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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  รับสมัครเข าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา   ครั้งท่ี  2/2561 

  -----------------------      
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�มีวัตถุประสงค�ในการส�งเสริมให�ผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ    
ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู�ในเกณฑ�ดี ให�เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาโท ภาคปกติ       
ในสถาบัน โดยสถาบันให�การสนับสนุนผู�ผ�านการคัดเลือกกรณีทุนส�งเสริมการศึกษา ให�ได�รับยกเว�นค�าธรรมเนียม
การศึกษา (ค�าหน�วยกิต) แบ�งเป4น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.  ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1  เป4นทุนยกเว�นค�าหน�วยกิตให�ผู�รับทุนตลอด 

หลักสูตร และสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการศึกษา 
จนกว�าจะสําเร็จการศึกษา 

  2.  ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2  เป4นทุนยกเว�นค�าหน�วยกิตให�ผู�รับทุนตลอด 
หลักสูตร 

  3.  ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3        เป4นทุนยกเว�นค�าหน�วยกิตก่ึงหนึ่งให�ผู�รับทุนตลอด 
          หลักสูตร 

 ในป>การศึกษา 2561  สถาบันกําหนดให�มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคปกติ  กรณีทุนส�งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 2/2561  โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
1. ทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 และ ประเภทท่ี 2   

1.1  คณะท่ีเป4ดรับสมัคร 
1.1.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

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

� หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   
1.1.2 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

� หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
� หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเรียนการสอนเป4นภาษาอังกฤษ) 

1.1.3 คณะภาษาและการสื่อสาร 
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุDน 
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
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2. ทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3     

2.1   คณะท่ีเป4ดรับสมัคร 
2.1.1    คณะสถิติประยุกต� 

� หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ� 
- สาขาวิชาเอกความม่ันคงสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกสถาปFตยกรรมซอฟต�แวร� 

� หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
� หลักสูตรสถิติประยุกต� 

- สาขาวิชาเอกสถิติ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ 

� หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส� 
� หลักสูตรการวิเคราะห�ธุรกิจและวิทยาการข�อมูล 

- สาขาวิชาการวิเคราะห�ธุรกิจ 
- สาขาวิชาวิทยาการข�อมูล 

2.1.2   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 

2.1.3 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม       

2.1.4    คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
� หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม 

2.1.5    คณะนิติศาสตร� 
� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร                     

2.1.6    คณะการจัดการการท�องเท่ียว 
� หลักสูตรการจัดการการท�องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 

- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการท�องเท่ียวและบริการแบบ 
บูรณาการ 

- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท�องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส�ง 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ 
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2.1.7    คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
� หลักสูตรนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 

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

 
3. ทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2  

3.1   คณะท่ีเป4ดรับสมัคร 
3.1.1    คณะบริหารธุรกิจ 

� หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

คุณสมบัติของผู สมัคร เป4นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า หรือกําลังศึกษาในภาค
สุดท�ายของหลักสูตรปริญญาตรี (จะต�องสําเร็จการศึกษาก�อนวันเปLดภาค) และ
จะต�องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 
ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 และ 2   ไม�ต่ํากว�า 2.75  
ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   ไม�ต่ํากว�า 2.50 
 

หมายเหตุ : คุณสมบัติเพ่ิมเติม บางคณะ มีดังนี้ 
1. ผู�สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต�องผ�านการสอบข�อเขียนภาคปกติ ของสถาบัน

โดยได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 รวมกันไม�ตํ่ากว�า 
1,000 คะแนน ท้ังนี้ คะแนนสอบ แต�ละวิชาจะต�องไม�ต่ํากว�า 450 คะแนน (คะแนนยังไม�
หมดอายุ) หรือมีคะแนน TOEFL 500 (Internet-Based) 61 / ( Computer-based) 
173 หรือมีคะแนน IELTS 5 (ไม�เกิน 2 ป>) แทนวิชาภาษาอังกฤษ และ คะแนน GMAT 
450 ข้ึนไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไม�เกิน 1 ป>) 

2. ผู�สมัครหลักสูตรนิติศาสตร� จะต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร� 
3.   ผู�สมัครหลักสูตรนิติศาสตร�และหลักสูตรกฎหมายเพ่ือการบริหาร จะต�องสอบข�อเขียน    

ก�อนสอบสัมภาษณ� 
4.   ผู�สมัครสาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุDนจะต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิชาเอกภาษาญ่ีปุDนหรือเทียบเท�า หรือสอบวัดระดับได�ไม�ต่ํากว�าระดับ N3  
สำหรับผู�สมัครทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ต�องมีผลการสอบ ข�อเขียนภาคปกติ     
วิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 7 (ภาษาญ่ีปุDน) ท่ียังไม�หมดอายุ 
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ก.   การสมัคร  
   ขอรับใบสมัครด�วยตนเอง ได�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�าใบสมัครนั้นเป4น 
       โมฆะ 
   3. กรอกข�อความในแบบฟอร�มให�ครบถ�วน ชัดเจน 
 
 วิธีการสมัคร กระทําได� 2 ช�องทาง คือ 

1. สมัครทาง Internet บัดนี้ - 18 มีนาคม  2561 ผู�สมัครเข�าเว็บไซต�รับสมัคร online ได�ท่ี 
http://entrance.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 

1.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ    
กรณีทุนส�งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 2/2561 

1.2 ผู�สมัครสอบให�ปฏิบัติดังนี้ 
1.2.1 ลงทะเบียน (เพ่ือขอสิทธิ์การเข�าใช�ระบบ)   
1.2.2 เข�าสู�ระบบ  
1.2.3 เลือกรหัสผ�าน / ขอรหัสผ�านใหม� 
1.2.4 กรอกข�อมูลเพ่ือขอรหัสผ�าน  
1.2.5 ต้ังรหัสผ�าน / ยืนยันรหัสผ�าน 
1.2.6 สมัครสอบ   
1.2.7 ประเภทการสมัครสอบ 
1.2.8 เลือกรายวิชาท่ีเปLดสอบ 
1.2.9 กรอกข�อมูลผู�สมัคร 
1.2.10 ยืนยันการสมัคร  
1.2.11 พิมพ�ใบแจ�งหนี้ 

 
 *  กรณีผู�ท่ียังไม�เคยสมัครสอบของสถาบันฯ ให�ดําเนินการตามข้ันตอนข�อ 1.2.1 และ 1.2.5 - 1.2.11 
 *  กรณีผู�ท่ีเคยสมัครสอบของสถาบันฯ แล�ว ให�ดําเนินการตามข้ันตอนข�อ 1.2.2 - 1.2.11 
 

1.3 บันทึกข�อมูลผู�สมัครสอบและตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนยืนยันการสมัคร 
1.4 ส�งหลักฐานการสมัครสอบ ทําได� 3 ช�องทาง ดังนี้ 

1.4.1 แนบหลักฐานผ�านระบบ (Attach File ใช�สกุล .pdf)  
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1.4.2 ส�งหลักฐานทาง e-mail ดังนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�   ส�งมาท่ี  entrance@nida.ac.th 
 คณะสถิติประยุกต� 

 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะภาษาและการสื่อสาร   ส�งมาท่ี  entrance_nida@hotmail.com 

 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 คณะนิติศาสตร�    ส�งมาท่ี  applynida@hotmail.com   
 คณะการจัดการการท�องเท่ียว 
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 

  
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม  ส�งมาท่ี  register.nida@gmail.com   
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม  

 
1.4.3 ส�งใบสมัครพร�อมหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย� โดยส*งถึงสถาบันภายใน

วันท่ี 18 มีนาคม  2561 
                        โดยส�ง  กองบริการการศึกษา                   
                                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
                                            118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปL  กรุงเทพ 10240 
                                            (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครกรณีทุนส�งเสริมการศึกษา) 

(หากส*งเอกสารหลังวันท่ี 18 มีนาคม  2561 สถาบันจะไม*ประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์สอบและไม*มีสิทธิ์เข าสอบ) 
 

1.5 พิมพ�ใบแจ�งยอดการชําระเงินค�าสมัครสอบและชําระเงินภายในวันท่ี 18 มีนาคม  2561 
(หากชําระเงินและส*งเอกสารหลังวันท่ี 18 มีนาคม  2561 ทางสถาบันจะถือว*าผู สมัครสละสิทธิ์ในการสมัครและ
ไม*คืนเงินค*าสมัครไม*ว*าจะกรณีใดๆ) 

ท่ี  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ  
                    ค*าธรรมเนียมการสมัครกรณี/หลักสูตร/สาขาละ 200 บาท  
                         ค*าธรรมเนียมผ*านธนาคาร                     20 บาท / ครั้ง 
 

1.6 เม่ือชําระเงินค*าสมัครไปแล วไม*สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก ไขหลักสูตร/สาขาท่ีสมัคร    
แล วได  

1.7 การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได�ตรวจสอบข�อมูลเอกสาร และข�อมูลการชําระเงิน      
ค�าสมัครสอบจากธนาคารถูกต�องครบถ�วนตามใบแจ�งยอดการชําระเงิน และชําระเงินภายในวันท่ี 18 มีนาคม  2561  
ท้ังนี้  ผู�สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงินผ�านธนาคาร 2 วันทําการได� ท่ี 
http://entrance.nida.ac.th  หัวข�อตรวจสอบผลการสมัคร (ไม�มีหนี้ค�างชําระ) 

 ในกรณีท่ีผู�สมัครไม�พบข�อมูลการสมัครสอบ โปรดส�งสําเนาใบแจ�งยอดการชําระเงินท่ีชําระเงินแล�วไปท่ี    
กองบริการการศึกษา โทรสาร (Fax) : 0-2374-1546  
 
 2. สมัครด วยตนเอง 19 มีนาคม - 5 เมษายน  2561 
   ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง ได�ท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ�    
ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� พร�อมรับใบนําส�งเงินค�าสมัครสอบชําระเงินท่ีกองคลังและพัสดุ อาคาร
นราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 3 (ค*าสมัครกรณี/หลักสูตร/สาขาละ 200.- บาท) พร อมรับใบเสร็จรับเงินค*าสมัครสอบ  



 

- ๖  - 
  
หมายเหตุ : 1. ผู สมัครสามารถเลือกสมัครได คนละ 1 คณะ 1 หลักสูตร 1 ทุน เท*านั้น  

    หากสมัครมากกว*า 1 ทุน การสมัครจะเปUนโมฆะ สถาบันจะไม*คืนเงินค*าสมัคร 
2. ผู สมัครท่ีเปUนนักศึกษาทุนของสถาบันอยู*แล ว หากประสงค�จะทําการสมัครเข าศึกษา 
    กรณีทุนส*งเสริมการศึกษาจะต องลาออกจากการเปUนนักศึกษาของสถาบันก*อน จึงจะมีสิทธิ์    
    หากสถาบันตรวจสอบภายหลังพบว*าผู สมัครยังมีสภาพเปUนนักศึกษาทุนของสถาบัน ผู สมัคร 
    จะไม*มีสิทธิ์เข าสอบสัมภาษณ� และการสมัครถือเปUนโมฆะ สถาบันจะไม*คืนเงินค*าสมัครให   
    ไม*ว*าจะกรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

** คําเตือนท่ีผู สมัครต องทราบ ** 
 ผู สมัครต องตรวจสอบและรับรองว*าตนเองมีคุณสมบัติครบถ วนถูกต องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู สมัคร โดยไม*คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว*าคุณสมบัติของ
ผู สมัครไม*เปUนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว*าขาดคุณสมบัติ และจะไม*มีสิทธิ
ได รับการพิจารณาคัดเลือกให เข าศึกษาและหากชําระเงินค*าสมัครแล ว จะไม*คืนเงินค*าสมัครให ไม*ว*า
กรณีใด ๆ และแม ว*าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล ว ให ถือว*าผลการคัดเลือกของผู สมัครที่
ขาดคุณสมบัติดังกล*าวเปUนโมฆะ และไม*มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปUนนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเปUน
นักศึกษาแล ว จะต องหมดสภาพการเปUนนักศึกษาของสถาบัน 
 
ข. กําหนดการสมัคร  

 
 วันท่ีสมัครทางเว็บไซต� 

และชําระเงินภายในกําหนดเท*านั้น 
วันท่ีสมัครด วยตนเอง 

วันประกาศผล
การคัดเลือก 

ครั้งท่ี 2/2561 บัดนี้ - 18 มีนาคม  2561 

19 มีนาคม ถึงวันท่ี        
5 เมษายน  2561 

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

14 พฤษภาคม  
2561 

 
ค.  หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร ดาวน�โหลดได�ท่ีเว็บไซต� http://edserv.nida.ac.th  
2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท�า หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ  

จํานวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองว�ากําลังศึกษาในภาคสุดท�ายของหลักสูตรปริญญาตรี    
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ชุด 
(สําหรับผู�ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต�อเนื่อง 2 ป> จะต�องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญา 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) 



 

- ๗  - 
  

7. หนังสือรับรองผู�สมัครคัดเลือกเข�าเป4นนักศึกษา จํานวน 3 ฉบับ (ดาวน�โหลดได�จากแบบฟอร�ม 
    ใบสมัครหน�าสุดท�าย ท่ี http://edserv.nida.ac.th) 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจ ทุนประเภทท่ี 2 และ หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุDน          
    ทุนประเภทท่ี 1 จะต�องยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสาขา ตามเกณฑ�ท่ีหลักสูตร    
    กําหนด สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ ถ�ามี 

  9. ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ�ามี) 
 

เฉพาะผู สําเร็จการศึกษาจากต*างประเทศจะต องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
10. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของ

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

11. 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
ท่ีสุดในวันเปLดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว�าเอกสารไม�ครบถ�วนและหมดสิทธิ์เข�าศึกษาในสถาบัน 

 
ง.  วิธีการคัดเลือก 
       คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณา
ประวัติส�วนตัว ผลการศึกษาจาก Transcript และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการสัมภาษณ�
ผู�สมัคร เพ่ือทราบถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู�ความสามารถในการวิเคราะห�ปFญหา ความรู�ท่ัวไปในวิชาท่ี    
เรียนมา  ท้ังนี้ การคัดเลือกดังกล*าวอยู*ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการพิจารณา
ตัดสินของคณะกรรมการดังกล*าวถือเปUนท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให�ผู�สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการ
การคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ�อย�างเคร�งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ขอให�ผู�สมัครติดตาม
สอบถามรายละเอียดได�ท่ีคณะโดยตรงต�อไป 
 
  อนึ่ง  สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม*จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู ผ*าน
การคัดเลือกไม*ถึง 5 คน โดยอาจจัดให มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 
จ. กําหนดการประกาศรายช่ือและสถานท่ีสอบสัมภาษณ� 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://gspa.nida.ac.th 
     โทร. 02-727-3919  11 เมษายน  2561 

คณะบริหารธุรกิจ  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/ 
     โทร. 02-727-3936  11 เมษายน  2561 
 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://econ.nida.ac.th/ 

     โทร. 02-727-3176  20 เมษายน  2561 
 คณะสถิติประยุกต�  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ ท่ี http://as.nida.ac.th/   
     โทร. 02-727-3040  11 เมษายน  2561 



 

- ๘  - 
  
 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 
คณะภาษาและการสื่อสาร  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  ท่ี http://lc.nida.ac.th/  
    โทร. 02-727-3141  12 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 
 

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู สมควรได รับทุนจาก ผู ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด       
ตามจํานวนทุนท่ีแต*ละคณะได รับการจัดสรรจากสถาบัน ท้ังนี้ การจะได รับทุนประเภทใดหรือได รับการ
คัดเลือกโดยไม*ได รับทุน ให อยู*ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส*วนเกณฑ�การให ทุนและเง่ือนไข
สําหรับผู ได รับการคัดเลือกให รับทุนส*งเสริมการศึกษา ให เปUนไปตามประกาศกําหนดเกณฑ�การให ทุนของ
สถาบัน ส*วนผู ได รับการคัดเลือกท่ีไม*ได รับทุน สามารถเข าศึกษาได โดยต องชําระค*าธรรมเนียมการศึกษา
ตามปกติ และผู ผ*านการคัดเลือกทุกคนจะต องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ก*อนวันเป4ดภาคการศึกษา 
 

เพ่ือเปUนการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให เปUนไปตามเกณฑ�สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดให นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต องผ*านเกณฑ�    การสอบภาษาอังกฤษ 
ดังนี้ 
 ๑. นักศึกษาท่ีต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ในการ      
เข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS       
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ� ท้ังนี้ คะแนนผ�านเกณฑ�ข้ันตํ่าให�เป4นไปตามท่ีแต�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 ป> นับถึงวันยื่น 
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม�เกิน ๒ ป> นับถึงวันยื่น 

 
 



 

- ๙  - 
  
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ

ความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ท่ีศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ 
 

การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว�นลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษา ให�เป4นไปตามหลักเกณฑ�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�  
 
หลักเกณฑ�การรับทุน 

1. ทุนส�งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) 
   ผู�รับทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship) ทุนส�งเสริมการศึกษา
ประเภทท่ี ๒ และทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๓ จะต�องได�รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต�ละภาคการศึกษา       
ไม�ต่ํากว�า ๓.๓๐ หากภาคการศึกษาใดได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�าเกณฑ�ท่ีกําหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน 

2. ผู�รับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลังขอลาออก หรือสิ้นสภาพการ
เป4นนักศึกษากรณีท่ีไม�สามารถสําเร็จการศึกษาได�ตามข�อบังคับฯ ว�าด�วยการศึกษา จะต�องคืนเงินทุนการศึกษาท่ี
ได�รับมาแล�วท้ังหมดให�กับสถาบัน เว�นแต�คณะกรรมการจะพิจารณาเป4นอย�างอ่ืน 

3. ผู�รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป4นนักศึกษากรณีท่ีไม�สามารถสําเร็จการศึกษาได�ตามข�อบังคับฯ    
ว่าด้วยการศึกษา  หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที�ได้รับมาแล้วทั #งหมดให้กับสถาบนั    
เว�นแต�คณะกรรมการจะพิจารณาเป4นอย�างอ่ืน 

4. กรณีท่ีผู�รับทุนต�องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซํ้า ผู�รับทุนจะไม�ได�รับการยกเว�นค�าธรรมเนียม
การศึกษาในวิชาท่ีลงทะเบียนซํ้า   

5. กรณีท่ีผู�รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีนอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะได�รับยกเว�น
ค�าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได�  ต�อเม่ือผู�รับทุนได�รับคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาให�ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ 

6. ผู�รับทุนจะต�องทํางานให�กับคณะ หรือสถาบัน ไม�ต่ํากว�าสัปดาห�ละ ๖ ชั่วโมง 
7. ผู�รับทุนนี้ไม�มีสิทธิ ท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน  ยกเว�นทุนสนับสนุนการทําและการตีพิมพ�

วิทยานิพนธ�จากเงินงบประมาณแผ�นดิน  
 
  ผู ผ*านการคัดเลือกท่ีได รับทุนจะต องปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนดังนี้ 
1. เง่ือนไขสําหรับผู ได รับทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship) 

1.๑ ผู�รับทุนในระดับปริญญาโทจะต�องศึกษาในแผน ก. (ทําวิทยานิพนธ�) 
1.๒ ผู�รับทุนจะได�รับยกเว�นค�าธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรู�เฉพาะในการสมัครสอบครั้งแรก

เท�านั้น 
 



 

- ๑๐  - 
  

1.3 ค�ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน  ให�ผู�รับทุนเป4นผู�ชําระค�ารักษาสถานภาพ 
1.4 ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ�ให�เป4นลิขสิทธิ์ร�วมระหว�างนักศึกษาผู�รับทุนกับสถาบันเป4นระยะเวลา ๕ ป> 

หลังจากนั้นให�ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ�ตกเป4นของนักศึกษาผู�รับทุน หากผู�รับทุนดําเนินการใดๆ อันเป4นการละเมิดสิทธิ์
ในทรัพย�สินทางปFญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ทางกฎหมายของผู�อ่ืน  “ผู�รับทุน” ต�องเป4นผู�รับผิดชอบในความเสียหายต�อการ
ละเมิดสิทธิ์นั้นแต�เพียงผู�เดียว 

1.5 ค�าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ�  ให�ผู�รับทุนเป4นผู�ชําระค�าธรรมเนียม 
1.6 ผลงานวิทยานิพนธ�ระดับปริญญาเอกต�องได�รับการตีพิมพ�หรือได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ�ในวารสารระดับ

นานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก�อนการตีพิมพ�  ท้ังนี้ วารสารระดับนานาชาติ   
ต�องเป4นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) กําหนด โดยไม�รวม Proceedings 

1.7  ผลงานวิทยานิพนธ�ระดับปริญญาโทต�องได�รับการตีพิมพ�หรือได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาติท่ีอยู�ในฐานข�อมูล TCI (เฉพาะวารสารท่ีอยู�ในกลุ�มท่ี ๑ และกลุ�มท่ี ๒) โดยไม�รวม Proceedings 

 
2. เง่ือนไขสําหรับผู ได รับทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๒ และ 3 บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ�  หรือวิชาการ
ค�นคว�าอิสระ หรือรายวิชาตามหลักสูตร  จะต�องดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 ได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีมี Peer Review หรือ 
2.2 เสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมี Peer Review โดยต�องเป4น

บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ท่ีได�ตีพิมพ�เรียบร�อยแล�ว หรือ 
2.3 ได�รับรางวัลจากการแข�งขัน หรือได�รับรางวัลจากการประกวดทางวิชาการ ซ่ึงต�องเป4นการแข�งขันหรือ

การประกวดท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีเข�าศึกษา หรือ    
2.4 เสนอผลงานในองค�กรหรือชุมชนเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงต�องเป4นองค�กรหรือชุมชนท่ีได�รับความเห็นชอบ  

จากคณบดีคณะท่ีเข�าศึกษา โดยผลงานการพัฒนาจะต�องได�รับการรับรองผลงานจากผู�บริหารองค�กรหรือชุมชนด�วย 
 
3. เง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับผู ได รับทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ� หรือวิชาการ
ค�นคว�าอิสระ หรือรายวิชาตามหลักสูตร จะต�องดําเนินเป4นผลงานได�รับการเผยแพร�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ี  
สืบค�นได� 

 
 หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค�าธรรมเนียม 

การศึกษา และหลักสูตรท่ีจะทําการเปLดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า        
ท้ังนี้ ให�เป4นไปตามประกาศของสถาบัน  

 
  

ประกาศ   ณ  วันท่ี         15     กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2561 
 

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

รองอธิการบดีฝDายวิชาการ 
 

 


