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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  รับสมัครเข าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  
กรณีผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ�การทํางาน  

ครั้งท่ี 2/2561 
-------------------- 

ด�วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� กําหนดจะรับสมัครบุคคลเข�าศึกษาระดับปริญญาโท    
ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต-อไปนี้ 
1.  คณะท่ีเป6ดรับสมัคร 

1. คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
� หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

- สาขาวิชาเอกองค�การและการจัดการ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย� 
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง 
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ� 
- สาขาวิชาเอกการปกครองท�องถ่ิน 
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

� หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   
 2. คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล อม 

� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม      
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 3. คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล อม 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม  

4. คณะสถิติประยุกต� 
� หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ� 
- สาขาวิชาเอกความม่ันคงสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกสถาป8ตยกรรมซอฟต�แวร� 

� หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
� หลักสูตรสถิติประยุกต� 

- สาขาวิชาเอกสถิติ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ 
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� หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส� 
� หลักสูตรการวิเคราะห�ธุรกิจและวิทยาการข�อมูล 

- สาขาวิชาการวิเคราะห�ธุรกิจ 
- สาขาวิชาวิทยาการข�อมูล 

5. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ       
� หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม 

6. คณะนิติศาสตร�  
� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต       
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 

7. คณะการจัดการการท>องเท่ียว  
� หลักสูตรการจัดการการท-องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 

- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการท-องเท่ียวและบริการแบบ   
บูรณาการ 

- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท-องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส-ง 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ 

8. คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ  
� หลักสูตรนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 

- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมนิเทศศาสตร�เพ่ือการพัฒนาอย-างยั่งยืน 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล 

 
2.  คุณสมบัติของผู สมัคร 

1. เป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท-าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ
เอกชน ท้ังในประเทศและต-างประเทศ ในสาขาท่ีได�การรับรองวุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

 
2. มีประสบการณ�การทํางานตามท่ีคณะกําหนดดังนี้      

คณะรัฐประศาสนศาสร�  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร�     
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ประสบการณ�การทํางาน 1 ปC (นับถึงวันเปDดภาค)  

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล อม                  
หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม     
หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา   
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คณะการจัดการการท>องเท่ียว 

หลักสูตรการจัดการการท-องเท่ียวและบริการ  ประสบการณ�การทํางาน 1 ปC (นับถึงวันเปDดภาค) 
แบบบูรณาการ 
   

คณะสถิติประยุกต�              
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ  
- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร�   ประสบการณ�การทํางาน 1 ปC หลังสําเร็จการศึกษา 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรี (นับถึงวันเปDดภาค) และ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ�  จะต�องมีความรู�ทางคณิตศาสตร�-สถิติ/ภาษาอังกฤษ/ 
- สาขาวิชาเอกความม่ันคงสารสนเทศ   และการเขียนโปรแกรม โดยมีหลักฐานประกอบ 

       เช-น ผลการเรียน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน) 
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส�     
หลักสูตรสถิติประยุกต�      
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจ  
     และการจัดการ  
- สาขาวิชาเอกสถิติ 
หลักสูตรการวิเคราะห�ธุรกิจและวิทยาการข�อมูล 
- สาขาวิชาการวิเคราะห�ธุรกิจ 
- สาขาวิชาวิทยาการข�อมูล 

 
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   จะต�องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา (GPA 2.5)  

วิชาคณิตศาสตร�/สถิติ 2 วิชา (GPA 2.5) 
 

หลักสูตรสถิติประยุกต�      
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัย   จะต�องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา (6 หน-วยกิต)  
     และการบริหารความเสี่ยง    (GPA 2.5) วิชาคณิตศาสตร�/สถิติ 3 รายวิชา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ (9 หน-วยกิต) 
- สาขาวิชาเอกสถาป8ตยกรรมซอฟต�แวร�     

 
คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล อม                 ประสบการณ�การทํางาน 1 ปC (นับถึงวันเปDดภาค) 

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล�อม    ได�คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม-ต่ํากว-า  
2.50 ยกเว�นผู�มีประสบการณ�การทํางาน 
เก่ียวกับสิ่งแวดล�อม 

               
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ  ประสบการณ�การทํางาน 1 ปC หลังสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   ระดับปริญญาตรี (นับถึงวันเปDดภาค) โดยมีคะแนน 
เฉลี่ยสะสมต้ังแต- 2.75 ข้ึนไป 
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    ประสบการณ�การทํางาน 3 ปC    

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ  หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    หลักสูตรภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม  (นับถึงวันสมัคร) 
 
คณะนิติศาสตร�      ประสบการณ�การทํางาน 1 ปC (นับถึงวันสมัคร) 

หลักสูตรนิติศาสตร�     หลักสูตรนิติศาสตร�จะต�องสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรกฎหมายเพ่ือการบริหาร   ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร� 

สอบข�อเขียนก-อนสอบสัมภาษณ� ท้ัง 2 หลักสูตร 
 

3. ผู�สมัครจะต�องได�รับอนุมัติจากหน-วยงานให�มาศึกษาเต็มเวลา  
4. ผู�สมัครส-งผลงานทางวิชาการท่ีเคยทําหรือร-วมทํา 1 ชิ้น (ถ�ามี) 
 

ก.   การสมัคร  
ขอรับใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 3 สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� หรือพิมพ�ใบสมัครผ>านทางเว็บไซต�กองบริการการศึกษา                                  
ท่ี http://edserv.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต-อไปนี้ 
   1. เข�าเว็บไซต�กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/ และเลือกหัวข�อ   
       “รับสมัครศึกษาต>อ” 
   2. พิมพ�แบบฟอร�มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ�ของผู�สมัคร โดยใช�กระดาษ A4 สีขาวเท-านั้น และ 
       ห�ามเปลี่ยนแปลงข�อความตามแบบฟอร�ม หากพบว-ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว-าใบสมัครนั้น 
       เป@นโมฆะ 
   3. กรอกข�อความในแบบฟอร�มให�ครบถ�วน ชัดเจน 
 
   สมัครด วยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง ได�ท่ีกองบริการการศึกษา พร�อมรับ  
ใบนําส-งเงินค-าสมัครสอบชําระเงินท่ีกองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 3 (ค>าสมัครหลักสูตร/สาขา
ละ 200.- บาท) พร อมรับใบเสร็จรับเงินค>าสมัครสอบ   
 
ข. กําหนดการสมัคร  

 
 

วันท่ีสมัครด วยตนเอง 
วันประกาศผล
การคัดเลือก 

ครั้งท่ี 2/2561 

19 มีนาคม ถึงวันท่ี         
5 เมษายน  2561 

เวลา 8.30-12.00 น. และ 
13.00-16.30 น. 
(เว�นวันหยุดราชการ) 

14 พฤษภาคม  
2561 
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ค.  หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร ดาวน�โหลดได�ท่ีเว็บไซต� http://edserv.nida.ac.th  
2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท-า จํานวน 1 ฉบับ 
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ชุด 
(สําหรับผู�ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต-อเนื่อง 2 ปC จะต�องแนบใบแสดงผลการศึกษา

ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท-าด�วย) 
  4. รูปถ-ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ-ายมาแล�วไม-เกิน 6 เดือน) 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม-ตรงกับหลักฐานการศึกษา) 
7. หนังสือรับรองผู�สมัครคัดเลือกเข�าเป@นนักศึกษา จํานวน 3 ฉบับ (ดาวน�โหลดได�จาก 
    แบบฟอร�มใบสมัครหน�าสุดท�าย ท่ี http://edserv.nida.ac.th) 
8. ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ�ามี) 
 
เฉพาะผู สําเร็จการศึกษาจากต>างประเทศจะต องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยติดต-อยื่นคําร�องขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร�อมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาด�วย 

10. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส-งหนังสือรับรอง 
ดังกล-าวโดยตรงท่ี  

Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration,   
118 Serithai Road, Klong Chan,  
Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  
Facsimile : (662) 377-7477       

 
หมายเหตุ เอกสารผู�สําเร็จการศึกษาจากต-างประเทศ สถาบันอนุโลมให�ส-งได�ถึงวันสอบสัมภาษณ�หรืออย-างช�า

ท่ีสุดในวันเปDดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว-าเอกสารไม-ครบถ�วนและหมดสิทธิ์เข�าศึกษา          
ในสถาบัน 

 
** คําเตือนท่ีผู สมัครต องทราบ ** 

 ผู สมัครต องตรวจสอบและรับรองว>าตนเองมีคุณสมบัติครบถ วนถูกต องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู สมัคร โดยไม>คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว>าคุณสมบัติของ
ผู สมัครไม>เปMนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว>าขาดคุณสมบัติ และจะไม>มีสิทธิ
ได รับการพิจารณาคัดเลือกให เข าศึกษาและหากชําระเงินค>าสมัครแล ว จะไม>คืนเงินค>าสมัครให     
ไม>ว>ากรณีใด ๆ และแม ว>าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล ว ให ถือว>าผลการคัดเลือกของ
ผู สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล>าวเปMนโมฆะ และไม>มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปMนนักศึกษา หรือหากข้ึน
ทะเบียนเปMนนักศึกษาแล ว จะต องหมดสภาพการเปMนนักศึกษาของสถาบัน 
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ง.  วิธีการคัดเลือก 
       คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณา
ประวัติส-วนตัว ผลการศึกษาจาก Transcript และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการ
สัมภาษณ�ผู�สมัคร เพ่ือทราบถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู�ความสามารถในการวิเคราะห�ป8ญหา ความรู�ท่ัวไป   
ในวิชาท่ีเรียนมา  ท้ังนี้ การคัดเลือกดังกล>าวอยู>ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการ
พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล>าวถือเปMนท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให�ผู�สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติ     
ตามกระบวนการการคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ�อย-างเคร-งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ 
ขอให�ผู�สมัครติดตามสอบถามรายละเอียดได�ท่ีคณะโดยตรงต-อไป 
 
  อนึ่ง  สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม>จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมี     
ผู ผ>านการคัดเลือกไม>ถึง 5 คน โดยอาจจัดให มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 
จ. กําหนดการประกาศรายช่ือและสถานท่ีสอบสัมภาษณ� 
 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://gspa.nida.ac.th 
     โทร. 02-727-3919  11 เมษายน  2561 
 คณะสถิติประยุกต�  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://as.nida.ac.th/   
     โทร. 02-727-3040  11 เมษายน  2561 
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม สมัครสอบและชําระเงินตามกําหนด และรับวันเวลาสอบสัมภาษณ� 
     ท่ี คณะพัฒนาสังคมฯ     อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 
     โทร. 02-727-3116 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://gseda.nida.ac.th/th/  
     โทร. 02-727-3291  12 เมษายน  2561 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://hrd.nida.ac.th 

โทร. 02-727-3490  17 เมษายน  2561 
คณะนิติศาสตร�   ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://law.nida.ac.th 

โทร. 02-727-3662  12 เมษายน  2561 
คณะการจัดการการท-องเท่ียว ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://nits.nida.ac.th  

     โทร. 02-727-3672  11 เมษายน  2561 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://gscm.nida.ac.th  

 การจัดการ   โทร. 02-727-3758  20 เมษายน  2561 
 
 หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค-าธรรมเนียม 

การศึกษา และหลักสูตรท่ีจะทําการเปDดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล-วงหน�า        
ท้ังนี้ ให�เป@นไปตามประกาศของสถาบัน  
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เ พ่ือเปMนการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให เปMนไปตามเกณฑ� สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดให นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต องผ>านเกณฑ�การสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ๑. นักศึกษาท่ีต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ในการ      
เข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS       
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ� ท้ังนี้ คะแนนผ-านเกณฑ�ข้ันตํ่าให�เป@นไปตามท่ีแต-ละหลักสูตรกําหนด 
 ๒. นักศึกษาท่ีไม-ต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ในการเข�า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต�องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการ
สอบ IELTS มาแสดงก-อนการขอสําเร็จการศึกษา 
 
 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม-เกิน ๑ ปC นับถึงวันยื่น 
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม-เกิน ๒ ปC นับถึงวันยื่น 

 
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ

ความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ท่ีศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ 

การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว�นลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษา ให�เป@นไปตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 
 ๓. ระยะเวลาการศึกษา ทุกหลักสูตรใช�ระยะเวลาในการศึกษา ๔ - ๕ ภาคการศึกษา และ ๑ - ๒ 
ภาคฤดูร�อน ท้ังนี้ข้ึนอยู-กับสาขาวิชา/วิชาเอกท่ีศึกษา ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ    
๙ หน-วยกิต ยกเว�นภาคฤดูร�อน 
 ๔. อัตราค-าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  

 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี         15     กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2561 
 

ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล 
(รองศาสตราจารย� ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล) 

รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ 
 


