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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  รับสมัครเข าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ�) 
กรณีมีผลคะแนนสอบข อเขียน ครั้งท่ี 1 ป/การศึกษา 2561 

     -----------------------      
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เป�ดรับสมัครสอบสัมภาษณ� เพ่ือคัดเลือกเข!าศึกษาต#อ     
ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน ครั้ง ท่ี 1 ประจําป2การศึกษา 2561               
ดังรายละเอียดต#อไปนี้ 

 
ก.  คุณสมบัติของผู สมัคร 

1. เป8นผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป8นผู!ท่ีกําลังศึกษาอยู#ในป2สุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน และ จะต องสําเร็จการศึกษาก8อนเป9ดภาคการศึกษา หากสําเร็จ
การศึกษาหลังจากเป9ดภาค จะถือว8าโมฆะและไม8มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษา  

ท้ังนี้ ผู!สมัครทุกหลักสูตรจะต!องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท้ังในและ/หรือ
ต#างประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

2. หลักสูตรนิติศาสตร� จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร�หรือเทียบเท#า 
3. สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุDน จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญ่ีปุDนในระดับปริญญาตรี 

หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าในสาขาอ่ืน โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุDนไม#ต่ํากว#าระดับ N3  
4. มีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 1 - 9) หรือ ผู!ท่ีมีผลคะแนนสอบ 

TOEFL และ IELTS และได!คะแนนตามเกณฑ�ท่ีสถาบันกําหนด ดังนี้  
4.1. สถาบันกําหนดให!ผู!ท่ีมีคะแนนผลการสอบข!อเขียนท่ียังไม#หมดอายุและได!คะแนนผลการสอบ

ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดของแต#ละคณะ (ผู!สมัครสามารถนําคะแนนท่ีผ#านเกณฑ�ท่ีกําหนดในการสอบครั้งต#าง ๆ มาใช!
ร#วมกันได! โดยใบรับรองคะแนนจะต!อง ยังไม8หมดอายุ และคะแนนผลการสอบจะต!องได!ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดในการ
สอบครั้งท่ีประสงค�จะสมัครสอบสัมภาษณ�) 

4.2. ผู!ท่ีมีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑ�คะแนนในตารางด!านล#าง สามารถใช!ผล
คะแนนสอบ ดังกล#าวแทนใบรับรองผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันในการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ได! 
สําหรับผู!สมัครหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร จะต!องได!คะแนนตามตารางด!านล#างในข!อ 2   

 
เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

1. คะแนนท่ีมีสิทธ์ิยื่นสัมภาษณ� 
    (ยกเว!นหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร) 

61 173 500 5 

2. คะแนนท่ีได!รับการยกเว!น 
    การเรียนภาษาอังกฤษและผู!สมัคร  
    หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร 

79-80 213 550 6 
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 4.3. ผู!ท่ีมีคะแนนผลสอบ GMAT 450 คะแนนข้ึนไป สามารถใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ� คณะ
บริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได! 

 
ท้ังน้ี  ใบคะแนน TOEFL และ GMAT จะต องมีอายุไม8เกิน 2 ป/ นับถึงวันย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� (TOEFL 

แบบ Paper-Based จะต องเป?นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL 
EDUCATION) 

 
5. เกณฑ�คะแนนท่ีใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ� 

ค8าต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ8าน) 
ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะสาขา คณะ 

คะแนน วิชาเฉพาะ คะแนน 
หมายเหตุ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�     

    -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 400 1 400 

    -  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 400 1 400 

สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 1000 คะแนน 

คณะบริหารธุรกิจ     

    -  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 450 1 หรือ 9 450 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 1000 คะแนน 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ     

    -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 

    -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 

สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 950 คะแนน 

คณะสถิติประยุกต�     

    -  หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 400 1 500 

    -  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 400 1 500 

    -  หลักสูตรสถิติประยุกต� 400 2 500 

    -  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส� 400 2 500 

สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 950 คะแนน 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล อม     

    -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 

    -  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 

คณะภาษาและการสื่อสาร     

    -  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ) 660 3 500 

    -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป8นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) 660 3 500 

    -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 550 3 500 

    -  สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุDน ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 7 500 

- 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�     

    -  หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 400 1 400 

    -  หลักสูตรภาวะผู!นํา การจัดการ และนวัตกรรม 400 1 400 

สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 1000 คะแนน 

คณะนิติศาสตร�     

    -  หลักสูตรนิติศาสตร� 400 4 450 

    -  หลักสูตรกฎหมายเพ่ือการบริหาร 400 1 400 

สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 
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คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ     

    -  สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 400 8 400 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 
คณะการจัดการการท8องเท่ียว     

    -  สาขาวิชาการจัดการการท#องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 400 1 400 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล อม     

    -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 

 
** สําหรับผู ผ8านการคัดเลือกหลักสูตรนิติศาสตร� และ หลักสูตรกฎหมายเพ่ือการบริหาร จะต องเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามเง่ือนไขท่ีคณะกําหนด 
 
ข.  การรับสมัคร 

สถาบันกําหนดให!มีการสมัครสอบเข!าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี 1 ประจําป2การศึกษา 
2561 ได! 2 ช#องทาง  ดังนี้ 

 
 1. สมัครสอบออนไลน� 

ผู!สมัครเข!าเว็บไซต�ของสถาบัน ท่ี  http://entrance.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้ 
1.1 ผู!สมัครสอบสัมภาษณ� ภาคปกติ ให!ปฏิบัติดังนี้ 

1.1.1 เข!าสู#ระบบ  
  1.1.2 เลือกรหัสผ#าน / ขอรหัสผ#านใหม# 
  1.3.3 กรอกข!อมูลเพ่ือขอรหัสผ#าน  

1.1.4 ต้ังรหัสผ#าน / ยืนยันรหัสผ#าน 
  1.1.5 สมัครสอบ   
  1.1.6 ประเภทการสมัครสอบ (เลือกการสมัครสอบสัมภาษณ�) 
  1.1.7 เลือกคณะและสาขาวิชาท่ีต!องการสมัครสอบ 
  1.1.8 ยืนยันการสมัคร  
  1.1.9 พิมพ�ใบแจ!งหนี้ 
 

1.2 แนบหลักฐานการสมัครสอบผ#านระบบ (Attach File ใช!สกุล .pdf จะง#ายท่ีสุด) หรือแนบหลักฐาน  
ทาง E-mail ดังนี้ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�   ส#งมาท่ี  entrance@nida.ac.th 
คณะสถิติประยุกต� 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะภาษาและการสื่อสาร   ส#งมาท่ี  entrance_nida@hotmail.com 
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 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 คณะนิติศาสตร�    ส#งมาท่ี  applynida@hotmail.com 
 คณะการจัดการการท#องเท่ียว 
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
  
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม  ส#งมาท่ี  register.nida@gmail.com 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม  

 
1.3 บันทึกข!อมูลผู!สมัครสอบและตรวจสอบข!อมูลให!ถูกต!องครบถ!วนก#อนยืนยันการสมัคร 
 
1.4 พิมพ�ใบแจ งยอดการชําระเงินค8าสมัครสอบและไปชําระเงินภายในกําหนดการสมัครออนไลน� 

ท่ี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ  
                   ค8าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
                               ค8าสมัครสอบ   200 บาท / สาขาวิชา 
                               ค8าธรรมเนียมผ8านธนาคาร     20 บาท / ครั้ง 

1.5 เม่ือชําระเงินค8าสมัครไปแล วไม8สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก ไขวิชาท่ีสมัครแล วได  หากต!องการ
สมัครสอบสัมภาษณ�คณะ/หลักสูตรเพ่ิมต!องทําซํ้าตามข้ันตอน ข!อ 1.1 (1.1.2-1.1.9) จนถึงข!อ 1.4 

 
1.6 การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได!ตรวจสอบข!อมูลเอกสาร และข!อมูลการชําระเงินค#าสมัครสอบ

จากธนาคารถูกต!องครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงิน และตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว! ท้ังนี้ 
ผู! ส มัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเ งินผ#านธนาคาร 2 วันทําการได! ท่ี 
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร  

 ในกรณีท่ีผู!สมัครไม#พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต#อเจ!าหน!าท่ีกองบริการการศึกษาพร!อมส#งสําเนา     
ใบแจ!งยอดการชําระเงินท่ีชําระเงินแล!วไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท� : 0-2727-3370-73   
โทรสาร (Fax) : 0-2374-1546  

 
** คําเตือนท่ีผู สมัครต องทราบ ** 

 ผู สมัครต องตรวจสอบและรับรองว8าตนเองมีคุณสมบัติครบถ วนถูกต องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู สมัคร โดยไม8คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว8าคุณสมบัติของ
ผู สมัครไม8เป?นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว8าขาดคุณสมบัติ และจะไม8มีสิทธิ
ได รับการพิจารณาคัดเลือกให เข าศึกษาและหากชําระเงินค8าสมัครแล ว จะไม8คืนเงินค8าสมัครให ไม8ว8า
กรณีใด ๆ และแม ว8าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล ว ให ถือว8าผลการคัดเลือกของผู สมัคร
ที่ขาดคุณสมบัติดังกล8าวเป?นโมฆะ และไม8มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเป?น
นักศึกษาแล ว จะต องหมดสภาพการเป?นนักศึกษาของสถาบัน 
 



- 5  - 

 2. การสมัครด วยตนเอง   
ติดต#อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได!ท่ี กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 3 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และชําระค#าสมัครสอบสาขาวิชาละ 200 บาทท่ีกองคลังและพัสดุ พร!อมรับ
ใบเสร็จรับเงินค#าสมัครสอบ เวลา 8.30 -12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. 
  

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
 3.1.  ใบสมัคร (ตามแบบฟอร�มของสถาบัน) 
 3.2.  รูปถ#าย 1 นิ้ว 1 รูป 
 3.3.  สําเนาบัตรประชาชน 
 3.4.  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองการเป8นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคสุดท!าย) 
 3.5.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 3.6.  ใบรับรองคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 1 - 9) 
 3.7.  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล กรณีไม#ตรงกับหลักฐานการศึกษา 
 3.8.  ใบประเมินผู!สมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ) 
 

 กรณีผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากต8างประเทศ จะต!องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
  3.9.  จะต!องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร

ของ สกอ. โดยติดต#อขอได!ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3.10.จะต!องมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให!สถานศึกษาส#งหนังสือ

รับรองดังกล#าวโดยตรงท่ี  
Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration,   
118 Serithai Road, Klong Chan,  

Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  

Facsimile : (662) 377-7477  
ท้ังนี้ เอกสารตามข อ 3.9 และ 3.10 สถาบันอนุโลมให ส8งได ถึงวันเป9ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว8า

เอกสาร ไม8ครบถ วนและหากได รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข าศึกษาในสถาบัน 
ค. กําหนดการการรับนักศึกษา 

 
        1. กําหนดการรับสมัคร  
 

กําหนดการรับสมัคร ครั้งท่ี 1 

1. สมัครทางอินเทอร�เน็ต และชําระเงินผ8านธนาคาร  บัดนี้ – 4 ก.พ.  2561 

2. สมัครและชําระเงินด วยตนเอง (เว!นวันหยุดราชการ) 5 – 9 ก.พ.61 

3. ประกาศผลการคัดเลือก 19 มี.ค.61 
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         2. ประกาศรายช่ือและสถานท่ีสอบ   
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://gspa.nida.ac.th 
     โทร. 02-727-3919  13 กุมภาพันธ�  2561 

คณะบริหารธุรกิจ  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/ 
     โทร. 02-727-3936  15 กุมภาพันธ�  2561 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://econ.nida.ac.th/ 

     โทร. 02-727-3176  16 กุมภาพันธ�  2561 
 คณะสถิติประยุกต�  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://as.nida.ac.th/   
     โทร. 02-727-3040  19 กุมภาพันธ�  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  19 กุมภาพันธ�  2561 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://hrd.nida.ac.th 

โทร. 02-727-3490  15 กุมภาพันธ�  2561 
คณะภาษาและการสื่อสาร  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://lc.nida.ac.th/  
    โทร. 02-727-3141  14 กุมภาพันธ�  2561 
คณะนิติศาสตร�   ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://law.nida.ac.th 

โทร. 02-727-3662  19 กุมภาพันธ�  2561 
คณะการจัดการการท#องเท่ียว ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://nits.nida.ac.th  

     โทร. 02-727-3672  19 กุมภาพันธ�  2561 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://gscm.nida.ac.th  

 การจัดการ   โทร. 02-727-3758  16 กุมภาพันธ�  2561 
  

3. การคัดเลือก 
  ในการพิจารณาคัดเลือกผู!สมัครเข!าศึกษาในสถาบัน อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณ�ของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ท้ังนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให ถือเป?น
ท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให!ผู!สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ�
อย#างเคร#งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ขอให!ผู!สมัครติดตามสอบถามรายละเอียด ได!ท่ีคณะโดยตรงต#อไป 

อนึ่ง  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม8จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู ผ8าน
การคัดเลือกหรือข้ึนทะเบียนไม8ถึง 5 คน โดยอาจจัดให มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป     
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 หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค#าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
ท่ีจะทําการเป�ดสอน โดยมิต!องแจ!งให!ทราบล#วงหน!า ท้ังนี้ ให!เป8นไปตามประกาศสถาบัน 

 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี         20     ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 

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

รองอธิการบดีฝDายวิชาการ 
 


