ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท*องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท*องเที่ยว
กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ครั้งที่ 1/๒๕60
-------------------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหผูที่มีความรู ความสามารถ
ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในเกณฑดี ใหเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ในสถาบัน โดยสถาบันใหการสนับสนุนผูผานการคัดเลือกกรณีทุนสงเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ใหได
รับทุนสงเสริมการศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ภายในระยะเวลา ๒ ป8 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๑. หลักสูตรที่เป8ดรับสมัคร
หลั ก สู ต รการจั ด การมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการทองเที่ ย วและบริ ก ารแบบ
บูรณาการ ภาคปกติ 5 สาขาวิชาเอกคือ
1.1 นโยบายการวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
1.2 การจัดการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณากร
1.3 การจัดการธุรกิจโรงแรม
1.4 การจัดการธุรกิจการบินและขนสงการจัดการธุรกิจบริการ
1.5 การจัดการธุรกิจบริการ
หมายเหตุ : คณะการจั ดการการทองเที่ย ว ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกเป1 ดเฉพาะสาขาวิชาเอกที่มีจํ านวน
ผู5สนใจเรียนตามเกณฑ6ที่คณะฯกําหนด
หลักสูตรแผน ก2 36 หนวยกิต ศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต วิทยานิพนธ6 12 หนวยกิต
หลักสูตรแผน ข 36 หนวยกิต ศึกษารายวิชา 33 หนวยกิต วิชาค5นคว5าอิสระ 3 หนวยกิต
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ เป; น ผู สํ าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ย บเทา หรื อเป; น ผู ที่ศึกษาหลั กสู ต ร
ปริญญาตรีครบถวน โดยมีแตมเฉลี่ยสะสมครบหลักสูตรตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไปในวันสมัคร
๒.๒ ผู สมั ค รจะตองมี ห นั ง สื อ รั บ รองการไดรั บ ทุ น การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ มี
ขอตกลงรวมในการใหทุน เป;นจํานวนเงิน ๕๘,๕๐๐.- บาท หรือหากผูสมัครใชทุนสวนตัว จํานวน ๕๘,๕๐๐.บาท ไมตองยื่นใบรับรองการไดรับทุนการศึกษา
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ขอรับใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น ๓
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร หรื อ พิ ม พ, ใ บสมั ค รผ านทางเว็ บ ไซต, ก องบริ ก ารการศึ ก ษา
ที่ http://edserv.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. เขาเว็บไซตของสถาบันและเลือกหัวขอ “กองบริการการศึกษา”
๒. พิมพแบบฟอรมใบสมัครออกทางเครื่องพิมพของผูสมัคร โดยใชกระดาษ A๔ สีขาว
เทานั้น และหามเปลี่ยนแปลงขอความตามแบบฟอรม หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงจะถือวาใบสมัครนั้นเป;น
โมฆะ
๓. กรอกขอความในแบบฟอรมใหครบถวน ชัดเจน
วิธีการสมัคร กระทําได5 ๒ ชองทาง คือ
๑. สมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต*วันที่ บัดนี้ – วันที่ 29 มกราคม ๒๕60 ผู5สมัครเข5าเว็บไซต6
รับสมัคร online ได5ที่ http://entrance.nida.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑.๑ ศึ ก ษารายละเอี ย ดในประกาศสถาบั น เรื่ อ ง รั บ สมั ค รเข5 า ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการ
การทองเที่ยว กรณีทุนสงเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ครั้งที่ 1/๒๕60
๑.๒ ผู5สมัครสอบให5ปฏิบัติดังนี้
๑.๑.๑ ลงทะเบียน (เพื่อขอสิทธิ์การเข5าใช5ระบบ)
๑.๑.๒ เขาสูระบบ
๑.๑.๓ เลือกรหัสผาน / ขอรหัสผานใหม
๑.๑.๔ กรอกขอมูลเพื่อขอรหัสผาน
๑.๑.๕ ตั้งรหัสผาน / ยืนยันรหัสผาน
๑.๑.๖ สมัครสอบ
๑.๑.๗ ประเภทการสมัครสอบ
๑.๑.๘ เลือกรายวิชาที่เปWดสอบ
๑.๑.๙ กรอกขอมูลผูสมัคร
๑.๑.๑๐ ยืนยันการสมัคร
๑.๑.๑๑ พิมพใบแจงหนี้
* กรณีผูที่ยังไมเคยสมัครสอบของสถาบันฯ ใหดําเนินการตามขั้นตอนขอ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๕ –
๑.๑.๑๑
* กรณีผูที่เคยสมัครสอบของสถาบันฯ แลว ใหดําเนินการตามขั้นตอนขอ ๑.๑.๒ – ๑.๑.๑๑
๑.๓ บันทึกขอมูลผูสมัครสอบและตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวนกอนยืนยันการสมัคร
๑.๔ แนบหลักฐานการสมัครสอบผานระบบ (Attach File) หรือสงทาง e-mail มาที่
applynida@hotmail.com หรือสงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครสอบ ทางไปรษณีย โดยสงถึงสถาบัน
ภายในวันที่ 29 มกราคม ๒๕60

-3โดยสง

กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปW กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
(วงเล็ บ มุ ม ซอง เอกสารประกอบการสมั ค รเขาศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคปกติ กรณีทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี คณะการจัดการการ
ทองเที่ยว)
(หากสงเอกสารหลังวันที่ 29 มกราคม ๒๕60 สถาบันจะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและไมมีสิทธิ์เขาสอบ)
๑.๕ พิมพ6ใบแจ5งยอดการชําระเงินคาสมัครสอบและชําระเงินภายในวันที่ 29 มกราคม
๒๕60 (หากชําระเงินและส*งเอกสารหลังวันที่ 29 มกราคม ๒๕60 ทางสถาบันจะไม*ดําเนินการสมัครให
และไม*คืนเงินค*าสมัครไม*ว*าจะกรณีใดๆ)
ที่

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ค*าธรรมเนียมการสมัครกรณี/หลักสูตร/สาขาละ ๒๐๐ บาท
ค*าธรรมเนียมผ*านธนาคาร
๒๐ บาท / ครั้ง
๑.๖ เมื่อชําระเงินคาสมัครไปแล5วไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก5ไขหลักสูตร / สาขาที่

สมัครแล5วได5
๑.๗ การสมัครสอบจะสมบูรณ6 เมื่อสถาบันได5ตรวจสอบข5อมูลเอกสาร และข5อมูลการชําระ
เงินคาสมัครสอบจากธนาคารถูกต5องครบถ5วนตามใบแจ5งยอดการชําระเงิน และชําระเงินภายในวันที่ 29
มกราคม ๒๕60 ทั้งนี้ ผู5สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงินผานธนาคาร ๒
วันทําการได5ที่ htt://entrance.nida.ac.th หัวข5อตรวจสอบผลการสมัคร (ไมมีหนี้ค5างชําระ)
ในกรณีที่ผู5สมัครไมพบข5อมูลการสมัครสอบ โปรดติดตอเจ5าหน5าที่กองบริการการศึกษา พร5อมสง
สําเนาใบแจ5งยอดการชําระเงินที่ชําระเงินแล5วไปที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท6 ๐-๒๗๒๗-๓๓๗๐-๗๑
โทรสาร (Fax) : ๐-๒๓๗๔-๑๕๔๖
๒. สมัครดวยตนเอง วันที่ 1 กุมภาพันธ6 – วันที่ 10 กุมภาพันธ6 ๒๕60 ขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด5วยตนเอง ได5ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ6ประพันธ6 ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร6 พร5อมรับใบนําสงเงินคาสมัครสอบชําระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ6ประพันธ6 ชั้น ๓
(ค*าสมัครสอบ ๒๐๐.- บาท) พรอมรับใบเสร็จรับเงินค*าสมัครสอบ
** คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ**
ผูสมั ครตองตรวจสอบและรับรองวาตนเองมีคุ ณ สมบั ติโ ดยครบถวนตรงตามประกาศของ
สถาบัน บั ณฑิ ต พั ฒนบริหารศาสตร, หากสถาบั นตรวจสอบในภายหลังพบวาผู สมั ค รใดมี คุณ สมบั ติ ไ ม
ถูกตองครบถวนตามประกาศที่กําหนดไว ถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ และจะไมมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณา
คัดเลือกใหเขาศึกษาและหากชําระเงินคาสมัครแลว จะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-4ข. กําหนดการสมัคร
ครั้งที่

วันที่สมัครทางเว็บไซตและชําระ
เงินภายในกําหนดเท*านั้น

วันที่สมัครดวยตนเอง

วันประกาศผลการ
คัดเลือก

ครั้งที่ 1/๒560

บัดนี้ – 29 มกราคม ๒๕60

1 – 10 กุมภาพันธ ๒๕60
(เวนวันหยุดราชการ)

๑3 มีนาคม ๒๕60

สมัครดวยตนเองที่กองบริการการศึกษา เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ค. หลักฐานการสมัคร
๑. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเที ยบเทา หรือหนั งสือรับรองวาเรียนครบถวนตาม
หลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหนวยกิตที่ไดศึกษาและคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวาคุณสมบัติตาม
ประกาศขางตน ทั้ งนี้ หลั กฐานดั งกลาวจะตองประทั บ ตราสถาบั น และมีเ จาหนาที่รั บ รองอยางครบถวน
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด
(สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป8 จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาดวย)
๓. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน)
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา)
๖. หนั ง สื อ รั บ รองผู สมั ค รคั ด เลื อ กเขาเป; น นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน ๓ ฉบั บ (ดาวนโหลดไดจาก
แบบฟอรมใบสมัครหนาสุดทาย) ที่ http://edserv.nida.ac.th
๗. หนังสือรับรองการไดรับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงรวมในการใหทุน
เป;นจํานวนเงิน ๕๘,๕๐๐.- บาท ในกรณีที่ผูสมัครไดรับทุนการศึกษา
เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารดังนี้
๑. หนั งสื อรั บ รองมาตรฐานหลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลั กสู ต รของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอยื่นคํารองขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาดวย
๒. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง
ดังกลาวโดยตรงที่
โดยสง

หมายเหตุ

Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
๑๑๘ Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok ๑๐๒๔๐ Thailand
Facsimile: (๖๖๒) ๓๗๗-๗๔๗๗
เอกสารผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันสอบสัมภาษณหรือ
อยางชาที่สุดในวันเปWดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารไมครบถวนและหมดสิทธิ์เขา
ศึกษาในสถาบัน

-5อนึ่ง ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตองตามที่สถาบัน
กําหนด และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จ ะทําการตรวจสอบคุณสมบั ติผูสมัค รโดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปIนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
วาขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิ์เขารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไมคืนเงินคาสมัครสอบไมวากรณีใดๆ
และแมวาสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแลวใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาว
เปIนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปIนนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเปIนนักศึกษาแลว จะตองหมดสภาพ
การเปIนนักศึกษาของสถาบัน
ง. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิ จ ารณาคั ด เลื อกจากใบสมั คร เอกสารประกอบการสมั คร โดยพิ จ ารณา
ประวัติสวนตัว ผลการศึกษาจาก Transcript และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการ
สัมภาษณ6ผู5สมัคร เพื่อทราบถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู5ความสามารถในการวิเคราะห6ปcญหา ความรู5ทั่วไป
ในวิชาที่เรียนมา ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกลาวอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการ
พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาวถือเปdนที่สุด ฉะนั้น จึงขอให5ผู5สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตาม
กระบวนการ การคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ6 อยางเครงครัด สําหรับรายละเอียดอื่นๆ
ขอให5ผู5สมัครติดตามสอบถามรายละเอียดได5ที่คณะโดยตรงตอไป
อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม*จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดที่มีผู
ผ*านการคัดเลือกไม*ถึง ๕ คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
จ. กําหนดการประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://tour.nida.ac.th/ วันที่ 15 กุมภาพันธ6 ๒๕60
สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู5สมควรได5รับทุนจากผู5ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจํานวน
ทุนคณะ ทั้งนี้ การจะได5รับทุนหรือไมได5ทุนให5อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก สวนเกณฑ6การให5ทุน
และเงื่อนไขสําหรับผู5ได5รับการคัดเลือกให5รับทุนสงเสริมการศึกษา ให5เปdนไปตามประกาศกําหนดเกณฑ6 การให5
ทุน สวนผู5ที่ไมได5รับทุน สามารถเข5าศึกษาได5โดยต5องชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ และผู5ผานการ
คัดเลือกทุกคนจะต5องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กอนวันเป1ดภาคการศึกษา
ผูผ*านการคัดเลือกที่ไดรับทุนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้
๑. ผู5รับทุนสงเสริมการศึกษาจะต5องได5รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละภาคการศึกษาไมต่ํากวา
๓.๐๐ หากภาคการศึกษาใดได5ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาเกณฑ6ที่กําหนดให5จะหมดสิทธิ์รับทุน
๒. ผู5รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือหมดสภาพ
หรื อ ขอยกเลิ ก การรั บ ทุ น จะต5 อ งคื น เงิ น ทุ น การศึ ก ษาที่ ไ ด5 รั บ มาแล5 ว ทั้ ง หมด เว5 น แตคณะจะพิ จ ารณา
เป;นอยางอื่น
๓. ผูรับทุนจะตองทํางานใหกับคณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไมต่ํากวาสัปดาหละ ๖ ชั่วโมง
๔. ผูรับทุนไมมีสิทธิ์ที่จะขอรับทุนอื่นๆ ของสถาบัน ยกเวนทุนสนับสนุนการทําและการตีพิมพ
วิทยานิพนธจากเงินงบประมาณแผนดิน

-6๕. การจายเงินสนับสนุนการศึกษาเป;นไปดังนี้
๕.๑ ในกรณีที่ผูรับทุนไดรับทุนจากสถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงรวมในการใหทุน ผูรับทุน
จะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร
๕.๒ ในกรณีที่ผูรับทุนไมไดรับทุนการศึกษาจากสถาบันที่มีขอตกลงในการใหทุน ผูรับทุน
จะตองจายคาใชจาย ดังนี้
๑. เมื่ อไดรับ อนุมัติใหขึ้นทะเบียนเป; นนักศึกษาในภาคการศึ กษาที่ ๑ จะตองชําระ
คาใชจาย จํานวน ๓๗,๙๐๐.- บาท
๒. ในภาคการศึกษาที่ ๒ จะตองชําระคาใชจาย จํานวน ๒๐,๖๐๐.- บาท
๓. ในภาคการศึกษาที่ ๒ - ๔ คณะการจั ด การการทองเที่ ย ว สถาบั นบั ณฑิต พั ฒ น
บริหารศาสตร จะสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา เป;นจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
หมายเหตุ: สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา และหลักสูตรที่จะทําการเปLดสอน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ ใหเปIนไปตามประกาศ
ของสถาบัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝvายวิชาการ

