คะแนนยังไม3หมดอายุ)
หรือมีคะแนน TOEFL ITP 500 (Internet-Based) 61 หรือมีคะแนน IELTS 5 (ไม3เกิน 2 ปZ) แทน
วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช!ผลคะแนน TOEFL ITP ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เท3านั้น
2. หากผู!เข!าสอบมีแฟ\มผลงานให!กรรมการพิจารณาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณก็สามารถกระทําได!
3.3 กรณีผู6สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน
คุณสมบัติของผู6สมัคร
3.3.1 เปEนผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3าจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลหรือเอกชน และได!การรับรองวุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3.2 มีประสบการณทํางาน 1 ปZ (นับถึงวันเปFดภาค)
3.3.3 ผู!สมัครจะต!องได!รับอนุมัติจากหน3วยงานให!มาศึกษาเต็มเวลา
หมายเหตุ : คุณสมบัติเพิ่มเติม คณะสถิติประยุกต จะต!องมีความรู!ทางคณิตศาสตร-สถิติ/ภาษาอังกฤษ/และการ
เขียนโปรแกรม โดยมีหลักฐานประกอบ เช3น ผลการเรียน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน) (ยกเว!นสาขาวิชาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะที่เป2ดรับสมัคร
1) คณะรัฐประศาสนศาสตร
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
2) คณะสถิติประยุกต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาไทย)

-4 ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆให!เปEนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ
จึงประกาศให!ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ผู!ช3วยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝ`ายวิชาการ

158/2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ)
กรณีทุนส)งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2564
----------------------สถาบัน บัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตรมีวัตถุป ระสงคในการสงเสริมใหผูที่มีความรู ความสามารถ
ในการศึ กษา และมี ผลการเรีย นในระดั บ ปริญ ญาตรีอยู ในเกณฑดี ใหเขาศึ กษาตอระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคปกติ
ในสถาบัน โดยสถาบันใหการสนับสนุนผูผานการคัดเลือกกรณีทุนสงเสริมการศึกษา ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษา (คาหนวยกิต) แบงเป4น 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
เป4นทุนยกเวนคาหนวยกิตใหผูรับทุนตลอดหลักสูตร
และสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาจนกวาจะสําเร็จ
การศึกษา
2. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
เป4นทุนยกเวนคาหนวยกิตใหผูรับทุนตลอดหลักสูตร
3. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
เป4 น ทุ น ยกเวนคาหนวยกิต กึ่งหนึ่งใหผู รับทุ น ตลอด
หลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
1. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
ระยะเวลารับสมัคร
วันประกาศรายชื่อและ
สถานที่สอบสัมภาษณ
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
วันขึ้นทะเบียน
วันเปDดภาค

วันที่
บัดนี้ – 20 เมษายน พ.ศ. 2564
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ระหวางวันที่ 5-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
21 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

-๒ 2. คุณสมบัติผูสมัคร
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท"า หรือกําลังศึกษาในภาคสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี
(จะตองสําเร็จการศึกษาก"อนวันเป,ดภาค) และจะตองมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้
ทุนส"งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
ไม"ต่ํากว"า 3.00
ทุนส"งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
ไม"ต่ํากว"า 2.75
ทุนส"งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
ไม"ต่ํากว"า 2.50
3. คณะที่เปดรับสมัคร
3.1 ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2
3.1.1 คณะที่เปดรับสมัคร
1) คณะรัฐประศาสนศาสตร<
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเอกองค<การและการจัดการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย<
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ<
- สาขาวิชาเอกการปกครองทองถิ่น
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร<
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร<ธุรกิจ
3.2 ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
3.2.1 คณะที่เปดรับสมัคร
1) คณะสถิติประยุกต<
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร<และระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต<
- สาขาวิชาเอกสถิติ
- สาขาวิชาเอกการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคง
ทางไซเบอร<
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห<ขอมูลและเทคโนโลยี
ขอมูล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห<ขอมูลและวิทยาการขอมูล

-๓ 2) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
3) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
4) คณะภาษาและการสื่อสาร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุLน
5) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
6) คณะนิติศาสตร
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
7) คณะการจัดการการทองเที่ยว
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนสง
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม
8) คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสรางสรรค
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3.3 ทุนส)งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
3.1 คณะที่เป9ดรับสมัคร
1) คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หมายเหตุ :

คุณสมบัติเพิ่มเติม บางคณะ มีดังนี้
1. ผูสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะตองผานการสอบขอเขียนภาคปกติ ของสถาบัน
โดยไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 รวมกันไมต่ํากวา 1,000 คะแนน ทั้งนี้
คะแนนสอบ แตละวิชาจะตองไมต่ํากวา 450 คะแนน (คะแนนยังไมหมดอายุ) หรือมีคะแนน TOEFL ITP 500
(Internet-Based) 61 หรือมีคะแนน IELTS 5 (ไมเกิน 2 ป`) แทนวิชาภาษาอังกฤษ และ คะแนน GMAT 450
ขึ้นไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไมเกิน 1 ป`)

-๔ 2. ผูสมัครหลักสูตรนิติศาสตร จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร
3. ผูสมัครหลักสูตรนิติศาสตรและหลักสูตรกฎหมายเพื่อการบริหาร จะตองสอบขอเขียนกอน
สอบสัมภาษณ
4. ผู สมั ค รสาขาวิ ช าการสื่ อ สาร วั ฒ นธรรม และภาษาญี่ ปุL น จะตองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาญี่ปุLนหรือเทียบเทา หรือสอบวัดระดับไดไมต่ํากวาระดับ N3 สำหรับผูสมัครทุนสงเสริม
การศึกษาประเภทที่ 1 ตองมีผลการสอบ ขอเขียนภาคปกติ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 7 (ภาษาญี่ปุLน) ที่ยัง
ไมหมดอายุ
5. ผูสมัครคณะรัฐประศาสนศาสตร สําหรับทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 จะตองผานการ
สอบขอเขียนภาคปกติ ของสถาบันโดยไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไมต่ํากวา 1,000
คะแนน ทั้ งนี้ คะแนนสอบ แตละวิ ชาจะตองไมต่ํ ากวา 450 คะแนน (คะแนนยั งไมหมดอายุ) หรือมี คะแนน
TOEFL ITP 500 (Internet-Based) 61 หรือมีคะแนน IELTS 5 (ไมเกิน 2 ป`) แทนวิชาภาษาอังกฤษ
6. ใชผลคะแนน TOEFL ITP ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เทานั้น
4. การยื่นสมัครสอบสัมภาษณ สามารถทําได 2 ชองทาง ดังนี้
4.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)
ผูสมัครสอบสัมภาษณ ภาคปกติ ใหปฏิบัติดังนี้
4.1.1 ผูสมัครเขาเว็บไซตของสถาบัน ที่ http://entrance.nida.ac.th
4.1.2 เขาสูระบบ (สมัครสอบ) (ผูใชงานใหมเลือกลงทะเบียนเขาใชงานระบบ)
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 ชําระเงินคาสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัคร ที่
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
2) เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
4.1.9 แนบหลักฐานการสมัครสอบ ไดที่
1) เว็บไซตรับสมัคร (Attach File ใชไฟลสกุล .pdf)
2) ไปรษณีย สงที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปD กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)
3) แนบหลักฐานทาง E-mail (ใชไฟลสกุล .pdf) ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
คณะบริหารธุรกิจ

สงมาที่

nidaregister@gmail.com

สงมาที่

entrance@nida.ac.th

-๕ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการทองเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

สงมาที่

applynida@hotmail.com

4.2 สมัครดวยตนเอง
4.2.1 ติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร ไดที่ เคานเตอร
รับสมัคร กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4.2.2 ชําระคาสมัครสอบที่ กองคลังและพัสดุ พรอมรับใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบ
ค)าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา
ค)าธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปFนไปตามแต)ละช)องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

1. ผูสมัครสามารถเลือกไดคนละ 1 คณะ 1 หลักสูตร 1 ทุน เทานั้น
2. เมื่อชําระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ถาผูสมัครไมสงเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวาคุณสมบัติ
ไมครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
5. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดเอกสารประกอบการสมัคร และการชําระเงินคาสมัคร
สอบ ครบถวนตามใบแจงยอดการชํ าระเงิน และตามกํ าหนดเวลาการสมั ครที่ ส ถาบั น กํ าหนดไว ทั้ งนี้ ผู สมั คร
สามารถตรวจสอบผลการสมั ครของตนเอง หลังจากชํ าระเงิน 2 วัน ทํ าการไดที่ http://entrance.nida.ac.th
กรณีผูสมัครไมพบรหัสประจําตัวสอบ กรุณาติดตอ กองบริการการศึกษา 02-7273370 – 3
5. เอกสารการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
5.1 ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด
ดาวนโหลดไดที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
5.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถวน จํานวน 1 ฉบับ
(สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป` จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเทาดวย)
5.3 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ) จํานวน 1 ฉบับ
5.4 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
5.5 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5.7 หนังสือรับรองผูสมัคร จํานวน 3 ฉบับ
5.8 คะแนนวิชาเฉพาะสาขาและคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรที่ใชผลคะแนนสอบ)
กรณีผูจบปริญญาตรีต)างประเทศ จะตองดําเนินการดังนี้
5.9 จะตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ) โดยติดตอขอไดที่สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-๖ 5.10 จะตองมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ) โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรองดังกลาวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
หมายเหตุ : 1. เอกสารตามขอ 5.9 และ 5.10 สถาบั น อนุ โลมใหสงไดถึงวัน เปD ดภาคการศึกษา มิฉะนั้ น
จะถือวาเอกสาร ไมครบถวนและหากไดรับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน
2. ในกรณี ที่ผูไดรับ การคัดเลือก เป4 นนั กศึกษาของสถาบัน ถาหากยังคงคางพั นธะกับ สถาบั น
จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป4นนักศึกษาใหม
3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มี
ผูผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไมถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
4. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร ที่จะทําการเปDดสอน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ ใหเป4นไปตามประกาศสถาบัน
5. ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองวาตนเองมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตามประกาศของ
สถาบั น บัณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร และสถาบั น สงวนสิ ทธิ์ที่จ ะทํ าการตรวจสอบคุณ สมบั ติของผูสมัคร โดยไม
คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลั งพบวาคุณ สมบัติ ของผูสมั ครไมเป4 นไปตามประกาศรับสมัครของ
สถาบัน สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติ และจะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาและหากชําระเงินคา
สมัครแลว จะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ และแมวาสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแลว ใหถือวาผล
การคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเป4นโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป4นนักศึกษา หรือหากขึ้น
ทะเบียนเป4นนักศึกษาแลว จะตองหมดสภาพการเป4นนักศึกษาของสถาบัน
6. กําหนดการต)างๆ
6.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ผานเว็บไซตคณะ ดังนี้)
ที่ http://gspa.nida.ac.th
โทร. 02-727-3869
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
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
คณะภาษาและการสื่อสาร
ที่ http://lc.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3141
คณะนิติศาสตร
ที่ http://law.nida.ac.th
โทร. 02-727-3662

-๗ คณะการจัดการการทองเที่ยว ที่ http://nits.nida.ac.th
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมฯ ที่ http://gscm.nida.ac.th
6.2 ประกาศผลการคัดเลือก

โทร. 02-727-3672
โทร. 02-727-3758

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces

7. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
7.1. ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
1. กรณี นักศึ กษาที่ ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่ อประกอบการยื่นสมั ครสอบสัมภาษณ
ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ
IELTS ทั้งนี้ ใหเป4นไปตามที่แตละหลักสูตรกําหนด
2. กรณีนักศึกษาที่ไม)ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษา
ในสถาบั น นักศึกษาจะตองมี ผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
มาแสดงกอนการขอสําเร็จการศึกษา
7.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป` นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป` นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL ITP จะตองเป4นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เทานั้น)
7. การพิจารณาคัดเลือก
สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนจาก ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจํานวนทุนที่
แตละคณะไดรับการจัดสรรจากสถาบัน ทั้งนี้ การจะไดรับทุนประเภทใดหรือไดรับการคัดเลือกโดยไมไดรับทุน
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก สวนเกณฑการใหทุนและเงื่อนไขสําหรับผูไดรับการคัดเลือกใหรับทุน
สงเสริ ม การศึ ก ษา ใหเป4 น ไปตามประกาศกํ า หนดเกณฑการใหทุ น ของสถาบั น ศึ ก ษารายละเอี ย ดไดที่
http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship สวนผูไดรับการคัดเลือกที่ไมไดรับทุน สามารถเขาศึกษา
ไดโดยตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ
8. การคุมครองขอมูลส)วนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปDดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป4นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝLายวิชาการ

