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ประวัติความเปนมา บทบาทและภารกิจ 
 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปน สถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ     

ที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 

ตามพระราชประสงคของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ    

ที่ทรงเล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดใหมีสถาบันการศึกษาชั้นสูงดานการบริหาร เพื่อผลิต

นักบริหาร นักวิชาการ ในหลากหลายสาขา อันเปนปจจัยสําคัญที่จะพัฒนาประเทศใหมี

ความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยในเบื้องตนไดรับความชวยเหลือจากกรมวิเทศ

สหการ มูลนิธิฟอรด และ Midwest Universities Consortium for International 

Affairs (Mucia) จัดตั้งเปนสถาบันอิสระ สมทบอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําการ

สอนในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอมาไดยายที่ทําการ

มาจัดตั้งเปน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่แขวงคลองจั่น เขตบางกะป และเริ่มเปด

การเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โอนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)    

และเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจขึ้นใหมอีกคณะหนึ่ง นอกจากนี้ไดโอนงาน

ฝกอบรมสวนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และงานสวนหนึ่งของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ มาจัดตั้งเปนกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน โดยจัดเปนการเรียนการสอนในสาขาวิชา

พัฒนาการเศรษฐกิจ และสาขาวิชาสถิติตามลําดับ  

  จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันจึงไดจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรขึ้นใหมหลายหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาเอก และปริญญาโท เพื่อรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นตามยุคสมัย และเพื่อตอบสนองความตองการ

ของหนวยงาน และบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพ นอกจากนี้ ยังไดเปดโอกาสทางการ

ศึกษาใหผูที่ทํางานแลว ไดศึกษาโดยไมกระทบกับการทํางาน โดยจัดการเรียนตอนเย็น 

และ/หรือวันเสาร-อาทิตย รวมทั้งไดริเริ่มขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับบุคลากรในทองถิ่น 

โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในสวนภูมิภาค ตั้งแตป พ.ศ.2535 เปนตนมา      

แต เ นื่ องจากป จจุ บันสถา บันการ ศึกษาในภู มิภาคต า งๆ  มีความพร อมมากขึ้ น          

สามารถจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางเหมาะสม สถาบันจึงปรับลด     

การจัดการเรียนการสอนในสวนภูมิภาค และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

และปริญญาโทใหเหมาะสม เพื่อใหรองรับภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง    

ในปจจุบันและอนาคต รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหกาวสูความเปนสากล

มากขึ้น เชน จัดใหมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในบางวิชา ตลอดจนปรับปรุงการ

ใหบริการทางการศึกษา การพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อใหผูเรียนและผูสนใจในการศึกษา

ไดเขาถึงความรูและขอมูลตางๆ ไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น 
    นอกเหนือจากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งถือเปนภารกิจหลักแลว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ยังไดมุงพัฒนาผลงานวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานและประยุกต 

และการวิจัยอื่น ๆ อันเปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน

การใหบริการวิชาการ การฝกอบรมในหลากหลายสาขา ตามความตองการของสังคม เพื่อเปนการ

พัฒนาองคความรูใหแกบุคลากรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหไดรับ

ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน การรวมคิดรวมแกปญหาของสังคม เพื่อพัฒนา

สังคมไทย โดยดํารงไวซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งจะนําพาใหเกิดการปรับปรุง และพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

National Institute of Development Administration 

 

 
 

ตราสถาบัน 

 

รูปธรรมจักร อยูภายในวงกลมซอนสองวงดวยกัน บริเวณขอบวงกลมดานบน    

มีคําขวัญวา “นตฺถิ ปฺญา สมา อาภา” แปลวา “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” ขอบลาง

วงกลมเปนชื่อ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ภายในวงกลมทําเปนรูปคบเพลิง      

8 อัน มีกงที่แยกออกเปนแกน 8 กง มีเปลวเปนสีขาว ซึ่งหมายความวา “การใชความรู   

ไปในทางที่ดีโดยถือมรรค 8 เปนหลักจะสงผลใหเกิดความรุงเรืองแกประเทศชาติหรือ 

มวลมนุษย” ซึ่งเปนจุดมุงหมายของสถาบัน 

 

วิสัยทัศนของสถาบัน 
 

“สถาบันชั้นนําแหงชาติที่สรางผูนําและองคความรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” 

 

 

 

 

พันธกิจของสถาบัน 
 

1. สรางผูนําที่มีปญญาคูคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 

2. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหารการพัฒนา 

3. สรางงานบริการวิชาการที่มีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 

4. สรางเสริมคานิยมและจิตสํานึกมุงมั่นพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเขมแข็ง

ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหคุณคากบัการพัฒนา

และการมีสวนรวมของบุคลากร 

6. สรางประโยชนใหกับสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ปรัชญาในการดําเนนิงานของสถาบัน 

 

  “สรางปญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง (WISDOM for Change)” 

 
คานิยมรวม 

 WISDOM 

 W : World Class : กําหนดทิศทางสูระดับโลก 
 I : Innovation : สรางสรรคนวตักรรมใหกับสังคมไทย 
 S : Social Responsibility : สํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
 D : Discipline : มีระเบียบวินัย 

 O : Open mindedness : ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 M : Morality : มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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     สีประจําสถาบัน และสีประจําคณะ 

 

สถาบัน          สีเหลือง 
คณะรัฐประศาสนศาสตร       สีเขียวใบไม 
คณะบริหารธุรกิจ        สีแดงเลือดนก 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ       สีฟา 
คณะสถิติประยกุต        สีแสด 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม      สีมวง 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย      สีน้ําเงิน 
คณะภาษาและการสื่อสาร       สีชมพ ู

คณะนิติศาสตร        สีขาว 

คณะการจัดการการทองเที่ยว      สีทอง 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ    สีฟาอมเขียว 

 

ตนไมประจําสถาบัน 

ตนราชพฤกษ หรือ ตนคูณ 

 
 

 

 

 

 

 

การรับนักศกึษา 
               

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) รับนักศึกษาเขา ศึกษาในระดับ   

ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวัน

จันทร-วันศุกร เวลา 09.00-16.00 น.  ภาคพิเศษ เวลา18.00-21.00 น. และวันเสาร-อาทิตย 

เวลา 09.00-16.00 น. ตามตารางสอนของแตละหลักสูตร ทั้งนี้ การรับเขาศึกษาระดับ

ปริญญาโท ภาคปกติ จัดการรับนักศึกษา 2 ประเภท คือ 
      1. กรณีปกติ  
      2. กรณีพิเศษ  
                 2.1 โครงการทุนสงเสริมการศึกษา 
      2.1.1 โครงการทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) 

          2.1.2 โครงการทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (ทุนยกเวนคาหนวยกิต) 

          2.1.3 โครงการทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 (ทุนยกเวนคาหนวยกิตกึ่งหนึ่ง) 
                 2.2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน 

 
หมายเหตุ : การรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ใหดูรายละเอียดที่หนา 198-209 
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ระบบการศึกษา 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) จัดระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค  

ปหนึ่งแบง ออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ  และอาจมีภาคเรียนฤดูรอนดวย เนื้อหาวิชาที่สอน
จัดเปนกระบวนวิชา กําหนดปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชา  
เปนหนวยกิต และประเมินผลการศึกษาของแตละกระบวนวิชาเปนลําดับขั้น   

ภาคปกติ ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดยจะทําการประเมิน           
ผลการศึกษารวมทุกวิชาที่ลงทะเบียนภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)    

ภาคพิเศษ หลักสูตรสวนใหญจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดยจะทําการ
ประเมิน ผลการศึกษารวมทุกวิชาที่ลงทะเบียนภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง ยกเวน บางหลักสูตร
ที่จัดเรียนการสอนแบบ Block Course   คือการสอนและประเมินผลเปนรายวิชา  
       กําหนดเปด-ปดภาคเรียนในแตละปการศึกษา  
  ภาคเรียนที่หนึ่ง   เริ่ม เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคเรียนที่สอง    เริ่ม เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูรอน         เริ่ม เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม   
 

  ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจสําเร็จการศึกษาไดภายในเวลา 2 ป          
แตไมเกิน 5 ป และนักศึกษาระดับปริญญาเอกอาจสําเร็จการศึกษาไดภายใน 3 ป แตไมเกิน 
6 ป หรือตามขอกําหนดของหลักสูตร อนึ่ง ระบบการศึกษาและกําหนดการเปดภาคเรียนของ
หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษบางคณะ/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ        
และหลักสูตรปริญญาเอกบางหลักสูตร อาจแตกตางจากที่ระบุไวขางตน ใหศึกษา
รายละเอียดจากปฏิทินการศึกษาของแตละคณะ/หลักสูตร 

 

 
 
 
 

บริการและสวัสดิการนักศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดจัดบริการและสวัสดิการใหแกนักศึกษา    

ทั้งทางดานเทคโนโลยี ดานหองสมุด ตลอดจนจัดสวัสดิการตางๆใหกับนักศึกษา ดังนี้ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผู

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร   

ผานเครือขาย NIDAnet ซึ่งเปนระบบเครือขายที่สถาบันสรางขึ้น เพื่อเปนชองทางในการ

ติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลทั้งในสถาบัน และบนอินเตอรเน็ต เชน บริการ NetID  

จดหมายอิ เล็กทรอนิกส (e-mail) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครือข ายไรสาย 

(NIDA_Wireless) และบริการการเชื่อมตอเครือขายระยะไกล (Dial-up)   

         ดานหองสมุด สํานักบรรณสารการพัฒนาซึ่งเปนหองสมุดกลางของสถาบัน

เปนผูใหบริการ โดยทําหนาที่ใหบริการสารสนเทศดานพัฒนบริหารศาสตร เพื่อสนับสนุน  

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน 

ตลอดจนใหบริการแกบุคคล ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ 

บริการที่มี ไดแก 

 

 บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
 บริการสอน/แนะนําการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ใน

ประเทศและต่างประเทศ 
 บริการแนะนําการใช้ห้องสมุดและนําชมห้องสมุด 
 บริการแนะนําและตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 บริการให้คําปรึกษาการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 บริการยืมระหว่างห้องสมุด/ถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด 
 บรกิารห้องค้นคว้า (Study Room) 75 ห้อง 
 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ/ฐานข้อมูล 
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 บริการห้องดูภาพยนตร์ (Multimedia) 
 บริการเอกสารของสถาบันในรูปแฟ้มข้อมูลฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์/workshop บทความจากวารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร์ และวารสารของคณะต่าง ๆ ของสถาบัน บทความวิชาการ
ดีเด่น/ดี/ชมเชยของสถาบัน เป็นต้น 

 บริการ E-Resources ได้แก่ E-Books, E-Theses/Dissetations,     
E-Journals, E-Newspapers, E-World Bank 

 บริการพิมพ์ผลข้อมูล 
 บริการถ่ายสําเนาเอกสาร 
 บริการรับข้อเสนอแนะเรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดหาเข้าห้องสมุด 
 บริการแนะนําทรัพยากรใหม ่

 
  ดานกิจการนักศึกษา กลุมงานกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานที่ทําหนาที่   

ในการสงเสริมกิจกรรมดานจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษา 
จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา ใหบริการดานกีฬา ใหบริการดานการ
รักษาพยาบาล  จัดกิจกรรมนันทนาการ เชนดนตรีไทย-สากล จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ    
เชน แอโรบิค โยคะ และลีลาศ นอกจากนี้ยังจัดโครงการบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง  สถาบันมีที่ทําการหลักอยูที่  
     118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป         

     กรุงเทพมหานคร 10240 
     ที่ทําการศูนยการศึกษาสวนภูมิภาค 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร 
  จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยมหาดไทยสถาบันดํารงราชานุภาพ อ.บางละมุง 

  จังหวัดนครราชสีมา : ศูนยการศึกษาสีคิ้ว อ.สีคิ้ว 
  จังหวัดอุดรธานี : โรงเรียนอุดรวิทยา 
  จังหวัดพิษณุโลก : วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พิษณุโลก 

  จังหวัดสงขลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวัดสงขลา 
  จังหวัดสุราษฎรธานี : ศูนยสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี 
  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
  จังหวัดยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
            จังหวัดระยอง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

  ติดตอขอทราบรายละเอียดการเขาศึกษาไดที่  กองบริการการศึกษา  
          โทรศัพท : 0-2727 – 3365-77   

  โทรสาร : 0-2374 – 1546, 0-2377-7477  

  e-mail : edu_serv@nida.ac.th 

  http://edserv.nida.ac.th/ 
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การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
  สถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  

จํานวน 45 หลักสูตร ดังนี้ 
 
  ปริญญาเอก 14 หลักสูตร หลักสูตรภาษาไทย   6 หลักสูตร 

      และหลักสูตรนานาชาติ  8  หลักสูตร 
  ปริญญาโท 29 หลักสูตร หลักสูตรภาษาไทย  24 หลักสูตร 

      หลักสูตรภาษาอังกฤษ  1 หลักสูตร 

      และหลักสูตรนานาชาติ   4 หลักสูตร  

       

1. คณะรัฐประศาสนศาสตร 

 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จาํนวน 2 หลักสูตร คือ 

 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 2. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 

 

 

 

 

 



 8

2. คณะบริหารธุรกิจ 

 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ 

    1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 4 หลักสูตร คือ 

 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

    2.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 4. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง 

  ทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 4 หลักสูตร คือ 

 1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ) 

 2. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 
    4. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

4.  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 3 หลกัสูตร คือ 

 1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

 3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร 
    การพัฒนา  

5. คณะสถิติประยุกต 
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ   

     (หลักสูตรนานาชาติ)  
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร คือ 

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ 

    สารสนเทศ 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
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6. คณะนิติศาสตร 
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

  1. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ               
 2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

 7. คณะภาษาและการสื่อสาร 

 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 

 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 4 หลักสูตร คือ 
  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร              
     (หลักสูตรนานาชาติ) 
          2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐ 
     และภาคเอกชน 
  3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน 
           4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

8. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  
     (หลักสูตรนานาชาติ) 

 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 
    องคการ 
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 

   3.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อองคการที่ยั่งยืน 

9. คณะการจัดการการทองเที่ยว 
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ  

 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

      1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ   
10.  คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  

 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม  
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

      1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

11.  วิทยาลัยนานาชาติ  

 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

      1. สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)  
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การศึกษาระดับปริญญาเอก 

 สถาบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 13 หลักสูตร แบงเปน

หลักสูตรภาษาไทย  6 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 7 หลักสูตร ดังมีขอมูล

โดยสรุป ดังนี้  

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

       1. ชื่อหลักสูตร 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

    Doctor of Public Administration Program  

       2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อยอปริญญาบัตร 

    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

    Doctor of Public Administration  

    รป.ด. 
    D.P.A. 

       3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

     คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

       4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   แบบ 1.1  

1. รับสมัครจากผูทํางานสายวิชาการ เชน อาจารย นักวิชาการ 

นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่ทําการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป

หรือทําการวิจัยหรือใหบริการทางวิชาการในสาขารัฐประศาสน

ศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรตามที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรโดยมีประสบการณ

ในสายวิชาการดังกลาวไมต่ํากวา 5 ป   
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2. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันและคณะกรรมการ  

บริหารหลักสูตรกําหนด 

3. สําเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร       

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือสาขา

บริหารดานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

เห็นสมควร 

4. ไดแตมเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท 3.5 ขึ้นไป หรืออยาง

นอย 3.2 แตตองมีผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร

ดีเดน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหสมัครได 

5. เปนผูสามารถลาศึกษาไดเต็มเวลา (อยางนอย 1 ป ในป

การศึกษาแรก)  

   แบบ 2.1 

    1. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันและคณะกรรมการ  

บริหารหลักสูตรกําหนด 
    2. สําเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง 

     จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     ทางรัฐประศาสนศาสตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

     บริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารดานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ 

     บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
 
 
 

       3. ไดแตมเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท 3.5 ขึ้นไป  
        หรืออยางนอย 3.2 แตตองมีผลงานทางวิชาการทาง                 
        รัฐประศาสนศาสตรดีเดน และคณะกรรมการบริหาร     
        หลักสูตรพิจารณาใหสมัครได  

          4. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาวิจัยไดจนสําเร็จ 
       การศึกษาตามหลักสูตร  

       5. วิธีการคัดเลือก 

         แบบ 1.1 
       1.  การคัดเลือกเบื้องตน โดยพิจารณาจาก 
        ก. ใบสมัคร 
        ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
        ค. หนังสือรับรอง 
        ง. ผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรที่เคยทํา  
           จํานวน 1 ชิ้น 
        จ. หัวขอวิทยานิพนธ ผูสมัครตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
            ใหคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพิจารณาพรอมใบสมัคร 
          2. สอบสัมภาษณ 
         แบบ 2.1 
       1.  การคัดเลือกเบื้องตน โดยพิจารณาจาก 
        ก. ใบสมัคร 
        ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
        ค. หนังสือรับรอง 
        ง. สาขาวิชาเอกที่ผูสมัครตองการเขาศึกษา (ระบุในใบสมัคร)  
        2.  สอบสัมภาษณ 
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       6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 

         จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 
      วันศุกร 18.00-21.00 น. 

วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น. ตามตารางสอนของหลักสูตร  

      7. จํานวนที่รับ ประมาณปการศึกษาละ 20 คน 

      8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
         หลักสูตรการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษา        

แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน 1 ภาค ระยะเวลาในการศึกษา    

ไมเกิน 6 ป  
      9. โครงสรางหลักสูตร 

 หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1

1. 

 

2. 

3. 

วิชาเสริมพื้นฐาน 

 

วิชาหลัก 

วิชาเอก 

2 วิชา 6 หนวยกิต

(ไมนับหนวยกิต) 

อาจใหมีการเรียนเพิ่ม 

โดยไมนับหนวยกิต 

2 วิชา 6 หนวยกิต

(ไมนับหนวยกิต) 
18 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

4. สอบคุณสมบัติ ตองสอบผาน 

ในปการศึกษาที่ 1 

สอบหลังเรียนครบ 

30 หนวยกิต 

5. วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

 รวม 48 หนวยกิต 66 หนวยกิต 

      

 

 

 

     10.  สาขาวิชาเอก มีดังนี้ 

       1. นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารองคการ  

        2. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

        3.  การบริหารองคการ (Organization and Management) 

             4. การบริหารการเงินและการคลงั (Financial and Fiscal Management)  

        5. การปกครองทองถิ่น (Local Government)  

  6. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management) 
  7. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 

               11. คาธรรมเนียมการศึกษา 

 ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 480,000.-บาท 

12. จุดเนนของหลักสูตร 
เพื่อเปนนักบริหาร และนักวชิาการที่สามารถเผยแพรความรูทางดาน

วิชาการรัฐประศาสนศาสตร เพื่อนําไปใชในการพัฒนาประเทศตอไป 

13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10,11 

  โทรศัพท  0-2727-3918 
  e-mail : dpathainida@gmail.com 
  http://gspa.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

   

  1. ชื่อหลักสูตร 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
  Doctor of Philosophy Program in Social  

  Development  Administration 
     
  2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อยอปริญญาบัตร 

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

    Doctor of Philosophy (Social Development        

                         Administration ) 

    ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

    Ph.D. (Social Development  
    Administration) 
  3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   4.1 มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดี และความรูคอมพิวเตอรในระดับ

ใชได โดยตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ทั้งนี้  ผูที่มีความรูต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด 

 

 

จะตองปรับปรุงมาตรฐานความรูของตนเองใหไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ กําหนด มิฉะนั้น ถือวาขาดคุณสมบัติ 

    สําหรับความรูภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองมีความรูตามเกณฑที่

สถาบันกําหนด 

   4.2 สําเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือ

ตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

          4.3 สําหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยหรือ

รวมทําวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ อยางนอย 1 เรื่อง 

                    4.4 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบันในการสอบขอเขียน และ/

หรือสอบสัมภาษณ 

        5. วิธีการคัดเลือก 

        5.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ

ทํางาน รวมทั้งจดหมายรับรองดานการศึกษา ประวัติการทํางานและความประพฤติ       

และผลสอบ TOEFL 

      5.2 การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ หรือ 
      5.3 หัวขอที่ตั้งใจจะทําวิทยานิพนธพรอมขอเสนอเชิงหลักการ 

    6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 

   จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 
   วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 18.00 -  21.00 น. ตามตารางสอนของหลักสูตร  
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          7. จํานวนที่รับ ประมาณปการศึกษาละ 15 คน 
          8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

  เปนการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปแบงการศึกษาเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และภาคฤดูรอน 1 ภาค และตองสําเร็จการศึกษาภายใน 6 ป นับจากขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษา 
    

          9. โครงสรางหลักสูตร 
 หมวดวิชา แบบ 1(1.1) แบบ 2(2.1)

1. วิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา(ไมนับหนวยกิต) 2 วิชา (ไมนับหนวยกิต) 

2. วิชาหลัก อาจใหมีการเรียน 6 หนวยกิต 

3. วิชาระเบียบวิธีวจิัย เพิ่มเติมโดยไมนับ 9 หนวยกิต 

4. วิชาเอก หนวยกิต ก็ได 9 หนวยกิต 

5. สอบคุณสมบัติ สอบผานภายใน 2 ป 

นับจากขึ้นทะเบียน 

สอบผานภายใน 2 ป 

หลังจากเรียนรายวิชาครบ

6. วิทยานิพนธ

(ทําเปนภาษาอังกฤษ) 

48 หนวยกิต 

 

36 หนวยกิต 

 รวม 48 หนวยกิต 60 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

   10.  สาขาวิชาเอก มีดังนี้ 

10.1  ทฤษฎีการพัฒนาและนโยบายการบริหารการพัฒนาสังคม
(Development Theory and Social Development 

Administration Policy) 

10.2  องคการและการจัดการพัฒนาสังคม (Organization and Social     
Development Management)  

   11.  คาธรรมเนยีมการศึกษา 
ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 469,000.- บาท  

   12.  แนวทางในการประกอบอาชีพ 
  1. นักบริหารดานการพัฒนาสังคมมืออาชีพที่ปฏิบัติงานดานการพัฒนา

สังคมและความรับผิดชอบทางสังคม ทั้งในองคการภาครัฐและองคกรเอกชน 

  2. อาจารยและนักวิชาการดานการบริหารการพัฒนาสังคมและดานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  3. บุคลากรในหนวยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใหความรู

ดานการพัฒนาสังคมการวิเคราะหนโยบาย การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคม 
  4. อาชีพอิสระอืน่ๆ  

13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
      คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17 
โทรศัพท  0-2727-3126, 0-2727-3101 
http://ssde.nida.ac.th 

           

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

   
  1. ชื่อหลักสูตร 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 
  Doctor of Philosophy Program in Environmental  

  Management 
  2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อยอปริญญาบัตร 

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

    Doctor of Philosophy (Environmental  

                       Management) 

    ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

    Ph.D. (Environmental  

                      Management) 
  3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   4.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือ

ตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และมี

ประสบการณในการทําวิจัยหรือรวมทําวิจัยไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือมีประสบการณในการ

ทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 1 ป สําหรับหลักสูตร แบบ1(1.1) 

             
 

   4.2 สําเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือ

ตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สําหรับ

หลักสูตรแบบ 2(2.1) 

   4.3 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือ

ตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และไดรับ

เกียรตินิยมหรือมีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป  สําหรับหลักสูตร แบบ 2(2.2) 

   4.4 มีความรูภาษาอังกฤษ (TOEFL/ILETS) ตามเกณฑที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกําหนด  

   4.5 ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

   5. วิธีการคัดเลอืก 

        5.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ

ทํางาน รวมทั้งจดหมายรับรองดานการศึกษา ประวัติการทํางานและความประพฤติ ขอเสนอ

โครงรางวิทยานิพนธและผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/ILETS) 

      5.2 สอบสัมภาษณ  
   6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 

     จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 
     วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 18.00-21.00 น. ตามตารางสอนของหลักสตูร 

7. จํานวนที่รับ ประมาณปการศึกษาละ 15 คน 
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  8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

  เปนการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปแบงการศึกษาเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และภาคฤดูรอน 1 ภาค และตองสําเร็จการศึกษาภายใน 6 ป นับจากขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษา 
    9. โครงสรางหลักสูตร 

 
หมวดวิชา 

แบบ 1(1.1) 

(ทําวิทยานิพนธ) 

แบบ 2(2.1)(เรียนรายวิชา

และทําวิทยานิพนธ) 
แบบ 2(2.2) 

ป.โท-เอก 

1. วิชาเสริมพื้นฐาน - 2 วิชา (ไมนับหนวยกิต) 2 วิชา (ไมนับหนวยกิต) 

2. วิชาพื้นฐาน 
อาจเรียนเพิ่มโดยไม

นับหนวยกิต 

อาจเรียนเพิ่มโดยไม 

นับหนวยกิต 
12 หนวยกิต 

3. วิชาหลัก - 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

4. วิชาระเบียบวิธีวิจัย - 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

5. วิชาเอก - 9 หนวยกิต 9 หนวยกิต 

6. สอบคุณสมบัติ 
สอบผานภายใน 2 ป 

นับจากขึ้นทะเบียน 

สอบผานภายใน 2 ป 

หลังจากเรียนรายวิชาครบ 

สอบผานภายใน 2 ป 

หลังจากเรียนรายวิชาครบ 

7. 
วิทยานิพนธ

(ทําเปนภาษาอังกฤษ) 
48 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

 รวม 48 หนวยกิต     57 หนวยกิต  81 หนวยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.  สาขาวิชาเอก มีดังนี้ 

       10.1 การบริหารและพัฒนาสิ่งแวดลอม (Environmental                          

    Management and Development) 

      10.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental                        

    Management Science and Technology) 

               10.3 การวิเคราะหและประเม ินดานสิ่งแวดลอม (Environmental                          

    Analysis and Assessment) 

               10.4 การจัดการสิ่งแวดลอมเชิงสังคมและธุรกิจ (Social and Business        

    Aspects in Environmental Management) 

11.  คาธรรมเนยีมการศึกษา 

ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 469,000.- บาท  
   12.  แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1. นักบริหารมืออาชีพที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน 

2. อาจารยและนักวิชาการดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

3. บุคลากรในหนวยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใชความรู

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม การวิเคราะหนโยบาย การวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม 

4. อาชีพอิสระอืน่ๆ 
13.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17 
โทรศัพท  0-2727-3126, 0-2727-3101 
http://ssde.nida.ac.th 

          

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

       1. ชื่อหลักสูตร 
    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

    Doctor of Laws Program  

       2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อยอปริญญาบัตร 
    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    Doctor of Laws 

    น.ด. 

    LL.D. 
       3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

     คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
       4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   แบบ 1(1.1) แผนการศึกษาเนนการวิจัยและทําวิทยานิพนธ 

1. เ ป น ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า นิ ติ ศ า ส ต ร ม ห า บัณ ฑิ ต จ า ก

สถ า บั นก า ร ศึ กษ า ที่ ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า กสํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยหรือรวมทําวิจัยไมนอยกวา       

1 เรื่อง 

3. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันกําหนด 

4. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตร 

    
 

   แบบ 2(2.1)  แผนการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 

1. เ ป น ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า นิ ติ ศ า ส ต รมห า บัณ ฑิต จ า ก

สถ า บันก า ร ศึกษ าที่ ไ ด รั บก า ร รับ รอ งจ าก สํ า นัก ง าน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันกําหนด 

3. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร    

แบบ 2(2.2) แผนการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา      

ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และไดเกียรตินิยม หรือมีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 

1 ป 

2. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันกําหนด 

3. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จ      

         การศึกษาตามหลักสูตร 

       5. วิธีการคัดเลือก 

         แบบ 1(1.1) 
       1.  การสอบคัดเลือกเบื้องตน โดยพิจารณาจาก 

ก. ใบสมัคร 

ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
ค. ผลงานวิจัยทางนิติศาสตรที่เคยทําหรือรวมทํา 1 เรื่อง 

ง. เคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งผูสมัครตองนําเสนอให 

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพิจารณาพรอมใบสมัคร 
จ. สาขาวิชาเอกที่ผูสมัครตองการเขาศึกษา (ระบุในใบสมัคร) 

          2. สอบสัมภาษณ 
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         แบบ 2(2.1) 

       1.  การคัดเลือกเบื้องตน โดยพิจารณาจาก 
ก. ใบสมัคร 
ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
ค. ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร เชน บทความ 1 เรื่อง (ถามี) 

ง. เค า โครง วิทยา นิพนธ  ผู ส มัครตอง เสนอเค า โครง
วิทยานิพนธเบื้องตนใหคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
พิจารณาพรอมใบสมัคร 

จ. สาขาวิชาเอกที่ผูสมัครตองการเขาศึกษา (ระบุในใบสมัคร) 
                     2. สอบสัมภาษณ 
                       แบบ 2(2.2) 
       1.  การคัดเลือกเบื้องตน โดยพิจารณาจาก 

ก. ใบสมัคร 
ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
ค. ผลการศึกษา และใบรับรองประสบการณการทํางาน 

ง. ขอเขียนภาษาไทยที่แสดงถงึเปาหมายการศึกษา         
(Statement of Purpose) จํานวนไมเกิน 10 
หนากระดาษเอ 4 

จ. สาขาวิชาเอกที่ผูสมัครตองการเขาศึกษา (ระบุในใบสมัคร) 
          2.  สอบสัมภาษณ 

   
 
 
 
 
 

6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอน  ที่สถาบัน 
วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสูตรกําหนด 

7. จํานวนนกัศึกษาที่คาดวาจะรับ ปการศึกษาละ 15 คน 
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

         หลักสูตรการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษา        

แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน 1 ภาค ระยะเวลาในการศึกษา    

ไมเกิน 6 ป 
 
   9. โครงสรางหลักสูตร 
                          

 หมวดวิชา แบบ 1(1.1) แบบ 2(2.1) แบบ 2(2.2) 
1. 

 

2. 

 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

วิชาการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา 

วิชาเสริมพื้นฐาน 
 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาหลัก 
วิชาวิจัย 

วิชาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ 

สอบคุณสมบัติ 

20 ชั่วโมง

 
 
 
 
 
 
 
 

48 หนวยกิต 
สอบ 

20 ชั่วโมง 
 

6 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 

9 หนวยกิต 
6 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

36 หนวยกิต 

สอบ 

40 ชั่วโมง 
 

6 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

12 หนวยกิต 

   9 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

   3 หนวยกิต 

 48 หนวยกิต 

สอบ 

 รวม 48 หนวยกิต 54 หนวยกิต 78 หนวยกิต 
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     หมวดวิชาเลือก มีดังนี้ 

1. กฎหมายสังคม-เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา 
2. กฎหมายธุรกิจ 
3. กฎหมายเอกชน 

4. กฎหมายมหาชน 

5. กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

6. กฎหมายระหวางประเทศ 
7. กฎหมายสิ่งแวดลอม 

 

10. คาธรรมเนยีมการศึกษา 

 ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 560,000บาท 
11. จุดเนนของหลักสูตร 

1. สรางนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประยุกต   

               ใชกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ  

2. สรางนักนิติศาสตรใหมีปญญา คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ  

    อาชีพ 

                    3. มีสาขาวิชาสําหรับทําวิทยานิพนธใหเลือกหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

     12.  แนวทางในการประกอบอาชีพ 
1. อาจารยระดับอุดมศึกษา 

2. นักวิจัย นักวชิาการ ดานนิติศาสตร 

3. ผูพิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตํารวจ 

4. นิติกร ทนายความ ที่ปรึกษากฏหมาย 

5. นักวิชาชีพในหนวยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช  

   ความรูทางกฏหมาย 
6. นักการเมือง  
7. อาชีพอิสระอืน่ๆ 

13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
      คณะนิติศาสตร  

อาคารบุญชนะ อัตถากร  ชั้น 5 
โทรศัพท  0-2727-3660-63 

  โทรสาร  0-2374-4731   
E-mail :  law@nida.ac.th 
http://law.nida.ac.th 

 

           
                                 @@@@@@@@@ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 

 

       1. ชื่อหลักสูตร 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 

    Doctor of Philosophy Program in Integrated 

    Tourism Management  

       2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อยอปริญญาบัตร 

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ) 
    Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) 

    ปร.ด.(การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ) 
    Ph.D. (Integrated Tourism Management) 
       3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

     คณะการจัดการการทองเที่ยว 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
       4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   แบบ 1.1 (ทําวิทยานิพนธ) 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่

ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันกําหนด 

3. มีประสบการณในการทําวิจัยหรือรวมทําวิจัยไมนอยกวา 1 เรื่อง  

4. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จ  

การศึกษาตามหลักสูตร 

   แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษา     

ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันกําหนด 

3. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

แบบ 2.2 ศึกษาปริญญาโทควบเอก (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไดเกียรตินิยมจาก  

สถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น   

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันกําหนด 

3. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จ     

การศึกษาตามหลักสูตร 
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   5. วิธีการคัดเลอืก 

         แบบ 1.1 
       1.  การคัดเลือกเบื้องตน พิจารณาจาก 
        ก. ใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
            จดหมายรับรองผูสมัคร  
        ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด 
            ค. โครงรางวิทยานิพนธ (ผูสมัครตองเสนอโครงราง

วิทยานิพนธ พรอมใบสมัคร) 
       2.   สอบสัมภาษณ 
         แบบ 2.1 และ 2.2  
       1.  การคัดเลือกเบื้องตน พิจารณาจาก 
        ก. ใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
            จดหมายรับรองผูสมัคร  
        ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด 
       2. สอบสัมภาษณ 
     6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 

              จัดการเรียนการสอน  ที่สถาบัน 
               วันเสาร-อาทิตย 09.00-17.00 น.ตามตารางสอนของหลกัสูตร  

7. จํานวนนกัศึกษาที่คาดวาจะรับ ปการศึกษาละ 20 คน 
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

         หลักสูตรการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษา        

แบงออกเปน 2  ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน 1 ภาค ระยะเวลาในการศึกษา    

ไมเกิน 6 ป  
               

 

   9. โครงสรางหลักสูตร 
แบบ 1(1.1) : เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและทําวิทยานิพนธ 
แบบ 2(2.1 และ 2.2) เปนแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 

 หมวดวิชา  แบบ 2(2.1) แบบ 2(2.2)

1.

 
2. 

3. 

วิชาเสริมพื้นฐาน 

 

วิชาพื้นฐาน 

วิชาหลัก 

2 วิชา 

(ไมนับหนวยกิต) 
- 
- 

2 วิชา

(ไมนับหนวยกิต) 

- 
12 หนวยกิต 

2 วิชา 

(ไมนับหนวยกิต) 
6 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

4 

5 

6 

 

7 

วิชาระเบียบวิธีวิจัย

วิชาเลือก 
 สอบคุณสมบัต ิ

 
 วิทยานิพนธ 

- 

- 

ตองสอบผาน 

ในปการศึกษาที่ 1 
48 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

หลังจากเรียน 

รายวิชาครบ 

36 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

หลังจากเรียน 

รายวิชาครบ 

48 หนวยกิต 

        รวม 48 หนวยกิต 57 หนวยกิต 75 หนวยกิต 

 
     10. คาธรรมเนยีมการศึกษา 

 ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  แบบ 2(2.1) 602,000  บาท 
                                                            แบบ 2(2.2) 760,000  บาท 

11.จุดเนนของหลักสูตร 

หลักสูตรเนนการบูรณาการ สหวิทยาการสูการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

โดยเนนการสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรการทองเที่ยว เศรษฐศาสตรการทองเที่ยว 

การตลาดการทองเที่ยว ชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยนอมนําปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชกับนโยบายการพัฒนาประเทศในปจจุบัน โดยหลักสูตรนี้จะเตรียม

ความพรอมใหบัณฑิตเขาใจและสามารถปรับโครงสรางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยเพื่อ

รองรับตอการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
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   แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

1. นักวางแผนนโยบายและการจัดการการทองเที่ยวระดับชาติ 

ภูมิภาคและนานาชาติ 

2. นักวางแผนธุรกจิการทองเที่ยวระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ 

3. นักวิจัยมืออาชพี และที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการ

ทองเที่ยวระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ 

12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 คณะการจัดการการทองเที่ยว  อาคารเสรีไทย 
       โทรศัพท  0-2727-3671-3 
  http://nits.nida.ac.th 

        

 

     @@@@@@@@@ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2555) 

 

  1. ชื่อหลักสูตร 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

    Doctor of Philosophy Program in Communication Arts 

                         and Innovation                               

  2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อยอปริญญาบัตร 

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม) 
    Doctor of Philosophy (Communication Arts 

                         and Innovation )                              
    ปร.ด.(นิเทศศาสตรและนวัตกรรม) 
    Ph.D. (Communication Arts and Innovation ) 

  3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

                                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

4 .คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

4 . 1  สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า โ ท ส า ข า ใ ด ส า ข า ห นึ่ ง                 

จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ        

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน หรือสภาสถาบันใหการรับรองวิทยฐานะ (กรณีแผน 1.1 และ 2.1) 
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4.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีผลการศึกษา

ดีเดน จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน หรือสภาสถาบันใหการรับรองวิทยฐานะ (กรณีแผน 2.2) 

4.3 มีประสบการณในการทํางานและไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกรด

เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือรวมทําวิจัยไมนอยกวา 1 เรื่อง (กรณีแผน 1.1) 

  5. วิธีการคัดเลอืก 
          แบบ 1(1.1) 
       1.  การคัดเลือกเบื้องตน พิจารณาจาก 

     ก . ใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
ผลงานวิจัยทางนิเทศศาสตร และอื่น ๆ ที่เคยทํา หรือรวมทํา จํานวน 1 เรื่อง 
(กรณี 1.1) จดหมายรับรองผูสมัคร  

        ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด 
            ค. โครงรางวิทยานิพนธ (ผูสมัครตองเสนอโครงราง 
                                  วิทยานิพนธพรอมใบสมัคร) 
       2.   สอบขอเขียน 
       3.   สอบสัมภาษณ 
            แบบ 2 (2.1 และ 2.2)  
       1.  การคัดเลือกเบื้องตน พิจารณาจาก 
         ก. ใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน ผลงาน

ทางวิชาการทางนิเทศศาสตร เชน บทความ จํานวน 1 เรื่อง (ถามี) (กรณี 2.1) 
จดหมายรับรองผูสมัคร  

        ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด 
 
        

  
      ค .  โครงร า งวิทยา นิพนธ  (ผู ส มัครตอง เสนอโครงร า ง

วิทยานิพนธพรอมใบสมัคร) 
      ง. ขอเขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงเปาหมาย

การศึกษา (Statement Of Purpose) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A 4  
 (กรณี 2.2) 

           2. สอบสัมภาษณ 
   6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 

              จัดการเรียนการสอน  ที่สถาบัน 
               วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสตูร 

7. จํานวนนกัศึกษาที่คาดวาจะรับ ปการศึกษาละ 15 คน 
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

         หลักสูตรการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบง

ออกเปน 2  ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูรอน 1 ภาค ระยะเวลาในการศึกษา    

ไมเกิน 6 ป  
          9. หลักสูตร 
            9.1 จํานวนหนวยกิต 

   แบบ1(1.1)  (ผูสําเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธจํานวน 48 หนวยกติ 

   แบบ2(2.1)  (ผูสําเร็จปริญญาโท)  วิทยานิพนธจํานวน 36 หนวยกิต 

            ศึกษารายวิชา 18 หนวยกิต 

            แบบ2(2.2) (ผูสําเร็จปริญญาตรี)  วิทยานิพนธจาํนวน 48 หนวยกิต  

ศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต 
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       9.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1(1.1) แบบ 2(2.1) แบบ 2(2.2) 

1.หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน 2 วิชา 

(ไมนับหนวยกิต) 

2 วิชา 

(ไมนับหนวยกิต) 

2 วิชา 

(ไมนับหนวยกิต) 

2. หมวดวิชาพืน้ฐาน - - 6 หนวยกิต 

3.หมวดวิชาหลกั อาจเรียนเพิ่มโดย

ไมนับหนวยกิต 

12 หนวยกิต 12 หนวยกิต 

4.หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อาจเรียนเพิ่มโดย

ไมนับหนวยกิต 

6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

5. สอบวัดคุณสมบัติ - สอบ สอบ 

6.วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 48 หนวยกิต 36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

รวม 48 หนวยกิต 54 หนวยกิต 72 หนวยกิต 

      

  10. คาธรรมเนยีมการศึกษา 

     ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  แบบ 1(1.1) 445,500 บาท (5 ภาคการศึกษา) 

                                               แบบ 2(2.1) 547,500 บาท (6 ภาคการศึกษา) 

       แบบ 2(2.2) 697,500 บาท (7 ภาคการศึกษา) 

 

 

 

 

     

11. จุดเดนของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม เปนหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอนเนนการวิจัยเพื่อการพัฒนาองคความรูและการวิจัยที่มีการนําความรูดาน

นิเทศศาสตรที่ทันสมัยเชิงนวัตกรรมมาประยุกตบูรณาการกับศาสตรอื่นๆ และเสนอมุมมอง

ที่เปนนวัตกรรมในภาพกวาง จึงนับเปนการบูรณาการศาสตรเขาดวยกันเพื่อสรางสรรค    

นักนิเทศศาสตรรุนใหมใหมีแนวคิดใหมที่คิดเชิงนวัตกรรม  มีวิสัยทัศน ความล้ําหนาทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมในทุกดานทั้ง เทคโนโลยี สังคม ธุรกิจ และวัฒนธรรม    

ในลักษณะตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรรุนใหม ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการวิจัย         

การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดําเนินงานในเชิงประยุกต การคิดเชิง

นวัตกรรมเพื่อใหกาวล้ําทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหมและเทคโนโลยีใหม   

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

        1. นักบริหาร / ที่ปรึกษาดานการสื่อสาร 

        2. อาจารยและนักวชิาการดานนิเทศศาสตร 

3. นักการเมืองและขาราชการการเมือง 
4. ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตร 
5. อาชีพอิสระอืน่ๆ 

   12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

     คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

     อาคารบุญชนะ อัตถากร ชัน้ 7 

     โทรศัพท  0-2727-3758 -9 
 www.gscm.nida.ac.th 
 

@@@@@@@@@ 
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Doctor of Philosophy Program in Development Administration     

(International Program) 

 

 1. Name of Program 

  Doctor of Philosophy Program in Development Administration       

  (International Program) 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  
 2. Name of Degree/Abbreviated Name 

  Doctor of Philosophy (Development Administration) 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) 
  Ph.D. (Development Administration) 
  ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา) 

 3. Responsible Agency 

  Graduate School of Public Administration    

 4. Qualifications of Applicants 

     1. A Master Degree from an institution accredited by the RTG Civil  

        Service Commission. 

     2. A TOEFL score of at least 550* or an IELTS score of at least 

6.5 or as specified by the Doctoral Executive Committee, 

except for applicants who either come from English speaking 

nations or who have graduated from undergraduate and 

graduate programs which used English as the teaching 

medium.  

  * Internet-based test = 79-80    

 5.   Selection Procedure 

       1. Consideration of application form and letters of          
      recommendation 
       2. English capability (refer to the indicated TOEFL and IELTS  
                   scores) 

3.  Interview and/or assessment by the Doctoral Executive  
   Committee 

  6.   Number of students accepted      20 students per year 
  7.   Educational Systems  

                    The Ph.D. program adopts the credit system of education 

and two-semester educational system.  An academic year beginning in 

August is divided into two fifth-week semesters and one eight-week 

summer session.  Students are enrolled as full-time doctoral students. 

Students attend classes on the NIDA campus, complete assignments and 

carry out an individual research.  

                 The class schedule is held in the evening  2 days a week 

 (6 pm.- 9 pm.).                  

      8.  Length of Study 
                    The doctoral candidate should complete the program within       

 six academic years from the time of admission. 
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    9.  Area of Specialization 
   The program has  two areas of specialization : 
   1.  Development Management 
   2.  Policy and Management 
   10.  Curriculum  

1. Basic Courses  (non-credit) 
2. Core Courses 9 credits 

3. Research Methodology 9 credits 
4. Area of Specialization 9 credits 
5.  Dissertation 36 credits 
 Total 63 credits 

    

  11. Estimated tuition fees 

  Approximately 480,000 baht/entire program   

12. For further information contact  

Graduate School of Public Administration  

Navamindradhiraj Building, Floor 10,11        

Telephone  0-2374-4977, 0-2727-3877,3878   

e-mail : interphd@nida.ac.th 
http://gspa.nida.ac.th 

 

 

@@@@@@@@@ 

Doctor of Philosophy Program in Business Administration 

(International Program) 
 

 1. Name of Program 

     Doctor of Philosophy Program in Business Administration      

    (International Program) 
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  

 2. Name of Degree/Abbreviated Name 

     Doctor of Philosophy (Business Administration) 
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

     Ph.D. (Business Administration) 

             ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) 

 3. Responsible Agency 

     Graduate school of Business Administration 

     National Institute Development Administration    

 4. Qualifications of Applicants 

    4.1. Applicants must have completed a master’s degree or 

equivalent in any field from a university or institution 

accredited by the Commission on Higher Education, and 

possess an excellent scholastic record and background or 

have other evidence that indicates and ability to perform 

successfully in the program. Work experience is not 

required, but will favorablybe evaluated in the application   

process. 
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    4.2 Applicants must conform to the requirements in NIDA’s    

current announcement on English Proficiency requirements for 

the International Program students as follows: 

 4.2.1 Unless applicants are native English speakers or have 

obtained their bachelor’s and/or master’s degree (not more 

than five years) from international academic institutions where 

English was the medium of instruction and study, they are 

required to submit a test score from either the Test of English 

as a Foreign Language (TOEFL) or the International English 

Language Testing System (IELTS) exams.  The minimum 

TOEFL score is 550 for the paper-and pencil test or 213 for the 

computer based test*.  For the IELTS, the minimum score is 

6.5 Points. 

    4.2.2 Applicants who fail to meet the requirement in 4.2.1 

but earn the minimum score required by NIDA, may be 

accepted into the program, provided that they conform to 

NIDA’s rule 

   on English proficiency . 
 Remark: * internet based test score of not less than 79 
  

 

 

 

 

 5. Selection Procedure 

         Written examinations and/or interview 
 6. Number of students accepted  10 students per year  

 7.   Educational Systems  

The academic year is divided into two 15-week regular  

semesters and one 8-week summer semester. The class schedule is 

held on  Fri. 6 pm.- 9 pm. and  Sat/Sun  8 am.- 18 pm.                 

  8. Length of Study  

                    The doctoral candidate should complete the program within     

            six academic years from the time of admission. 

    9.  Curriculum  

A. Remedial Courses 
12 credits

(non credits) 

B. Basic Courses 6 credits 

C. Research Methodology 6-9 credits 

D. Core Courses 9-12 credits 

E. Qualifying Examination required 

F. Dissertation 36 credits 

 Total 60 credits 
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Doctor of Philosophy Program in Economics 

(International Program) 

 

  1. Name of Program 

   Doctor of Philosophy Program in Economics  

   (International Program) 

  2. Name of Degree/Abbreviated Name 

   Doctor of Philosophy (Economics) 

   Ph.D. (Econ.) 

  3. Responsible Agency 

   Graduate school of Development Economics 
   4. Qualifications of Applicants 

4.1 Plan 1(1.1) and Plan 2(2.1), A master’s degree or equivalent 

from an institution accredited by the following: the Commission 

on Higher Education, the Office of the Civil Service 

Commission or the standard organizations is require or by 

approval of the Council of the institute. 

4.2 Plan 2(2.2), A bachelor’s degree or equivalent from an 

institution accredited by the following: the Commission on 

Higher Education, the Office of the Civil Service Commission 

or the standard organizations is require or by approval of the 

Council of the institute and obtain the GPA.  not less than 3.25 

or with outstanding records by approval of the Program 

Committees. 

4.3 A TOEFL score of at least 550* or an IELTS score of at least 6.5 

or as specified by the doctoral Executive Committee, except for 

applicants who either come from English speaking nations or 

who graduated from undergraduate or graduate program which 

used English as the medium of instruction.  

  *  Internet-based test = 79-80 

 5. Selection Procedure 

All applicants are required to submit official transcripts of all 

university studies, TOEFL or IELTS test scores, and three letters of 

recommendation to The School of Development Economics.  Additional 

documents may be required from foreign applicants.  Please check the 

information provided by NIDA for specific document requirements.   

Consideration will be made on the application’s scholastic records, 

experience, and/or interview.  

6. Number of students accepted : 30 students per year 

7. Educational Systems 

The academic year at the School of Development Economics for 

doctoral program consists of two fifteen-week semesters (excluding the final 

examination periods) begin in August (first semester) and January (second 

semester), with an eight-week summer session that begins in June.         

The class schedule is held on Fri 6-9 pm. or Sat/Sun 9 am-4 pm.     
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8. Length of Study 

The doctoral students should complete their coursework within four 
or five semesters, excluding summer sessions. The Plan 1(1.1) and Plan        
2(2.1) students must graduate within six years from the time of admission 
and the Plan 2(2.2)  students must graduate within eight years from the time 
of admission.  
  9. Program structure 
 

Courses 

Plan 1(1.1) 
Focuses on research, 

no requirement 
for courses 

Plan 2(2.1) 
Research and 

courses 
requirements 

Plan 2(2.2) 
Research and 

courses 
requirements 

1. Basic Courses 3 credits 
(Non credit) 

3 credits 
(Non credit) 

12 credits 

2. Core Courses - 18 credits 18 credits 
3. Field Courses - 6 credits 6 credits 
4. Elective Courses - 6 credits 6 credits 
5. Dissertation 48 credits 36 credits 48 credits 
6. Qualifying Examination Required required required 
Total Credits 48 Credits 66 Credits 90 Credits 

 
 Students who begin with the intention of obtaining the Ph.D. but  
change their plans or fail to satisfy the Ph.D. requirements will in most cases find 
themselves eligible for the Master’s Degree. Requirements for the Master of 
Development Economics are 12 credits of basic courses, 9 credits of core courses, 
6 credits of courses in development economics, 3 credits of courses in elective 
fields*, and 3 credits of independent study courses.  

 
 
 

                                                           
* Core courses can be substituted as elective courses. 

 

 10. Estimated tuition fees 

10.1 Plan 1(1.1): Approximately 440,000 baht/entire program 

10.2 Plan 2(2.1): Approximately 560,000 baht/entire program 

10.3 Plan 2(2.2): Approximately 680,000 baht/entire program   
       11. For further information contact  

  Doctoral Program in Economics  

  Graduate School of Development Economics 

  Navamindradhiraj Building, Floor 14,15 
Telephone 0-2727-3640 
Fax  0-2375-8842 
e-mail :   Phdecon@nida.ac.th 
www.phdecon.nida.ac.th 
 

 

@@@@@@@@ 
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Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics 

(International Program) 

 

  1. Name of Program 
   Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics 

                    (English Program) 

  2. Name of Degree/Abbreviated Name 

   Doctor of Philosophy (Applied Statistics) 

   Ph.D. (Applied Statistics) 
  3.  Responsible Agency: 

   Graduate school of Applied Statistics 

   4.  Qualifications of Applicants 

      4.1  Qualifications of Applicants 

      - Holders of Master’s degree in Mathematics, Statistics, 

Applied Statistics Operations Research, Demography 

or related fields from an accredited institution, local or 

overseas 

 

 

 

 

 

 

    4.2  Application Procedures 

                Admission to the program will be based on the  

     study plan which comprises two types. 

  Type 1 : By dissertation only Applicants for this type must  

        hold a Master’s Degree 

  Type 2 : By dissertation and coursework. 

        Applicants for this type must hold a Master’s Degree 

  Criteria : Consideration will be made from the applicant’s  

           scholastic records, experience, and most preferably  

          a proposed dissertation topic. 

Applicants who are currently enrolled in the School’s Master’s degree 

program in Applied Statistics must have a GPA of at least 3.5 throughout 

the program to be eligible to continue their studies in the School’s doctoral 

program. In the event that any of those applicants have successfully passed 

the Master’s degree comprehensive examination with excellent scores, by 

approval from the School’s Doctoral Program Executive Committee, they may 

be exempted from taking the Ph.D. qualifying examination. 
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   5.  Selection Procedure 
      1. Evaluation of application form  

      2. Interview 

  6.  Educational Systems  

  The program adopts the semester system of education.  One 

academic year is divided into two 15-week semesters and one        

8-week summer session, which has the same number of credit hours 

as that of each of the two semesters. The class schedule is held 

during weekdays, day time 

7. Length of Study 

- Students should complete the program within six academic 

years from the time of admission. 

  8.  Curriculum  

      The curriculum is arranged into two plans.  

     1.  Plan 1.1: Dissertation only.   

      2.  Plan 2.1 : Dissertation and coursework 

     
 Courses Plan 1.1 Plan 2.1 

1. Remedial courses 6-9 credits 6-9 credits 

(non credit) 

2. Core courses - 9 credits 

   -  Co-course - - 3 credits 

       -  Major course - - 6 credits 

3. Electives course  - 9 credits 

4. Dissertation 48 credits 36 credits 

 
Total 

 
54 credits 

9. Estimated tuition fees 

Approximately 280,000 baht/entire program  

      10. For further information contact 

Graduate School of Applied Statistics  

Navamindradhiraj Building, Floor 12,13   

Telephone  0-2727-3037-39 

e-mail : info@as.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@ 
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Doctor of Philosophy Program in Computer Science 

and Information Systems (International Program) 

 
1.  Name of Program       

   Doctor of Philosophy Program in Computer Science and  

   Information Systems (International Program) 

 2.  Name of Degree/Abbreviated Name          

                    Doctor of Philosophy (Computer Science and Information  

                    Systems)  

                    Ph.D. (Computer Science and Information Systems) 

          3.  Responsible Agency   

                   Graduate School of Applied Statistics 

 4.  Qualifications of Applicants 

   Major in Computer Science 

   Applicants must hold a master degree  in Computer Science, 

Computer Engineering or related fields from a university or 

institution accredited by the Commission on Higher Education.  

Excellent academic records.  Good proficiency in English is required.  

   Major in  Information Systems 

   Applicants must hold a master degree in Information 

Technology, Information Systems Management or related fields from 

a university or institution accredited by the Commission on Higher 

Education.  Excellent academic records.  Good proficiency in English 

is required.  

5.  Application Procedures 

  Admission to the program will be based on one of the 

following two study plans. 

Plan 1 : Dissertation only   

Applicants must have strong academic records and 

research background.  Considerations will be made upon the 

applicants’ scholastic records, experiences, and dissertation 

proposals.  

Plan 2 :  Dissertation and coursework. 

Applicants must have good academic records..  

Considerations will be made upon the applicants’ scholastic 

records and experiences. 

       6.   Selection Procedure 

    1. Consideration of application form  

     2. Interview 

  7.   Number of students accepted : 10 students per year 

8.   Length of Study 

               Students should complete the program within six 
academic years from the time of admission. 
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  9.   Educational Systems  

   1. The Program adopts the semester system of 

education.  One academic year is divided into two 15-week 

semesters and one 8-week summer session., Classes are scheduled 

during weekdays, daytime. 

   2. Language of Instruction 

   Since this program is the international program, so the 

language of instruction for all courses is the English language.  The 

use of English as the medium of instruction is made compatible 

with NIDA’s policy on promoting activities with overseas institutions 

such as the student exchange program and the visiting professor 

program.  Students may go to study or do research abroad for one or 

two semesters at universities that have collarboration with the 

school and NIDA. However, extra expenditures will be required. 

  10. Curriculum 

              The program structure is arranged in two plans as follows 

      Plan 1 : Dissertation only 

 Plan 2 :  Dissertation and coursework  

Courses Plan 1 Plan 2 

Remedial Courses (non credit)      6-9 credits 6-9 credits 

Core Courses                            9 credits 

Electives                                  9 credits 

Dissertation                             48 credits 36 credits 

          Total                            48 credits 54 credits 

11. Estimated tuition fees 

Approximately 380,000 baht/entire program 

    12. For further information contact 

  Director of the Doctoral Program in Computer Science and 

Information Systems 

Graduate School of Applied Statistics  

Navamindradhiraj Building, Floor 12,13   

Telephone  0-2727-3037-39 

e-mail : info@as.nida.ac.th 

   
 

      @@@@@@@@@ 
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Doctor of Philosophy Program in Human Resource  

       and Organization Development (International Program) 

 

 1. Name of Program 

   Doctor of Philosophy Program in Human Resource and  

      Organization Development (International Program) 

 2. Name of Degree/Abbreviated Name 

      Doctor of Philosophy (Human Resource and Organization   

       Development) 
      Ph.D. (HROD) 

 3. Responsible Agency 

   Graduate School of Human Resource Development 

       National Institute of Development Administration  

 4. Qualifications of Applicants 

     1. Plan 1(1.1) for an applicant who had earned a Master’s degree  

        from a university or institution accredited by the Commission   

        of Higher Education with research experience. 

     2. Plan 2(2.1) for an applicant who had earned a Master’s degree  

        from a university or institution accredited by the Commission   

        on Higher Education. 

     3. Plan 2(2.2) for an applicant who has a Bachelor’s degree with a 

minimum GPA of 3.25 from a university or institution 

accredited by the Commission on Higher Education. 

  3. All applicants must submit a test score from either the Test of 

English as a Foreign Language (TOEFL) or the International 

English Language Testing System (IELTS).  The minimum 

TOEFL score is 550* or IELTS score of at least 6.5 or as 

specified by the Doctoral Executive Committee in accordance 

with NIDA’s announcement and criteria, except for applicants 

who either come from English speaking nations or graduated 

from undergraduate or graduate program which used English as 

the medium of instruction 

  * Internet-based test = 79-80    

 5.   Selection Procedure 

  Each applicant is required to submit the following documents : 
1. A completed HROD Ph.D. application form 
2. A 3-5 pages of statement of purpose which describes one’s 

career goals and means for accomplishments.  Part of the 
statement should include research interest and objectives of 
the research.  

3. Strong letters of recommendation from three persons who 
have had an opportunity to judge the applicant’s professional 
work and/or academic performance 

4. Academic Transcripts from undergraduate and graduate 
degrees. 

  After submission of application packages, the applicants will be 
informed for further interview if the scholastic records, professional 
experiences, and qualifications suit with program requirements. 
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 6.   Number of students accepted  
  Plan 1(1.1) 5 students per year 
  Plan 2(2.1) 10 students per year 
  Plan 2(2.2) 5 students per year 
 7.   Educational Systems  

           The Program adopts the semester system of education.  
One academic year is divided into two 15-week semesters and one 
8-week summer session, which has the same number of credit hours 
as that of each of the two semesters. The class schedule is held on  
Sat/Sun  9 am.- 4 pm.                 

       8.  Length of Study 
  8.1 Plan 1(1.1) students have six-eight years to complete the                
program. 
  8.2 Plan 2(2.1) students have six years to complete the                
program. 
  8.3  Plan 2(2.2) students must graduate within eight years 
from the time of admission.   

  9.  Curriculum 
Courses Plan 1(1.1) Plan 2(2.1) Plan 2(2.2) 

A.  Remedial courses Non credit Non credit Non credit 
B.  Basic Courses - Non credit* 9 Credits 
C.  Core Courses - 6 Credits 6 Credits 
D.  Research Methodology - 6 Credits 6 Credits
E.  Specialized Field Courses - 9 Credits 9 Credits 
F.  Elective Courses - 3 Credits 3 Credits 
G.  Dissertation 48 36 Credits 48 Credits 
H.  Qualifying  Examination - Required Required 

Total 48 Credits 60 Credits 81 Credits 

* These subjects can be waived and transferred but the credits will not be counted. 
 
 

 10. Estimated tuition fees 
  Plan 2(2.1) Approximately  775,000.-baht/entire program 
  Plan 2(2.2) Approximately  889,500.-baht/entire program 

11. For further information contact  

Graduate School of Human Resource Development 

National Institute of Development Administration 
Malai Huvanun Building, Floor 1        

Telephone  0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91 
http://www.hrd.nida.ac.th 
 

 

@@@@@@@@@ 
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Doctor of Philosophy Program in Language and Communication     

(International Program) 
 

 1. Name of Program 

     Doctor of Philosophy Program in Language and Communication 
     (International Program) 
 2. Name of Degree/Abbreviated Name 
     Doctor of Philosophy (Language and Communication) 
     Ph.D. (Language and Communication) 
 3. Responsible Agency 
     Graduate School of Language and Communication (GSLC)   
 4. Qualifications of Applicants 

     1.  Holder of a Master’s Degree in Language and 
Communication, Linguistics, Applied Linguistics, 
Communication Studies, TESOL, Applied Communication 
or other related fields from a university or institute 
accredited by the Commission on Higher Education (for 
applicants of Track 1(1.1) and Track 2(2.1) 

     2.   Holder of a Bachelor’s Degree with honors in Language and 
Communication, Linguistics, Applied Linguistics, TESOL, 
Communication Studies, Applied Communication or other 
related fields from a university or institute accredited by 
the Commission on Higher Education (for applicants of 
M.A. continuing to Ph.D. program Track 2(2.2))  

     3.   Obtain a TOEFL score of no less than 550 (Paper-based) or  
    equivalent.  The score must be less than 2 years old.  

 5.   Selection Procedure 

       1. All applicants are required to submit a Statement of Purpose 
     in English upon application and take an oral interview in  
     English. 
     N.B. Non-Thai applicants who have residence outside Thailand 

        may be waived of an oral interview. Consideration for this      
      group of applicants will be based on documents provided. 
       2. Applicants of track 1(1.1) are required to submit a complete      
                  dissertation proposal  and must have excellent academic     
      records. Considerations will be made based upon the  
      applicant’s scholastic records, research background, 
      dissertation proposal and English language proficiency.   
               3. Applicants of track 2(2.1) and 2(2.2) will be made based upon 
      the applicant’s scholastics records, Statement of Purpose and 
      English language proficiency.    
  6.   Number of students accepted   
  1. Track 1(1.1)Students 3  person/year 

  2. Track 2(2.1)Students 11 person/year 

3. Track 2(2.2)Students  4  person/year 

 7.   Educational Systems  

                   An academic year is based on two 15-week 

semesters. Summer semester is provisional and credits for courses in 

this semester can be compared to regular semesters, subject to the 

approval of the program committee. Class are schedule on  Monday 

to Friday between 09:00 a.m. to 04:00 p.m. 

  



 37

       8.   Length of Study  

                    The doctoral candidate should complete the program within 
six academic years from the time of admission 

   9.  Curriculum 

         Track 1(1.1) : Dissertation only ; 
         Track 2( 2.1) and 2( 2.2 ): Coursework and Dissertation ;   

               
Courses Track 1(1.1) Track 2(2.1) Track 2(2.2) 

A  Core Courses  6 credits 6 credits 
B.  Research Methodology Courses  6 credits 6 credits 
C.  Seminar Courses  3 credits 3 credits 
D.  Elective courses/Directed Studies  6 credits 9 credits
E.  Dissertation 48 credits 36 credits 48 credits 
F.  Qualifying Examination Required Required Required 

Total 48 credits 57 credits 72 credits 

 
      10. Estimated tuition fees 
  1. Track 1(1.1) Approximately 468,000 baht/entire program  

                2. Track 2(2.1) Approximately 528,000 baht/entire program 

                3. Track 2(2.2) Approximately 630,000 baht/entire program 

 

 

 

 

 

 

   11. Future careers  

             Graduates from this program will find employment in a    

number of professional careers such as: 

1. Lecturers at the higher educational level; 

2. Researchers and academics; 

3. Policy makers on language and communication in 

public and private sectors; 

4. Communication officers i.e. corporate communication 

directors or liaison directors. 

        12. For further information contact  

Graduate School of Language and Communication  

Sayamboromrajakumari Building, Floor 12A        

Telephone  0-2727-3141 , 0-2727-3162   
e-mail : langcom@nida.ac.th 
http://lc.nida.ac.th 

 

 

@@@@@@@@@ 
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Doctor of Philosophy in Management 

(International Program) 

 

1. Name of Program 

Doctor of Philosophy Program in Management (International Program) 

2. Name of Degree  

Doctor of Philosophy (Management) 

Ph.D. (Management) 

3. Responsible Agency 

     International College of National Institute of Development 

Administration (ICO NIDA). 

4. Qualification of Applicants 

   4.1Plan 1 (1.1)for an applicant who graduated with a master's 

degree from the research-oriented plan or one has done 

advanced research or has experience conducting research or 

participating in producing a research paper in addition to 

class requirements from an institution accredited by the 

Commission on Higher Education or the Office of the Civil 

Service Committee or organizations that provide approved 

standards or an academic institution accredited by the 

Council.  

4.2 Plan 2 (2.1) for an applicant who has a master’s degree from a 

university or institution accredited by the Commission on 

Higher Education or the Office of the Civil Service Committee 

or organizations that provide approved standards or an 

academic institution accredited by the Council. 

4.3 Plan 2 (2.2) for an applicant who has a bachelor’s degree with a 

minimum GPA of 3.25 from a university or institution 

accredited by the Commission on Higher Education or the 

Office of the Civil Service Committee or organizations that 

provide approved standards or an academic institution 

accredited by the Council. 

 

All applicants must submit a test score from either the Test of 

English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English 

Language Testing System (IELTS). The minimum TOEFL score is 550 and 

the minimum IELTS score is 6.5 or as specified by the Doctoral Executive 

Committee in accordance with NIDA’s announcement and criteria, except 

for applicants are native speakers of English or have native-like proficiency 

in communicating in English, or graduated from an undergraduate or 

graduate program that used English as the medium of instruction. Students 

will be requested to enroll in language remedial courses if their English 

proficiency is below the standard requirement of ICO NIDA. Other 

languages used as a mean of teaching must be approved by ICO NIDA’s 

Administration.  
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All applicants for Plan 1 are required to submit 1) an application 

form, 2) official transcripts from all universities/institutes attended, 3) 

TOEFL or IELTS test scores or any other English Proficiency Test approved 

by ICO NIDA, 4) at least one letter of recommendation, 5) at least one 

research paper and/or public article with the applicant as the sole author, 6) 

a draft of a dissertation proposal. Applicants should identify their desired 

field of specialization in their application form. Applicants for Plan 1 must 

have an outstanding academic record or research experiences that meet the 

requirements of ICO NIDA’s administrative committee.  

All applications for Plan 2 are required to submit 1) an application 

form, 2) official transcripts from all universities/institutes attended, 3) 

TOEFL or IELTS test scores, and 4) one letter of recommendation. An 

interviewing process may be required for all applicants.  

5. Number of students accepted 15 persons. (Admission and 

graduation plan are subject to change as appropriate) 

6. Educational System 

 Based on the trimester system, each academic year is divided into 

three regular terms with no fewer than 12 weeks in each trimester.  

 

 

 

7. Curriculum 

 

Courses Plan 1 (1.1) Plan 2 (2.1) Plan 2 (2.2) 

A. Remedial Courses Non-Credit Non-Credit Non-Credit 

B. Basic Courses  - - 9 Credits 

C. Core Courses  - 12 Credits 12 Credits 

D. Research Courses - 9 Credits 9 Credits 

E. Dissertation 48 Credits 36 Credits 48 Credits 

F. Qualifying Examination  Required Required Required 

Total 48 Credits 57 Credits 78 Credits 

 

8. Estimated Tuition fees 

 Approximately 650,000 baht/entire program 

 

 

 

 



 40

9. Future careers 

1. Academic career in university or research institutes 

2. Career as an executive in management in the public sector, private 

sector, nonprofit organization, and social enterprises  

3. Career as an independent professional, consultant, and analyst 

focused on management and organization practices 

10. For further information contact 

International College of National Institute of Development         

     Administration (ICO NIDA).  

     Telephone  0-2727-3003 
     facebook.com/iconida   
     e-mail : ICONIDA_INFO @.nida.ac.th 

www.ico.nida.ac.th  
 

@@@@@@@@@ 
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การศึกษาระดับปริญญาโท 

 ปจจุบันสถาบันเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 29 หลักสูตร    

ทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเปนหลักสูตรภาษาไทย 24 หลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตรและนานาชาติ 4 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่

สวนกลาง กรุงเทพมหานคร ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตอนเย็น 

และเสาร-อาทิตยและจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ สําหรับสวนภูมิภาค 

บางหลักสูตร ดังมีขอมูลโดยสรุปดังนี้ 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

Master of Public Administration Program 

 2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

  Master of Public Administration (M.P.A.) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา/วิธีการคัดเลือก 
                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
 
 
 
 

         5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
 เรียนในเวลาราชการ   จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 

               วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลกัสูตร  
   เรียนนอกเวลาราชการ  

  1. สวนกลาง จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. วันธรรมดา เรียนวันจันทรและวันพุธ เวลา 18.00-22.00 น. 
2. วันธรรมดา เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-22.00 น. 
3. วันเสาร เวลา 9.00-17.00 น. 

  2. สวนภูมิภาค จัดการเรียนการสอน วันศุกร  เวลา 18.00-21.00 น. 

และวันเสาร  เวลา 09.00-16.00 น. 

               ที่ศูนยการศึกษาสวนภูมิภาค ดังนี้ 

                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.นครราชสีมา : ศูนยการศึกษาสคีิ้ว 
                   : จ.อุดรธานี : โรงเรียนอุดรวิทยา 
                ภาคเหนือ : จ.พิษณุโลก : วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พิษณุโลก 

                ภาคใต : จ.สุราษฎรธานี : โรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยี 

    จ.สงขลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวัดสงขลา 
 6. จํานวนที่รับ    ภาคปกติ   50 คน/ป 

         ภาคพิเศษ        สวนกลาง กทม. 200 คน/ป   
                                                            สวนภูมิภาค จังหวัดละ 70 คน/ป 
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7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษา     

ภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษา      

ภาคปกติ ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป                 

         ภาคปกติ  จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอย ในแตละวิชา

เปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)  

       ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course คือ การสอนและ
ประเมินผล (สอบ) ครั้งละวิชา                   
      8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

  1. 

  2. 

  3. 

  4.  
  5. 

  6.  

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
หมวดวิชาหลัก 

หมวดวิชาเอก 

วิชาคนควาอิสระ 

สอบประมวลความรู 

วิทยานิพนธ 

ไมนับหนวยกิต 

21 หนวยกิต 

6  หนวยกิต 

- 
สอบ 

12 หนวยกิต 

ไมนับหนวยกิต 

24 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

สอบ 

- 

 รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 

หมายเหตุ : การเรยีนนอกเวลาราชการ กําหนดใหเรียนแผน ข และไมตองเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    

 

 

 

 

สาขาวชิาเอก มีดังนี้ 
(1) องคการและการจัดการ (Organization and Management) 
(2) การจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management) 
(3) การบริหารการเงินและการคลงั (Financial and Fiscal Management) 
(4) นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ (Public Policy and Strategic  
 Management) 
(5) การปกครองทองถิ่น (Local Government) 
(6) การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Administration) 

      (7) การจัดการองคการที่ไมแสวงหากําไร (Nonprofit Organization  
    Management) 
(8) การบริหารงานเมือง (Urban Administration) 

      (9) การจัดการสําหรับนักบริหาร (Management for Executive) 
     9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
     ภาคปกติ      หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  80,000.-บาท   
     ภาคพิเศษ    หนวยกิตละ 3,700 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร (กทม.)    180,000.-บาท 
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร (ภูมิภาค)  170,000.-บาท 
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
    10. จุดเนนของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ เพื่อให
สอดคลองความตองการของหนวยงานทั้งภาคราชการและภาครัฐวิสาหกิจ 
    ในแงของผูบริหาร เนนการบูรณาการองคความรูทางดานการบริหารโครงการและ
นโยบายตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษย  การบริหารการเงินและการคลัง            
และการบริหารองคการ ซึ่งเปนองคความรูที่จะนําไปใชในการทํางานไดทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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   11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

     สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ

องคกรอิสระตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน การบริหารโครงการ การวิเคราะหโครงการ

และนํานโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะหการเงินและงบประมาณรวมทั้งนโยบายภาษีอากร 

กระบวนการจัดการและพฤติกรรมมนุษยในองคการ การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน   

การประเมินผลบุคคล และกลยุทธในการตอรอง การจัดการชุมชน การบริหารเมือง และการ

ปกครองทองถิ่น ตลอดจนงานที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม   

เปนตน 
  12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10,11 
  
สวนกลาง (กทม.)  โทรศัพท 0-2727-3865,69,70-72 

   โทรศัพท/โทรสาร  0-2375-8778,9164 
สวนภูมิภาค 

           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
จ.นครราชสีมา  โทรศัพท 044-416989-90 

                      จ.อุดรธานี โทรศัพท 042-243380, 042-243388 

ภาคเหนือ  

จ.พิษณุโลก  โทรศัพท 055-231318, 055-220202 

                   ภาคใต   

จ.สุราษฎรธานี  โทรศัพท 077-281844, 077-220311 

จ.สงขลา  โทรศัพท 074-315154 

www.gspa.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 
   

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

Master of Public and Private Management Program 

 2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) 

Master of Public and Private Management Program  

  (M.P.P.M.)  
 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
ภาคปกติ   จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน วันจันทร-ศุกร  

   09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสูตร  
ภาคพิเศษ 

สวนกลาง  จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 
วันอาทิตย    เวลา 08.00-16.30 น.  

สวนภูมิภาค  จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยมหาดไทยสถาบันดํารงราชานุภาพ 
                         จ.ชลบุรี : (อ.บางละมุง) 

       วันอาทิตย    เวลา 08.00-16.30 น.  
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6. จํานวนที่รับ   ภาคปกติ  60 คน/ป 

          ภาคพิเศษ 180 คน/ป   

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษา     

ภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษา      

ภาคปกติ ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป                 

ภาคปกติ  จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชากําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชา  

เปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)  

ภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course คือ การสอนและ
ประเมินผล (สอบ) ครั้งละวิชา                   
   8. หลักสูตร  แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

  1. 
   

  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
วิชาคนควาอิสระ 
สอบประมวลความรู 
วิทยานิพนธ 

15 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

12 หนวยกิต 
 15 หนวยกิต 

- 
สอบ 

12 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

18 หนวยกิต 
18 หนวยกิต 

         3 หนวยกิต  
สอบ 

- 

 รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 

หมายเหตุ : การเรียนนอกเวลาราชการ กําหนดใหเรียนแผน ข และไมตองเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
    

 

    9. คาธรรมเนียมการศึกษา  

   ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  70,900.-บาท   
   ภาคพิเศษ  หนวยกิตละ 4,700 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 218,500.-บาท 
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
    10. จุดเนนของหลักสูตร  
       เพื่อเปนทางเลือกใหมนอกเหนือจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร และการ

บริหารธุรกิจ โดยมุงเนนสาระสําคัญในเรื่องของการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง

ความสัมพันธและความรวมมือกันทั้งสองภาค  

  11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

   สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ

องคกรเอกชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    

การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการการตลาดและการจัดการการเงิน เปนตน 

 12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10,11 
          โทรศัพท  0-2727-3870, 3873 
               โทรศัพท/โทรสาร   0-2375-8778 

www.gspa.nida.ac.th 
 

 

 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Master of Business Administration Program 

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

  Master of Business Administration (M.B.A.) 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

       4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 
                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 

   ภาคปกติ วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ Executive Program  เวลา  18.00-21.00 น. 

Young Executive Program  เวลา 18.30-21.30 น. 
วันจันทร-ศุกร สัปดาหละ 3 วนั 
Flexible Program (เสาร-อาทิตย)  เวลา 8.00-18.15 น. 

6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 220 คน  

  ภาคพิเศษ 
- Executive Program   ประมาณ 50   คน/ภาค 

- Young Executive Program  ประมาณ 65   คน/ภาค 

- Flexible Program   ประมาณ 160  คน/ภาค 

7. ระบบการศึกษา 
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ       

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษา     
ภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษา     
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)                
  8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก(2)  และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก 
(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(ไมทําวิทยานิพนธ) 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 

 
  7. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก/เลือก 
วิชาคนควาอิสระ 
สอบประมวลความรูดวย
ขอเขียนและปากเปลา 
วิทยานิพนธ 

ไมนับหนวยกิต 
12-18 หนวยกิต 
15  หนวยกิต 

 3-9 หนวยกิต     
- 

สอบ 
 

12 หนวยกิต 

ไมนับหนวยกิต 
12-18 หนวยกิต 
15 หนวยกิต 

  12-27 หนวยกิต    
3 หนวยกิต 

สอบ 
 
- 

 รวม 48 หนวยกิต 48 หนวยกิต 
     

   สาขาวิชาเอก มีดังนี้  
1. การจัดการ (Management) 
2. การตลาด (Marketing) 
3. การบัญชีเพื่อการบริหาร (Accounting for Management)  
4. การเงิน (Finance)   
5. การบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems) 
7. ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business) 
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    9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
       ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  140,000.-บาท   
        ภาคพิเศษ 

 หลักสูตร Executive MBA 

ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  471,300.-บาท 
 หลักสูตร Young Executive MBA 

ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  392,250.-บาท 

 หลักสูตร Flexible MBA 
ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  297,700.-บาท 

* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
    10. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

ธนาคาร และองคกรธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การตลาด การเงิน งานบริการทั่วไป เปนตน  

        11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

คณะบริหารธุรกิจ  

อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8  

โทรศัพท  0-2727-3933-49 
       www.nidabusinessschool.com  
   

 
@@@@@@@@@ 

 

  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
Master of Economics Program 

 2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    
  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

Master of Economics 
M. Econ. 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

         4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

          5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเฉพาะในเวลาราชการ 
              ที่สถาบัน วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลกัสูตร 

6. จํานวนที่รับ ประมาณ 25 คน 
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ       
โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปด
การศึกษาภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาค
การศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชา      
เปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)  
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป                 
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          8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก  และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  

หมวดวิชาพื้นฐาน 

หมวดวิชาหลัก 

หมวดวิชาเอก 

หมวดวิชาเลือก 

วิชาการคนควาอิสระ 

สอบประมวลผลความรู 

- สอบขอเขยีน 

- สอบปากเปลา 

วิทยานิพนธ 

ไมนับหนวยกิต 

3 หนวยกิต 

9  หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

- 
- 

 

สอบ 

- 

12 หนวยกิต 

ไมนับหนวยกิต 

3 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

 

สอบ 
สอบ 

- 

 รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

     หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งตามความสนใจ  
 
      9. คาธรรมเนียมการศึกษา หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  65,700.-บาท   
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. จุดเนนของหลักสูตร 

    เรียนเศรษฐศาสตรเพื่อใหผูศึกษาเขาใจกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ    
โดยเนนการประยุกตใชทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเนนเพื่อประโยชนของสังคม      
มีเครื่องมือในการวิเคราะหครบถวน 
  - เพื่อการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ทั้งปจจัยภายในประเทศ 
และปจจัยภายนอกประเทศ ดวยการศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางละเอียด              
ทั้งมหเศรษฐศาสตร และจุลเศรษฐศาสตร ใหเห็นจริงทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต 
  -  เขาใจหลักแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ และศึกษาผลของนโยบาย
สาธารณะตาง ๆ  
  เขาใจกระบวนการการศึกษาและฝกปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเองอยางลึกซึ้ง          
ผานวิชาการคนควาอิสระ ซึ่งเปนงานศึกษาวิจัยตามหัวขอที่ผูศึกษาสนใจ เปนผลงานที่
สามารถใชอางอิงทางวิชาการไดเปนอยางดี 

11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และองคการสาธารณประโยชน สถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวของกับงานสอน งานวิจัย        
การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ งานการทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ งานวิเคราะห
ประสิทธิภาพขององคกร เปนตน 
         12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14,15  
โทรศัพท  0-2727-3176-77 
E-mail : econ@nida.ac.th  
www.econ.nida.ac.th 

 
 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Master of Economics Program in Business Economics 

 2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    
  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

Master of Economics (Business Economics)  

  ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

  M.Econ. (Business Economics) 
 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

         4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  

    ภาคปกติ   : วนัจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 

    ภาคพิเศษ  : จัดการเรียนการสอนภาคละ 2 กลุม คือ 

     กลุมเรียนวันจันทร-ศุกร เวลา 18.15-21.15 น.(สัปดาหละ 3 วัน)

      กลุมเรียนวันเสาร-อาทิตย เวลา  09.00-16.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
 6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ              ประมาณ 35 คน 

  ภาคพิเศษ  (2 กลุม)  ประมาณ 100 คน 
 

   

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ       
โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปด
การศึกษา ภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาค
การศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชา     
เปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) 
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป                 

      8. หลักสูตร  แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5.  

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก 

ไมนับหนวยกิต 
9 หนวยกิต 
9  หนวยกิต 
6 หนวยกิต 

- 

ไมนับหนวยกิต 
9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
6 หนวยกิต 

  6. 
  7. 
  8. 

วิชาคนควาอิสระ 
สอบประมวลความรู 
วิทยานิพนธ 

- 
สอบ 

12 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 
สอบ 

- 
 รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

    

      หมายเหตุ : กรณีเลือกสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจการเงิน เปนสาขาวิชาเอก    
            ตองเรียนเพิ่มอีก 3 หนวยกิต เปน 39 หนวยกิต 
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  สาขาวชิาเอก มีดังนี้ 
       (1)  การวิเคราะหโครงการ (Project Analysis) 
      (2)  เศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ (International Business 
                       Economics) 
     (3)  เศรษฐศาสตรธุรกิจการเงิน (Financial Economics) 
      (4)  เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจ (Economics of Business 
         Management) 
        9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
             ภาคปกติ         หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  65,700.-บาท   
                 ภาคพิเศษ       หนวยกิตละ 4,000 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  165,000.-บาท  
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
         10. จุดเนนของหลักสูตร 

       - เรียนเศรษฐศาสตรเชิงประยุกต เนนการนําไปใชปฏิบัติงานกับภาคธุรกิจ 

ทั้งภาคการเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจการผลิต และภาคบริการ มีเครื่องมือในการวิเคราะห

ครบถวน 
        -  เพื่อการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ทั้งปจจัยภายในประเทศ 

และปจจัยจากภายนอกประเทศ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ภาคเอกชน ดวยการศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางละเอียด ทั้งมหเศรษฐศาสตร และ   

จุลเศรษฐศาสตร ใหเห็นจริงทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต 
   
 
 
 
 

- เพื่อการวิเคราะหอุตสาหกรรม โครงสรางตลาด กลยุทธของคูแขงขันดวย
การศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Organization)  

 - เพื่อการวิเคราะหปจจัยภายในขององคกรทั้งกลยุทธดานตางๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจ เขาใจกระบวนการการศึกษาและฝกปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง    
อยางลึกซึ้ง ผานวิชาการคนควาอิสระ ซึ่งเปนงานศึกษาวิจัยตามหัวขอที่ผูศึกษาสนใจ     
เปนผลงานที่สามารถใชอางอิงทางวิชาการไดเปนอยางดี 
         11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคการ
สาธารณประโยชน และสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวของกับงานสอน งานวิจัย การวิเคราะห
ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ งานการทําแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการ และงานวิเคราะห
ประสิทธิภาพขององคกร เปนตน 

 หลักสูตรมีสาขาใหเลือกหลายสาขา เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของ         

ผูตองการศึกษา ไดแก 

 - สาขาวิเคราะหโครงการ เนนใหผูศึกษาไดเขาใจกระบวนการในการวางแผน 

และการวิเคราะหโครงการ ทั้งมุมมองทางดานผลกําไรของธุรกิจ และมุมมองของสังคม   

โดยเนนการประยุกตใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหโครงการ และจัดทําขอเสนอโครงการได 

รวมถึงรูเทคนิคในการบริหารโครงการเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามแผนงานที่วางไว 

  * ผูสําเร็จการศึกษาในสาขานี้ จะทํางานในสวนของสถาบันการเงิน และภาค

ธุรกจิ รวมถึงองคกรที่มีบทบาทในการวิจัย 

  - สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจการเงิน เนนใหผูศึกษาไดมีเครื่องมือในการ

วิเคราะหทางการเงินอยางครบถวนตามความตองการของตลาดงาน 

  * ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญจะทํางานในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะสายงาน

หลัก เชน ธนาคารจะอยูในสายงานสินเชื่อ บริหารเงิน และบริหารความเสี่ยง ธุรกิจ

หลักทรัพยจะอยูในสายงานวิเคราะหหลักทรัพย และบริหารกองทุน 
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  - สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ เนนใหผูศึกษาเขาใจถึงกลไกการ

ทํางานของการคาและการเงินระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงขอตกลงทางการคา หรือ

นโยบายระหวางประเทศตาง ๆ ที่จะสงผลตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน 

   * ผูสําเร็จการศึกษาจะทํางานในสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธกับตลาด

การเงินระหวางประเทศ และธุรกิจที่ทําธุรกรรมระหวางประเทศ 

  - สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจ เนนใหผูศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมและ

การดําเนินงานของหนวยงานธุรกิจตามโครงสรางของตลาดและเจาะลึกถึงแนวคิดทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตรและนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ เขาใจหลักการและวิธีการบริหารจัดการ

บุคลากร การตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ 

* ผูสําเร็จการศึกษาจะทํางานในสวนของภาคอุตสาหกรรม  

12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14,15 
โทรศัพท  0-2727-3176-77 
E-mail :  econ@nida.ac.th 
www.econ.nida.ac.th 

 

 

@@@@@@@@@ 

  

 

 

 

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 

Master of Economics Program in Financial Economics 

 2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    
  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) 

Master of Economics (Financial Economics)  

  ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการเงิน) 

  M.Econ. (Financial Economics) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

          5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  
   ภาคปกติ  วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 

   ภาคพิเศษ   วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น.หรืออาจมีการเรียน 

                การสอนในวันธรรมดาเวลา 18.15-21.15 น. 

ในบางวิชา  

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
6. จํานวนที่รับ ภาคปกติ (รับภาค 2) ประมาณ 30 คน 

        ภาคพิเศษ  (รับภาค 1) ประมาณ 70 คน 
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7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  

    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ       
โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปด
การศึกษาภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาค
การศึกษาปกติจัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชา       
เปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) 
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป                 
     8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก.  

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข.

(ไมทําวิทยิพนธ) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ฐาน 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต 
3. หมวดวิชาหลกั        12  หนวยกิต   12  หนวยกิต 
4. หมวดวิชาเอก 6  หนวยกิต 9  หนวยกิต 
5. หมวดวิชาเลือก - 6  หนวยกิต 
6. วิชาการคนควาอิสระ - 3  หนวยกิต 
7. สอบประมวลความรู 
  - สอบขอเขียน 
  - สอบปากเปลา 

 
สอบ 

- 

 
สอบ 
สอบ 

8. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 
รวม 36  หนวยกิต 36  หนวยกิต 

    

 
 
 
 

   หมวดวิชาเอกกาํหนดใหเรียน 3 วิชา มีดังนี้ 

  ศก 7001 ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย 

  ศก 7002 การวิเคราะหหลักทรัพยและกลยุทธิ์การลงทุน 

  ศก 7003 อนุพันธและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

   9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
       ภาคปกติ     หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  65,700.-บาท   
       ภาคพิเศษ หนวยกิตละ 5,000 บาท 
    คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 20,000.-บาท    
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  221,000.-บาท 
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
        10. จุดเนนของหลกัสูตร 

  เพื่อมุงเนนการศึกษาใน 3 ดานหลัก คือ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีทาง

การเงิน และเครื่องมือในการวิเคราะห วิจัย ทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหมหาบัณฑิตที่จบ

การศึกษามีความเขาใจกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลทาง

เศรษฐกิจกับการวิเคราะหทางการเงินดวยเครื่องมือการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพไดเปน

อยางดี  
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11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

  สามารถประกอบวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรการเงิน หรือตองการทํางานในสาขา

วิชาชีพทางเศรษฐศาสตรการเงินทั้งที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน ตลาดทุนในสวนตลาด

หลักทรัพย ตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ เชน บริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุน  

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มี

บทบาทในการระดมทุนและใหเครดิต รวมถึงหนวยงานตาง ๆ ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแล

ตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ธนาคาร

แหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือบุคลากรของหนวยงานราชการตาง ๆ เปนตน 

12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14,15 
โทรศัพท  0-2727-3176-77 
E-mail :  econ@nida.ac.th 
www.econ.nida.ac.th 

 

 

@@@@@@@@@ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร

Master of Economics Program in Executive Economics 
 2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร) 
Master of Economics (Executive Economics) 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร) 

M.Econ. (Executive Economics) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 
ดูรายละเอียด  หนา 198-209           

          5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  
   ภาคปกติ วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 

   ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น. หรืออาจมีการเรียน 

               การสอนในวันธรรมดาเวลา 18.15-21.15 น.ในบางวิชา  

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
6. จํานวนที่รับ   
     ภาคปกติ     ประมาณ 25 คน 
     ภาคพิเศษ ประมาณ 40 คน 
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7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ       

โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปด
การศึกษาภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาค
การศึกษาปกติ  จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชา    
เปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) 

ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป                 

     8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก(2) และแผน ข ดังนี้ 
โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก.(2)  

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข.

(ไมทําวิทยิพนธ) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 
2. หมวดวิชาพืน้ฐาน 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต 
3. หมวดวิชาหลกั 9  หนวยกิต 9  หนวยกิต 
4. หมวดวิชาเอก 9  หนวยกิต 18  หนวยกิต 
5. วิชาการคนควาอิสระ - 3  หนวยกิต 
6. สอบประมวลความรู 
 

สอบคุณสมบัติ 
- 

สอบคุณสมบัติ 
สอบปากเปลา 

7. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 
รวม 36  หนวยกิต 36  หนวยกิต 

    

  

หมวดวิชาเอกกาํหนดใหเรียน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร 

  

    

 

 

  9. คาธรรมเนียมการศึกษา  

      ภาคปกติ หนวยกิตละ 1,500.- บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  65,700.- บาท   
      ภาคพิเศษ หนวยกิตละ 7,000.- บาท 
    คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร  50,000.-บาท    
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 330,000.- บาท 
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
        10. จุดเนนของหลกัสูตร 

  เนนความรูทางเศรษฐศาสตรที่จําเปนสําหรับนักบริหาร ทั้งในภาครัฐและ

เอกชน รวมถึงผูประกอบการ และเจาของกิจการในการบริหารองคการ การตัดสินใจ     

การกําหนดกลยุทธองคการ เสริมสรางวิสัยทัศนและเพิ่มมุมมองทางเศรษฐกิจ สังคม     

และการเมือง 

         11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

  1. นักบริหาร/บุคคลากรที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 
  2.  ครูอาจารย นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรหรือสังคมศาสตร 

  3.  ผูประกอบการ เจาของกิจการ และอาชีพอิสระอื่น ๆ 
         12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14,15 
โทรศัพท  0-2727-3176-77 
E-mail :  econ@nida.ac.th 
www.econ.nida.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร     

และระบบสารสนเทศ 

Master of Science Program in Computer Science  
and Information Systems   

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ) 

Master of Science (Computer Science and Information 

Systems)  

  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ) 

  M.S. (Computer Science and Information Systems) 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

คณะสถิติประยกุต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลอืก 
ดูรายละเอียด  หนา 198-209           

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  

ภาคปกติ วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 

ภาคพิเศษ วันจันทร-ศุกร 18.00-21.00 น.หรือ เสาร-อาทิตย 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 

 

6. จํานวนที่รับ ภาคปกติ  ประมาณ 60 คน/ป 
ภาคพิเศษ ประมาณ 90 คน/ป 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ       

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษา    
ภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษา     
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)  
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. หลักสูตรแบงออกเปน 2 แผน คือแผน ก และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก
(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
 
 

9. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก (อยางนอย) 
วิชการคนควาอิสระ 
สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ 
การสอบประมวลความรู 
- สอบขอเขียน 
- สอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ 

(ไมนับหนวยกิต) 
3 หนวยกิต 
6  หนวยกิต 
12 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

- 
1 หนวยกิต 

 
 

สอบ (1สวน) 
สอบ 

- 
12 หนวยกิต 

(ไมนับหนวยกิต) 
3 หนวยกิต 
6 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
1 หนวยกิต 

 
 

สอบ (2สวน) 
สอบ 
สอบ 

- 

 รวม (อยางนอย) 37 หนวยกิต 37 หนวยกิต 

         หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
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สาขาวชิาเอก มีดังนี้ 

1. วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science - COM) 

2. การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management –  

ISM) 

3. วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering - SE) 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) 

5. การรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

คณะสถิติประยุกต เปนสมาชิกของ Sun Academic Initatives (SAI) และ 

ORACLE Academic Initatives (OAI) และสนับสนุนการสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ทั้งดานทุนสอบและการอบรมเพื่อการสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสอบ Java certificate 

และ ORACLE certificate ไดในราคาพิเศษ และหากสอบผานและมีผลการเรียนที่ดีใน

วิชาที่เกี่ยวของ ทางคณะฯ จะคืนคาสอบใหเต็มตามจํานวนที่นักศึกษาไดชําระไปแลว อีก

ทั้งหลักสูตรนี้ยังมีความรวมมือกับบริษัท CISCO ทางดานเครือขายคอมพิวเตอรและความ

มั่นคงทางดานเครือขาย นอกจากนี้ หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรเดียวในประเทศที่นักศึกษาจบ

แลวจะไดหนังสือรับรองการผานการอบรมเพื่อไดสอบ Project Management Insitute 

(PMI) certificate 

 8. คาธรรมเนียมการศึกษา  

เรียนในเวลาราชการ  หนวยกิตละ 1,500.– บาท  

ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  69,000.– บาท  

เรียนนอกเวลาราชการ   หนวยกิตละ 3,500.– บาท  

ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  190,000.– บาท    

* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ         
จากประกาศของสถาบัน 
 
 

9. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science–COM) 

วิทยาการคอมพิวเตอร เปนศาสตรซึ่งเปนแกนหลักของสาขาวิชาตาง ๆ 

ทางดานคอมพิวเตอร ดังนั้น เนื้อหาของสาขาวิชานี้ จึงครอบคลุมไปทุกดานทางดาน

คอมพิวเตอร ไมวาจะเปนฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร ความมั่นคงของระบบ

สารสนเทศ การวิ เคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแวร 

ปญญาประดิษฐทั้งทางดานธุรกิจและวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรวิทัศน ดวยเหตุนี้ ผูที่เรียน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรจะสามารถปฏิบัติงานไดทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอร ไมวาจะเปนนักเขียนโปรแกรมระบบงาน นักวิเคราะหระบบงาน อาจารยและ

นักวิจัย 

แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

อาจารย/นักวิจัย วิศวกรระบบ วิศวกรเครือขาย ผูจัดการฐานขอมูล     

นักออกแบบฐานขอมูล นักพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรซอฟตแวร นักวิเคราะหและออกแบบ

ระบบสารสนเทศ บุคลากรสนับสนุนดานเทคนิค (Technical Support) 

สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems  
Management–ISM) 

จุดเดน (Strengths) 

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศไดกลายเปนสวนหนึ่งในการบริหาร

องคการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันสงผล

ใหองคการและหนวยงานตาง ๆ ตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและถูกตอง 

ขอมูลและสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญในการชวยบุคลากรตัดสินใจและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทางธุรกิจได นอกจากนี้ สังคมไดใหความสําคัญกับการเรียนรูและการ

คนหาองคความรู การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะชวยทั้งการคนหาองค

ความรูจากขอมูลตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ การเก็บรวบรวมองคความรู 
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ตาง ๆ และนําองคความรูตาง ๆ ไปใชในการทํางานขององคการและหนวยงานตาง ๆ     

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและองคความรูทางคอมพิวเตอร จะชวยตอบสนองการทํางาน

ของหนวยงานตาง ๆ และชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงกับหนวยงานตาง ๆ ทําใหผลการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นอยางชัดเจน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจะตองมีการ

ออกแบบและพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการเพื่อที่จะทําใหองคการมีผลการ

ดําเนินงานดีที่สุดและมีความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งนี้ กอนที่จะทําการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งการเลือกเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่จะนํามาใชจะตองมี

การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเหมาะสมดวย 

แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

บุคลากรในหนวยงานคอมพิวเตอร หนวยงานสารสนเทศ หนวยงาน

วางแผน และหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนผูบริหารในดานสารสนเทศเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน

ธุรกิจ 

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering - SE) 

จุดเดน (Strengths) 

วิชาเอกวิศวกรรมซอฟตแวรมุงเนนการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูและ

ความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาและออกแบบซอฟตแวรในระดับสากล รวมถึงสงเสริม

สมรรถนะ (Competency) ดานการบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญ

ที่มีความสลับซับซอน โดยมุงเนนสรางบุคลากรในระดับสูง ซึ่งมีความเปนผูชี้นําดานพัฒนา

และออกแบบซอฟตแวรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศและเพื่อแกปญหา

การขาดแคลนบุคลากรดานการพัฒนาซอฟตแวร นักศึกษาจะไดเรียนรูและฝกฝนทางดาน

การวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และทดสอบซอฟตแวรขนาดใหญและสลับซับซอน โดยเขา

รวมในกลุมวิชาคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งมีคณาจารยและผูเชี่ยวชาญดานการ 

พัฒนาซอฟตแวรมาเปนผูฝกสอนงาน (Coaching) อยางใกลชิด ซอฟตแวรที่จะพัฒนา   

ในคายฝกพัฒนาซอฟตแวรนั้นจะไดรับความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการใหความ

ตองการและนําไปใชงานจริงหรือเปนซอฟตแวรที่มีประโยชนตอสาธารณะและใหใชงานได

โดยไมมีคาใชจาย เปนตน 

แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

นักพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรซอฟตแวร นักประกันคุณภาพซอฟตแวร   

นักปรับปรุงกระบวนงานพัฒนาซอฟตแวร นักออกแบบซอฟตแวร นักเก็บรวบรวมความ

ตองการระบบสารสนเทศ นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุง

กระบวนการทํางาน นักวิเคราะหและออกแบบงานธุรกิจ ผูจัดการโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารความเสี่ยงและ

ความมั่นคงสารสนเทศ โปรแกรมเมอร นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) 

จุดเดน (Strengths) 
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปน

การศึกษาที่เนนการบูรณาการการออกแบบการใชงาน การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร

และเครือขายและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคการ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได รับการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ          

การแกปญหา การสื่อสารและการนําเสนอดวย ผูสําเร็จการศึกษาสามารถแกปญหาการ     

ใชงานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการและมีสมรรถนะในกระบวนการประเมิน

ความตองการ การถายโอนเทคโนโลยี และการสนับสนุนการทํางานของผูใช 
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ผูสนใจจะศึกษาในวิชาเอกนี้ ควรมีความคุนเคยกับคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ต มีความตองการจะพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปน เพื่อความกาวหนาในอาชีพ

ปจจุบันหรือมุงไปสูทิศทางใหมในอนาคตในอาชีพที่เปนที่ตองการของตลาดในยุค AEC 

และจะสามารถนําความรูไปสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากลได 

แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

บุคลากรในหนวยงานคอมพิวเตอร หนวยงานสารสนเทศ หนวยงาน

วางแผน และหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนผูบริหารในดานสารสนเทศเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน

ธุรกิจ ผูบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ โปรแกรมเมอร นักพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่

มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

 10. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 คณะสถิติประยกุต 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12,13 
โทรศัพท : 0–2727–3037–39 

E-mail : info@as.nida.ac.th 

http://as.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 

 
 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Master of Science Program in Information Technology 

Management   
2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

Master of Science (Information Technology Management) 
  วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  M.S. (Information Technology Management) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะสถิติประยกุต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

          5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  
   ภาคปกติ   วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ   วันจันทร-ศุกร 18.00-21.00 น. 

   หรือ เสาร-อาทิตย 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
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6. จํานวนที่รับ ภาคปกติ     ประมาณ 40 คน/ป 
ภาคพิเศษ ประมาณ 70 คน/ป 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ   
มีการประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาคและปลายภาค)  
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก
(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 

7. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
 
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเลือก (อยางนอย) 
วิชาการคนควาอิสระ 
การสอบประมวลความรู 
- สอบขอเขียน 
- สอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ 

9-15 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

6 หนวยกิต 
18  หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

- 
สอบ (1 สวน) 

สอบ 
- 

12 หนวยกิต 

9-15 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

6 หนวยกิต 
18 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
สอบ (2 สวน) 

สอบ 
สอบ 

- 
 รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 

        หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 

 
        
 
 
 
 

   9. คาธรรมเนยีมการศึกษา  
      ภาคปกติ หนวยกิตละ 1,500 บาท  

    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  69,000.-บาท  

      ภาคพิเศษ หนวยกิตละ 3,500 บาท  

    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  190,000.-บาท    
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
          10. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

จุดเดน (Strengths)  

เปนหลักสูตรที่เนนผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเปนผูนําองคกร และมี

ความสามารถในการบริหารจัดการองคกรใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ซึ่งเปนพื้นฐานของการแขงขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเดน คือ 

นักศึกษาจะไดเรียนรูและฝกฝนทั้งดานการบริหารจัดการองคกรในแขนงตางๆ เชน ธุรกิจ

การจัดการ การเงินและการบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด เปนตน และ   

ดานการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัด

ฐานขอมูลและคลังขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคงสารสนเทศ การบริหาร

โครงการ การกํากับและบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน         

เชิงยุทธศาสตรระบบสารสนเทศ เปนตน ผูที่สําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถ      

ที่หลากหลายในตัวเอง ทําใหมีความพรอมที่จะผสานวิชาความรูและประสบการณที่ได    

จากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรที่ตนทํางานไดทันที 
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แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

ผูจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทุกระดับ ผูกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูประกอบการอิสระดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุงกระบวนการทํางาน นักวิเคราะหและ

ออกแบบระบบงานธุรกิจ 

11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 คณะสถิติประยกุต 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12,13 
โทรศัพท : 0–2727–3037–39 

E-mail : info@as.nida.ac.th 

http://as.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 

Master of Science Program in Logistics Management 
2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) 

Master of Science (Logistics Management)  
  วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส) 

  M.S. (Logistics Management) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะสถิติประยกุต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  
      ภาคปกติ  วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
      ภาคพิเศษ  วันจันทร-ศุกร 18.00-21.00 น. 

              หรือ เสาร-อาทิตย 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 40 คน/ป 

 ภาคพิเศษ ประมาณ 70 คน/ป 
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7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ    
จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลา        
ในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7 
 
 

8.. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเลือก (อยางนอย) 
วิชาการสัมมนานานาชาติทาง 
การจัดการโลจิสติกส 
วิชาการคนควาอิสระ 
การสอบประมวลความรู 
- สอบขอเขียน 
- สอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ 

(ไมนับหนวยกิต) 
11 หนวยกิต 
12  หนวยกิต 

- 
1 หนวยกิต 

 
- 
 

สอบ 
- 

12 หนวยกิต 

(ไมนับหนวยกิต)
11 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
1 หนวยกิต 

 
3 หนวยกิต 

 
สอบ 
สอบ 
- 

 รวม (อยางนอย) 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 

   9. คาธรรมเนยีมการศึกษา  

            ภาคปกติ      หนวยกิตละ 1,500 บาท  

      ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  69,000.-บาท  

           ภาคพิเศษ      หนวยกิตละ 3,500 บาท  

      ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  230,000.-บาท    
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
         10. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

จุดเดน (Strengths)  
หลักสูตรเนนการพัฒนาองคความรูและทักษะดานการวิ เคราะห        

เชิงปริมาณ ดานเทคโนโลยี และดานการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสําหรับสายงานการ

จัดการโลจิสติกสที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเขาใจในธุรกิจ มีความสามารถทาง   

การวิเคราะห การประยุกตใชองคความรูแบบบูรณาการ และการทํางานรวมกับผูอื่น      

การเรียนการสอนเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตเพื่อการจัดการและการวิเคราะห

งานทางโลจิสติกส การใชกรณีศึกษา และการศึกษาหนวยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความ

พรอมในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรไดรับการพัฒนาสําหรับผูบริหารทุกระดับ 

นักวิเคราะห และบุคคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส รวมถึงผูที่มีความสนใจ       

ในอาชีพทางดานการจัดการโลจิสติกส ที่ตองการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะหและ       

การจัดการระบบโลจิสติกสภายในองคกรธุรกิจอยางบูรณาการ 
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แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

ปฏิบัติการโลจิสติกสนับเปนหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจและปรากฎอยู

ในทุกองคกรภายใตชื่อหนวยงานที่แตกตางกันไป นอกเหนือจากตําแหนงผูบริหารและ

นักวิเคราะห/วางแผนในหนวยงานโลจิสติกส/โซอุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจการผลิต 

ธุรกิจคาปลีกและกระจายสินคา รวมถึงธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสและที่ปรึกษา นอกจากนี้ 

ผูสําเร็จการศึกษายังมีความเหมาะสมสําหรับตําแหนงผูบริหารและนักวิเคราะห/วางแผน    

ในฝายจัดซื้อ ฝายคลังสินคา ฝายขนสง ฝายบริการลูกคา ฝายวางแผนและควบคุมสินคา  

คงคลัง ฝายกระจายสินคา ฯลฯ อีกดวย 

11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 คณะสถิติประยกุต 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12,13 
โทรศัพท : 0–2727–3037–39 

E-mail : info@as.nida.ac.th 

http://as.nida.ac.th 
 

@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยกุต 
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 

Master of Science Program in Applied Statistics 
2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต) 

Master of Science (Applied Statistics)  
  วท.ม. (สถิติประยุกต) 

  M.S. (Applied Statistics) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะสถิติประยกุต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา  
      ภาคปกติ วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
      ภาคพิเศษ วันจันทร-ศุกร 18.00-21.00 น. 

              หรือ เสาร-อาทิตย 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ ประมาณ 30 คน/ป 

 ภาคพิเศษ ประมาณ 30 คน/ป 
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7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปด
การศึกษาภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาค
การศึกษาปกติ  จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชา     
เปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)  
ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. หลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 
2. 
3. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก(อยางนอย) 
วิชาคนควาอิสระ 
การสอบประมวลความรู 
- สอบขอเขียน 
- สอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ 

(ไมนับหนวยกิต) 
6 หนวยกิต 
18 หนวยกิต 

 
- 

         
         สอบ 

- 
     12 หนวยกิต 

(ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต 
18 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

 
สอบ 
สอบ 

           - 

 รวม (อยางนอย) 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 

 
 
 
 
 
 
           

 สาขาวิชาเอก มีดังนี้ 

1. สถิติ (Statistic) 

2. การวิเคราะหธุรกิจและการวิจยั (Business Analysis and Research) 

3. เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Technology  
 and Management ) 
4. ประชากรและการพัฒนา  (Population and Development) 
5. วิทยาการประกนัภัยและการบริหารความเสี่ยง  (Insurance Actarial  

     Science and Risk Management) 
    9. คาธรรมเนียมการศึกษา  

            ภาคปกติ       หนวยกิตละ 1,500 บาท  

      ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  69,000.-บาท  

            ภาคพิเศษ     หนวยกิตละ 3,500 บาท  

      ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  230,000.-บาท    
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
         10. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

1. สาขาวิชาเอกสถิติ  (Statistics-STAT) 

จุดเดน (Strengths)  
เปนหลักสูตรที่มีความเขมขนทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกตใช

นักศึกษาจะไดศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรูดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงการนําองคความรูดานสถิติมาประยุกตใชไดอยางถูกตองและแมนยํา 

เปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาวิชาชีพ พรอมทั้งประยุกตใชสถิติกับ

ขอมูลในองคกรและงานวิจัยที่เกี่ยวของได สามารถปรับตัวใหเขากับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อการสืบคนขอสนเทศและการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร    

ซึ่งจะนําไปสูการวิจัยและพัฒนาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสถิติ (Career Path) 

           ผูจบการศึกษาสาขาสถิติสามารถประกอบอาชีพเปนครู อาจารย นักวิชาการ 
นักวิจัย นักสถิติ เจาหนาที่วิ เคราะหนโยบาย และแผน เจาหนาที่วางแผนการผลิต 
นักวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูเชี่ยวชาญการทําเหมืองขอมูล หรือศึกษาตอระดับสูงได 

2. สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจและการวิจัย (Business Analysis and 

Research) 

จุดเดน (Strengths)  
เปนสาขาวิชาที่เนนพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติและ

ความสมารถในการประยุกตวิทยาการตาง ๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ

สมรรถนะสูง (High Performance Organization) การเรียนการสอนที่ครอบคลุม

วิทยาการดานตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปนตอองคการ  เชนการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหกลยุทธและการแขงขัน

การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคสถิติและเหมืองขอมูล(Data Mining) การจัดการ

ความสัมพันธลูกคา (CRM) การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนตน  
แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

           ตําแหนงงานทางดานการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การทําเหมืองขอมูล   
การวิเคราะหนโยบายและกลยุทธ การใหคําปรึกษา อาจารย รวมทั้งการประกอบธุรกิจ
สวนตัวดานการใหคําปรึกษาองคการ 

      

 

 

 

 

 

3. สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Technology 

and Management -DTM) 

จุดเดน (Strengths)  
หลักสูตรเนนองคความรูดานการวิเคราะหกระบวนการ ผสมผสานกับการนําเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต เพื่อชวยในการตัดสินใจ วางแผนและการจัดการ 

โดยเฉพาะทางดานธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในลักษณะบูรณาการ  
แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 
บุคลากรที่สามารถทํางานทางดานงานวิเคราะหและวางแผนในภาคธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรม งานควบคุมคุณภาพ งานดานการบริหารจัดการผลิต งานดานการบริหารสินคา
คงคลัง งานดานการบริหารโครงการ รวมทั้งงานดานจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  

4. สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา  (Population and Development) 

จุดเดน (Strengths)  
เปนหลักสูตรที่มีเนื้อหารายวิชาเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศในดานประชากร   

ซึ่งเนนการประยุกตใชสารสนเทศทางประชากรเพื่อการวางแผนในดานตาง ๆ เชนการบริหาร

จัดการ การประเมินผลโครงการ แนวทางและวิธีการบริหารจัดการโครงการ การวางแผน

กําลังคน การพัฒนาตาง ๆ และระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะหตาง ๆ  
แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

บุคลากรที่ทํางานดานวิเคราะหนโยบายและแผน งานดานการบริหารทั่วไป       
นักการศึกษา นักการสาธารณสุข งานการจัดการสิ่งแวดลอม นักวิจัย และนักสถิติ       
ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
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5. สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Insurance 
 Actuarial Science and Risk Management - ACT) 

จุดเดน (Strengths)  
หลักสูตรเนนองคความรูทางวิทยาการประกันภัย คณิศาสตรประกันภัยและการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตรวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีภาวะผูนํา มีทักษะการวิเคราะห การวางแผน การตัดสินใจ 

การสื่อสาร และการประยุกตใชองคความรูแบบบูรณาการ สอดคลองกับขอกําหนดและ

คุณสมบัติของวิชาชีพคณิตศาสตรประกันภัยและนักบริหารความเสี่ยงในระดับสากล และ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ 

ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลและการเจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจประกันภัย 

ธุรกิจการใหบริการทางการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่สอดคลอง

กับเนื้อหาของการสอบเพื่อใหไดประกาศนียบัตรของสมาคมวิชาชีพทางประกันภัยตาง ๆ 

เชน SOA CAS AICPCU/IIA เปนตน  
แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

            ผูบริหารระดับกลางและผูบริหารระดับสูงที่ทําหนาที่ดานคณิตศาสตรประกันภัย

และ/หรือการบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจและกําหนดนโยบายระดับสูง     

ในองคกรที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการเงิน เชน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกัน

วินาศภัย บริษัทประกันภัยตอ บริษัทที่ปรึกษา ธนาคาร เปนตน 

 

 

 

 

 

11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 คณะสถิติประยกุต 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12,13 
โทรศัพท : 0–2727–3037–39 

E-mail : info@as.nida.ac.th 

http://as.nida.ac.th 
 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
Master of Arts Program in Social Development Administration  

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

Master of Arts (Social Development Administration)  

  ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

  M.A. (Social Development Administration) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 
ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 

จันทร-ศุกร 09.00-16.00 น.  

ภาคพิเศษ  

   1. สวนกลาง  จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน  

     วันเสาร  09.00-16.00 น.และวันอาทิตย 09.00-12.00 น. 
         2. สวนภูมิภาค ภาคใต : จ.ยะลา : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร     

     วันเสาร  09.00-16.00 น.และวันอาทิตย 09.00-12.00 น. 
 

6. จํานวนที่รับ   ภาคปกติ  ประมาณ  20 คน/ป 

        ภาคพิเศษ กทม.      45 คน/ป   
ภูมิภาค    60 คน/ป 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค

ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ 
    ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอย 

                     ในแตละวิชาเปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา       

                     ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (สอบปลายภาค)  
    ภาคพิเศษ ระบบการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course    

           คือ การสอนและประเมินผล (สอบ) ครั้งละวิชา                   

            ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
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8. โครงสรางหลักสูตรและสาขาวิชาเอก แบงเปนแผน ก และแผน ข ดังนี้ 

หมวดวิชา 
แผน ก2

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต

2 หมวดวิชาหลัก 15 หนวยกิต 15 หนวยกิต 

3 วิชาเอก 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต 

4 หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 

5 วิชาการคนควาอิสระ - 3 หนวยกิต 

6 การสอบประมวลความรู  
 - สอบขอเขยีน สอบ สอบ 

 - สอบปากเปลา - สอบ 

7 การสอบวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 

รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 
    

       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
 

    สาขาวิชาเอก มีดังนี้ 
              1) นโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร (Social Policy and Strategic       

      Planning) 

      2) การบริหารองคการสงัคม (Social Organization  Management) 

          3) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation) 

           
 
 
 

     9. คาธรรมเนียมการศึกษา  

      ภาคปกติ     หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  81,700.-บาท   
      ภาคพิเศษ (กรุงเทพ)  หนวยกิตละ 2,200 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 120,000.-บาท 
      ภาคพิเศษ (ภูมิภาค)  หนวยกิตละ 1,800 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  85,900.-บาท   
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
        10. จุดเนนของหลักสูตร 

1. ลักษณะสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร (Inter-disciplinary Approach) 

ประกอบดวยวิชาทางสังคมศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1 ดานการเมือง เชน นโยบายและการวางแผนสังคม โครงสรางอํานาจและ

การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหนโยบายและกลยุทธในการวางแผน เปนตน 

  1.2 ดานเศรษฐกิจ เชน แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนา เปนตน 

  1.3 ดานสังคม เชน ทฤษฎีสังคม การศึกษาชุมชน เปนตน 

  1.4 ดานจิตวิทยา เชน จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา ทัศนคติ คานิยม และ

พฤติกรรมทางสังคม เปนตน 

  1.5 ดานการบริหารจัดการ เชน การจัดการการพัฒนาสังคม การจัดการองคการ

และการพัฒนา เปนตน 

 2. เนนการทําวิจัย (Research Oriented) นักศึกษาทุกคนจะตองทํางานวิจัยสวน

บุคคล (วิทยานิพนธ หรือ วิชาการคนควาอิสระ) รวมทั้งตองเรียนวิชาที่เกี่ยวของกับการทํา

วิจัยไมนอยกวา 1 วิชา ไดแก วิชาระเบียบวิธีวิจัย  
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         11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 
   กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ สวนใหญจะมาจากภาคราชการ นักการเมือง NGO 

และภาคเอกชน 

   กรณีนักศึกษาภาคปกติ สวนใหญจะทํางานในองคกรภาครัฐ เชน กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และอาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  
       12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17 
หลักสูตรในเวลาราชการ  โทรศัพท  0-2727-3126, 3099 
หลักสูตรนอกเวลาราชการ  โทรศัพท  0-2727-3101,3291 

http://ssde.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม   
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 
Master of Science Program in Environmental  

Management   

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

Master of Science (Environmental Management) 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

M.S. (Environmental Management)  
 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน 
        ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 

จันทร-ศุกร 09.00-16.00 น.  

       ภาคพิเศษ  
        1. สวนกลาง  จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน  

              วันเสาร  09.00-16.00 น.และวันอาทิตย 09.00-12.00 น. 
       2. สวนภูมิภาค จ.ระยอง :สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด      

                        วันเสาร  13.00-16.00 น.และวันอาทิตย 09.00-16.00 น. 
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6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 20 คน/ป 

  ภาคพิเศษ  ประมาณ 50 คน/ป 
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค

ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ   

จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลา       

ในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป  
8. โครงสรางหลักสูตร แบงเปน แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

แผน ก2

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 9 หนวยกิต 9 หนวยกิต 
  (ไมนับหนวยกิต) (ไมนับหนวยกิต) 
2 หมวดวิชาหลัก 12 หนวยกิต 12หนวยกิต 
3 
4 

หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก 

12 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 

5 วิชาการคนควาอิสระ - 3 หนวยกิต 
6 การสอบประมวลความรู  
 - สอบขอเขยีน สอบ สอบ 
 - สอบปากเปลา - สอบ 
7 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 
 รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 

        หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
 

 

  สาขาวชิาเอก มีดังนี้ 

1. การบริหารและพัฒนาสิ่งแวดลอม (Environmental Management and 

Development) 

2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (Environmental Science and 

Technology) 

3. การจัดการสิ่งแวดลอมในองคการธุรกิจและอุตสาหกรรม (Environmental 

Management in Business and Industrial Organizations) 

   9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
      ภาคปกติ                         หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  81,700.-บาท   
      ภาคพิเศษ (กทม.และภูมิภาค)  หนวยกิตละ 2,200 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  120,000.-บาท  
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 

10. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

งานหรืออาชีพที่รองรับ 

- ภาคเอกชน ออกแบบและดําเนินงานแผนงานเกี่ยวกับชุมชน และปฏิบัติงานดาน
กํากับดูแล ควบคุม ดําเนินงาน ประเมินผล วิเคราะห วิจัยและพัฒนาแผนงานและโครงการ
เกี่ยวกับการลดปญหาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชพลังงาน ของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 

 

- ภาครัฐ วิเคราะห วิจัยเพื่อออกแบบยุทธศาสตร แผนงานและโครงการ กํากับ
ดูแล ควบคุม ดําเนินงาน ประเมินผล แผนงานและโครงการเกี่ยวกับการลดปญหา
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชพลังงาน และพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับชุมชน 

 

- องคกรพัฒนาเอกชน ออกแบบแผนงานเกี่ยวกับชุมชน ตรวจสอบและวิเคราะห
แผนงานและโครงการพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐ เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชพลังงาน 
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11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17 
โทรศัพท  0-2727-3126, 0-2727-3291 
http://ssde.nida.ac.th 
 

 
@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร 

การพัฒนา 
Master of Arts Program in Politics and Development Strategy  

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา   

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา) 

 Master of Arts (Politics and Development Strategy)  

  ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา) 

  M.A. (Politics and Development Strategy) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 

5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 

จันทร-ศุกร 09.00-16.00 น.  

ภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน 
   สวนกลาง   วันเสารและวันอาทิตย 

  9.00-16.00 น. 
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6. จํานวนที่รับ   ภาคปกติ  ประมาณ 20 คน/ป 

        ภาคพิเศษ ประมาณ 40 คน/ป   
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค

ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ 
    ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอย 

                     ในแตละวิชาเปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา       

                     ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (สอบปลายภาค)  
    ภาคพิเศษ ระบบการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course    

           คือ การสอนและประเมินผล (สอบ) ครั้งละวิชา                   

            ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. โครงสรางหลักสูตรและสาขาวิชาเอก แบงเปนแผน ก และแผน ข ดังนี้ 

หมวดวิชา 
แผน ก2

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 9 หนวยกิต 9 หนวยกิต

  (ไมนับหนวยกิต) (ไมนับหนวยกิต) 
2 หมวดวิชาหลัก 15 หนวยกิต 15 หนวยกิต 

3 วิชาเอก 12 หนวยกิต 15 หนวยกิต 

4 หมวดวิชาเลือก - 6 หนวยกิต 

5 วิชาการคนควาอิสระ - 3 หนวยกิต 

6 การสอบประมวลความรู 

 - สอบขอเขยีน สอบ สอบ 

 - สอบปากเปลา - สอบ 

7 การสอบวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 

รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 
    

       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
 

    สาขาวิชาเอก มีดังนี้ 
              1) การเมืองและการจัดการปกครอง (Politics and Public Governance) 

      2) การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (Politics and Local  

         Development Strategy) 
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     9. คาธรรมเนียมการศึกษา  

      ภาคปกติ     หนวยกิตละ 1,500 บาท  

    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 81,700.-บาท   

      ภาคพิเศษ (กรุงเทพ)  หนวยกิตละ 2,500 บาท  

    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 130,700.-บาท 
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
        10. จุดเนนของหลักสูตร 

 หลักสูตรเนนการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการแบบองครวม และการใช

ปญญาเชิงปฏิบัติ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการเสริมสรางการกระทําและพฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความกลาหาญทางจริยธรรม และมีสํานึกในพันธกิจตอประเทศชาติ เสริมสรางวิสัยทัศน

และความสามารถในการจัดทําและนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวยหลักคุณธรรมจริยะรรม แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการ 

การจัดการ แนวทางการพัฒนา และการใชปญญาเชิงปฏิบิตในทางการเมืองและการพัฒนา 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานในองคการและสถาบันการเมืองการปกครอง ดังนี้ 

 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีภูมิปญญาในการเขาใจปฏิสัมพันธระหวางการเมือง อํานาจ 

เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอยางเปนระบบ 

 2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการเสริมสรางและ

เกื้อหนุนตอการพัฒนาทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ        

โดยสวนรวม และมีความสํานึกในคุณธรรมผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนมีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

         11. แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 1. นักบริหารดานรัฐศาสตรมืออาชีพ ที่สามารถศึกษาวิเคราะหประเด็นตางๆ     

ทางการเมืองที่สงผลกระทบตอประชาชนวงกวาง และสามารถนําทักษะและความรูที่ไดไปใช

ประโยชนในการใชชีวิตประจําวัน ทั้งในองคการภาครัฐและภาคเอกชน 
 2. อาจารยและนักวิชาการด านการรัฐศาสตรและด านอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ            

ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 3. บุคลากรในหนวยงานราชการและสถานประกอบการที่มีการใชความรูดาน

รัฐศาสตร สามารถศึกษาวิเคราะหวิธีการทํางานของรัฐบาล และผลกระทบตอสังคมจากการ

ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งในองคการภาครัฐและองคการเอกชน 
 4. นักการเมืองและขาราชการการเมือง 
 5. อาชีพอิสระอื่นๆ 

 
       12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17 
โทรศัพท  0-2727-3126, 0-2727-3101 
http://ssde.nida.ac.th 
 

 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

          และองคการ 
Master of Science Program in Human Resource and  

  Organization Development   

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) 

Master of Science (Human Resource and Organization  

  Development) 

วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) 

  M.S. (Human Resource and Organization Development) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 

   ภาคปกติ  วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ  วันจันทร-ศุกร 18.00-21.00 น. 

             วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น. 
จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของแตละหลกัสตูร 

6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ             ประมาณ  60 คน/ป 
  ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประมาณ 100 คน/ป 
                                (จันทร-ศุกร)   ประมาณ   50 คน/ป 
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ (Semester) คือ การศึกษาภาคตนและการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษา    
ภาคฤดูรอน (Summer Session) รวมดวย การศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาประมาณ      
15 สัปดาห สวนการศึกษาภาคฤดูรอน มีระยะเวลาประมาณ 7 สัปดาห  ทั้งนี้  ตองมี      
ชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอน
เปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา     
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป 
และไมเกิน 5 ป 

8. โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน แผน ก และแผน ข ดังนี้ 

หมวดวิชา 
แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก 
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
วิชาการคนควาอิสระ 
สอบประมวลความรู 
โดยขอเขียน 
สอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ 

12 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

15 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

- 
- 

สอบ 
 
- 

12 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

15 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

สอบ 
 

สอบ 
- 

รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 
       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
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    สาขาวิชาเอก มีดังนี้ 

              1) สาขาทรพัยากรมนุษยเชงิกลยุทธ (Strategic Human Resource) 
      2) สาขาการพัฒนาองคการ (Organization Development) 
      3) ไมระบุสาขา (Non-Major) 

   9. คาธรรมเนยีมการศึกษา  
      ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  93,800.- บาท   
      ภาคพิเศษ  หนวยกิตละ 3,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  184,700.- บาท  
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 

10. จุดเนนของหลักสูตร 
องคความรูดานการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

การพัฒนายกระดับขีดความสามารถขององคกรควบคูไปกับคุณภาพชีวิต    

ในการทํางานของบุคลากร 

บูรณาการแนวคิดการพัฒนามนุษย จากปรัชญาของโลกตะวันตกผสมผสาน

กับปรัชญาของโลกตะวันออก 

11. จุดเดนของหลักสูตร 
เปนหลักสูตรแรกดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการแหงแรกของประเทศไทย 

เนนพัฒนา ทักษะการเรียนรู วิธีการเรียนรู (Learning how to learn skills) และ

ทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research skills) 

สงเสริมการเรียนรูตามวงจรการเรียนรูที่เนนการมีประสบการณ การฝกปฏิบัติ    

การทบทวน และการตอยอดองคความรู (Action learning) 

เนนการเรียนรูรวมกันจากการแบงปนประสบการณของเครือขายนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและองคการ 

 

        12. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 นักบริหารงานทรัพยากรมนุษยและองคการในภาครัฐและเอกชน 

 อาจารย นักวิชาการดานทรัพยากรมนุษยและองคการ 
 บุคลากรและผูบริหารในหนวยงานราชากรหรือสถานประกอบการ โรงงาน 

   อุตสาหกรรมตางๆ 

 เจาของธุรกิจ 

 อาชีพอิสระอื่นๆ 

13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

อาคารมาลัย หุวะนันทน ชั้น 1  
โทรศัพท  0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91  
http://www.hrd.nida.ac.th 

 
@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรหิาร 

Master of Science Program in Management  

  Technology   

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) 

Master of Science (Management Technology) 

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) 

M.S. (Management Technology)  

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของแตละหลกัสตูร 
6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 20 คน/ป 

  ภาคพิเศษ  ประมาณ 40 คน/ป 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ (Semester) คือ การศึกษาภาคตนและการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษา    
ภาคฤดูรอน (Summer Session) รวมดวย การศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาประมาณ      
15 สัปดาห สวนการศึกษาภาคฤดูรอน มีระยะเวลาประมาณ 7 สัปดาห  ทั้งนี้  ตองมี      
ชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอน
เปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา     
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป 
และไมเกิน 5 ป 
   8. โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิชาเอก 
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
วิชาการคนควาอิสระ 
สอบประมวลความรู 
โดยขอเขียน 
สอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ 

12 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

15 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

- 
- 

สอบ 
 
- 

12 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

15 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

สอบ 
 

สอบ 
- 

รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 
 หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 

 
 

        

  9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
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      ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  93,800.-บาท   
      ภาคพิเศษ  หนวยกิตละ 3,000 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  165,700.-บาท  
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 

10. จุดเนนของหลักสูตร 

การนําเสนอพรมแดนองคความรู และนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการบริหาร 

    องคการที่ทันสมัยและทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การบูรณาการความรูเชิงทฤษฎีและหลักการปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใช

ประโยชนในโลกปฏิบัติจริง 

การหลอหลอมและผลิตนักวิชาชีพที่เปนผูนําหรือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

และนวัตกรรมทางดานองคการและการบริหาร 

การพัฒนาขีดความสามารถและทักษะการคิดคนและการใชเทคโนโลยี      

การบริหารในรูปแบบและระดับตางๆ เพื่อใช เปนเครื่องมือขับเคลื่อน        

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ 

11. จุดเดนของหลักสูตร 

สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมดานการบริหาร สําหรับองคการทั้งใน 

     ภาครัฐและภาคเอกชน 

เนนจุดเชื่อมและบูรณาการกับอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งในดานการผลิต 

     กําลังคน การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

สงเสริมการพัฒนาความรูดานองคการและการบริหาร 

 

 

 

       12. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 

 อาจารย นักวิชาการดานการบริหาร 
 บุคลากรในหนวยงานราชการ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 

 เจาของธุรกิจ 

 อาชีพอิสระอื่นๆ 

          13. ติดตอสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

อาคารมาลัย หุวะนันทน ชั้น 1  

โทรศัพท  0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91 

http://www.hrd.nida.ac.th 
 
 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อองคการที่ยั่งยืน 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผูนํา        

เพื่อองคการที่ยั่งยืน 

  Master of Arts Program in Leadership Development for 

  Sustainable Organizations 

 2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภาวะผูนําเพื่อองคการที่ยั่งยืน) 

Master of Arts  (Leadership Development for 

Sustainable Organizations) 

ศศ.ม. (การพัฒนาภาวะผูนําเพื่อองคการที่ยั่งยนื) 

M.A. (Leadership Development for Sustainable Organizations)  

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209  
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ วันจันทร-ศุกร 18.00-21.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 

6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 30 คน/ป 

  ภาคพิเศษ  ประมาณ 50 คน/ป 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ (Semester) คือ การศึกษาภาคตนและการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษา    
ภาคฤดูรอน (Summer Session) รวมดวย การศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาประมาณ      
15 สัปดาห สวนการศึกษาภาคฤดูรอน มีระยะเวลาประมาณ 7 สัปดาห  ทั้งนี้  ตองมี      
ชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอน
เปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา     
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป 
และไมเกิน 5 ป 
   8. โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
วิชาการคนควาอิสระ 
วิทยานิพนธ 
สอบประมวลความรู 
สอบวิทยานิพนธ 
สอบปากเปลา 
 

18 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

12 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

- 
- 

12 หนวยกิต 
      สอบขอเขยีน 

สอบ 
- 
 

18 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

12 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

- 
สอบขอเขียน 

- 
สอบ 

 
รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 

       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตาม 
                               ขอกําหนดของคณะ 
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  9. คาธรรมเนียมการศึกษา  

      ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 93,800 บาท   
      ภาคพิเศษ  หนวยกิตละ 3,500  บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  272,700   บาท  
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 

10. จุดเนนของหลักสูตร 

    1.  เนนพัฒนาผูนําเพื่อสรางผูนําและพัฒนาองคการใหยั่งยืน 

      2.   เนนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

11. จุดเดนของหลักสูตร 
 มีเครื่องมือประเมินภาวะผูนํา เขาใจงาน เขาใจทีมงาน 
เขาใจองคการ รูทันการเปลี่ยนแปลง 

12. แนวทางในการประกอบอาชีพ 
1. เปนผูบริหาร นักวิชาการ ในองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และองคการที่ไมแสวงหากําไร 

 2. เปนนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
 3. เปนที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 

           13. ติดตอสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

อาคารมาลัย หุวะนันทน ชั้น 1  

โทรศัพท  0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91 

http://www.hrd.nida.ac.th 
 

@@@@@@@@@ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐ 

และภาคเอกชน 

Master of Arts Program in Communication for Public and  

Private Enterprises   

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน) 
Master of Arts (Communication for Public and Private  

Enterprises) 
ศศ.ม. (การสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน) 

M.A. (Communication for Public and Private Enterprises)  
 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะภาษาและการสื่อสาร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ จันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
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6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 30 คน/ภาคการศึกษา    

เปดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนที่ 1 

  ภาคพิเศษ  ประมาณ 50 คน/ภาคการศึกษา    
เปดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนที่ 1 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค

ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ   

จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลา       

ในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. โครงสรางหลักสูตรและสาขาวิชาเอก 

หมวดวิชา 
แผน ก(2)

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 

 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
 

หมวดวิชาพื้นฐาน 

หมวดวิชาหลัก 

หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิชาคนควาอิสระ 

สอบประมวลผลความรู 

วิทยานิพนธ 

9 หนวยกิต 

(ไมนับหนวยกิต) 

9 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

- 

(ไมสอบ) 

12 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

(ไมนับหนวยกิต) 
9 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

สอบ 

- 

รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 

               9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
      ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500  บาท  

    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  93,400.-บาท   

      ภาคพิเศษ  หนวยกิตละ 4,000 บาท  

    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  181,900.-บาท  
 

* รายการคาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
 

10. จุดเนนของหลักสูตร 

-เนนการนําทฤษฎีและแนวคิดทางการสื่อสารไปเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 

การสื่อสารในองคกรภาครัฐและเอกชน 

- ศึกษาการสื่อสารในมิติที่หลากหลาย อาทิเชน สื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม 

สื่อสารองคการและการพัฒนา 

-เนนการพัฒนาความรู ความสามารและทักษะของผูเรียน 

11. จุดเดนของหลักสูตร 
- เปนการสื่อสารเชิงพหุวิทยาการ มุงเสริมความรูทางฤษฎี สรางวิสัยทัศน      

และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 

- สนับสนุนการศึกษาและวิจัยงานสื่อสาร เพื่อการพัฒนาในระดับตางๆ 

เชน บุคคล องคกร สังคม ประเทศ และระหวางประเทศ 

 - สงเสริมการบูรณาการความรูและการเรียนรูที่พัฒนาขีดความสามารถอันนําไปสู

การเปนผูนําดานการบริการและการพัฒนา 
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          12. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 ผูบริหารที่มีความรับผิดชอบในงานสื่อสาร 
 บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร 
 ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร 
 ครู อาจารย นักวิจัย ดานการสื่อสาร 

 

          13. ติดตอสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะภาษาและการสื่อสาร   

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 12A 

โทรศัพท  0-2727-3140-42 

          e-mail : langcom@nida.ac.th 
http://.lc.nida.ac.th 

 
@@@@@@@@@ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน 
   

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร 

และวัฒนธรรมญี่ปุน 
Master of Arts Program in Japanese Communication 
and Culture   

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) 
Master of Arts (Japanese Communication and Culture)  

ศศ.ม. (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) 

M.A. (Japanese Communication and Culture)  

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะภาษาและการสื่อสาร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ จันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
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6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 15 คน/ภาคการศึกษา    

เปดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนที่ 2 

  ภาคพิเศษ  ประมาณ 25 คน/ภาคการศึกษา    
เปดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนที่ 2 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ   
จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลา       
ในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิชาคนควาอิสระ 
วิทยานิพนธ 
สอบประมวลความรู 

   (ไมนับหนวยกิต) 
9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 

- 
6 หนวยกิต 

- 
12 หนวยกิต 

           - 

 (ไมนับหนวยกิต) 
9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
6 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

        - 
     สอบขอเขยีน 

รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 

 

สาขาวชิาเอก มีดังนี้ 

              1) สาขาการสื่อสารญี่ปุน 
      2) สาขาวัฒนธรรมญี่ปุน 

    9. คาธรรมเนยีมการศึกษา  
      ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  100,700 บาท   
      ภาคพิเศษ  หนวยกิตละ 4,000 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  189,200 บาท  
 * รายการคาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 

10. จุดเนนของหลักสูตร 

- เนนการนําทฤษฎีและแนวคิดทางการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุนไปประยุกตใช
ในสายอาชีพตาง ๆ 

- มุงเนนพัฒนาศักยภาพการสื่อสารดานภาษาญี่ปุนในบริบทหลากหลาย 
11. จุดเดนของหลักสูตร 
- เปนหลักสูตรที่ดําเนินการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และภาษาญี่ปุน            

ที่ผสมผสานการเรียนรูทางภาษาและวัฒนธรรมเปนพื้นฐานในสายอาชีพ 

- สงเสริมการสรางองคความรูและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารและ

วัฒนธรรมญี่ปุน ตลอดจนมีความเขาใจในดานการทํางานรวมกับคนญี่ปุน เพื่อนําไป

ประยุกตใชในสายอาชีพของตน และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 

และสัมพันธภาพของทั้งสองประเทศ 

- เปนการเรียนรูแบบครบวงจร (ทุนการศึกษา-การเรียนรูในชั้นเรียน*การศึกษา

ผานการฝกงานในบริษัทญี่ปุนและการไปศึกษาระยะสั้นที่ญี่ปุน-โอกาสในการหางานทํา)     

**สําหรับผูที่มีผลการเรียนดีเดน 
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12. แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 พนักงานและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการใชภาษาญี่ปุน 

 ขาราชการ เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ 

 ลาม นักแปล อาชีพอิสระ 

 ครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ 
         
 13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะภาษาและการสื่อสาร   
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 12A 
โทรศัพท  0-2727-3138-41, 0-2727-3162 

  e-mail : langcom@nida.ac.th 
http:.//lc.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
   

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
Master of Arts Program in English for Professional 
Development  

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ) 

  Master of Arts (English for Professional Development)  
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาอาชีพ) 

M.A. (English for Professional Development)  

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะภาษาและการสื่อสาร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ จันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย 09.00-16.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
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6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ   ประมาณ 25 คน/ภาคการศึกษา    

จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

  ภาคพิเศษ  ประมาณ 40 คน/ภาคการศึกษา    
จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ   
จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลา        
ในการศึกษาประมาณ 1 ป 6 เดือน และไมเกิน 5 ป 
   8. โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน ก 

(ทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
 
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาคนควาอิสระ 
วิทยานิพนธ 
สอบประมวลความรู 
 

6 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 
6 หนวยกิต 

- 
12 หนวยกิต 

           - 
 

6 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

     9 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 

     15 หนวยกิต 
     3 หนวยกิต 
        - 
     สอบขอเขยีน 

 
รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
 

        

 

    9. คาธรรมเนยีมการศึกษา  
      ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  88,900 บาท   
      ภาคพิเศษ  หนวยกิตละ 4,000 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร 181,900  บาท  
 * รายการคาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 

10. จุดเนนของหลักสูตร 

 - เนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทอาชีพตางๆ ใหมี
ความเชี่ยวชาญและสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดจริง 

11. จุดเดนของหลักสูตร 

 - เสริมสรางใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
และสื่อสารไดอยางมีประสิทธฺภาพ ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ
และการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหไดรับประโยชนสูงสุดในการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ. 2558 

         12. แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 พนักงานและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษ 

 ขาราชการ เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ 

 ลาม นักแปล อาชีพอิสระ 

 ครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ 
        13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

      คณะภาษาและการสื่อสาร   
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 12A 
โทรศัพท  0-2727-3138-41, 0-2727-3162 

  e-mail : langcom@nida.ac.th 
http:.//lc.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจดัการ 

Master of Arts Program in Law and Management   
2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) 
Master of Arts (Law and Management) 

  ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ) 
  M.A. (Law and Management) 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ  วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ  วันเสาร        13.00-17.00 น. 

วันอาทิตย     08.00-17.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 

6. จํานวนที่รับ ภาคปกติ   ประมาณ  20 คน 
  ภาคพิเศษ  ประมาณ  50 คน 

 

 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ 

    ภาคปกติ  จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอย 
                            ในแตละวชิาเปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา       
            ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)  
    ภาคพิเศษ  ระบบการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course    

                คือ การสอนและประเมินผล (สอบ) ครั้งละวิชา  
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 

8. โครงสรางหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
แผน ก2

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 

 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

วิชาการเตรียมความพรอม 

กอนเขาศึกษา 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  

หมวดวิชาพื้นฐาน 

หมวดวิชาหลัก 

หมวดวิชาเอก 

วิชาการคนควาอิสระ 
วิทยานิพนธ 
การสอบประมวลความรู 

20 ชั่วโมง 

 

(ไมนับหนวยกิต) 
6 หนวยกิต 

18  หนวยกิต 

- 

- 
12 หนวยกิต 

- 

20 ชั่วโมง 

 

(ไมนับหนวยกิต) 
6 หนวยกิต 

18 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 
- 

สอบ (ขอเขียน) 

 รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

       หมายเหตุ : * การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
                 สาขาวิชาเอก  มีดังนี้ 

1. สาขากฎหมายสาํหรับนักบริหาร     
2. สาขากฎหมายกบัการจัดการภาครัฐ 
3. สาขากฎหมายกบัการบริหารธุรกิจ         
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      9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
     ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  107,300.-บาท  
     ภาคพิเศษ    หนวยกิตละ 5,000 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  233,400.-บาท    
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
         10. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

จุดเดน (Strengths)  
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักบริหารที่มีความรูความเขาใจดานกฎหมาย 

สามารถใชองคความรูทางกฎหมายในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนั้นยังสามารถบูรณาการองคความรูทางดานกฎหมาย
และการบริหารมาปรับใชกับการบริหารงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการบริหาร 

แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Carrier Path) 
สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ 

องคกรอิสระตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งทางดานการบริหารและงานดานกฎหมาย 
โดยนําความรูทางกฎหมาย มาปรับใชกับการบริหารงาน ดังนั้นผูสําเร็จการศึกษาสามารถ
เลือกประกอบอาชีพตางๆ ไดอยางกวางขวางกวาสาขาอื่นๆ เพราะนอกจากจะสามารถ
ประกอบอาชีพที่กันไว เฉพาะสําหรับนักกฎหมายแลวยังสามารถประกอบอาชีพอื่น            
ที่ผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นๆ นํามาประกอบอาชีพนั้นๆ ไดอีกดวย 

11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
      คณะนิติศาสตร  

อาคารบุญชนะ อัตถากร  ชั้น 5 
โทรศัพท : 0-2727-3660-63 

  โทรสาร : 0-2374-4731   
E-mail :  law@nida.ac.th  
http://law.nida.ac.th 

 
@@@@@@@@@ 

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

Master of Laws Program   
2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
Master of Laws 

  น.ม. 
  LL.M. 

 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ  วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ  วันเสาร        13.00-16.00 น. 

วันอาทิตย     09.00-16.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 

6. จํานวนที่รับ ภาคปกติ   ประมาณ 60 คน 
  ภาคพิเศษ  ประมาณ 80 คน 

 

 



 85

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ   
ทั้งนี้ ภาคปกติและภาคพิเศษ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอย    
ในแตละวิชาเปนหนวยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/  
ปลายภาค) ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. โครงสรางหลักสูตร 

 
หมวดวิชา 

แผน ก 2 
(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

วิชาเตรียมความพรอม 
กอนเขาศึกษา 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก 
วิชาการคนควาอิสระ 
วิทยานิพนธ 
การสอบประมวลผลความรู 

20 ชัวโมง 
 

(ไมนับหนวยกิต) 
   9 หนวยกิต 

15  หนวยกิต 
- 
- 

12 หนวยกิต 
- 

20 ชัวโมง 
 

(ไมนับหนวยกิต) 
 9 หนวยกิต 
15 หนวยกิต 

     9 หนวยกิต 
  3 หนวยกิต 

        - 
โดยสอบขอเขียน 

 รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาขาวชิาเอก มีดังนี้ 
     1) สาขากฎหมายเพื่อวิชาชพีกฎหมาย 
     2) สาขากฎหมายมหาชน 
     3) สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
     4) สาขากฎหมายระหวางประเทศและประชาคมอาเซียน 
     5) สาขากฎหมายสังคม เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา 
                  6) สาขากฎหมายเอกชนและธรุกิจ 
                7) สาขากฎหมายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
     ภาคปกติ    หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  105,300.-บาท  
     ภาคพิเศษ    หนวยกิตละ 5,000 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  236,700.-บาท    
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
  10. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

จุดเดน (Strengths)  
เพื่ อผลิตบัณฑิตในสาขานิ ติศาสตร ที่ มีความรูความสามารถสูง           

มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห วินิจฉัยกฎหมาย และ
ใชกฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน
ของประเทศชาติ 

แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Carrier Path) 
สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานกฎหมาย ใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเปนนักกฎหมายวิชาชีพ สามารถนํามาปรับใชกับการประกอบ
อาชีพตางๆ เชน ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิติกร นักวิชาการ ที่ปรึกษากฎหมาย ฯลฯ 
ซึ่งผูที่มิไดสําเร็จการศึกษานิติศาสตร ไมสามารถประกอบอาชีพเหลานี้ไดเลย 
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11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
      คณะนิติศาสตร  

อาคารบุญชนะ อัตถากร  ชั้น 5 
โทรศัพท : 0-2727-3660-63 

  โทรสาร : 0-2374-4731   
E-mail :  law@nida.ac.th  
http://law.nida.ac.th 

 
@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 

Master of Arts Program in Integrated Tourism Management 

2. ชื่อปริญญาและชื่อยอปริญญา    

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ) 
Master of Arts ( Integrated Tourism Management ) 

  ศศ.ม.(การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ) 
  M.A. ( Integrated Tourism Management ) 
 3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  คณะการจัดการการทองเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

          4. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209 
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 
   ภาคปกติ  วันจันทร-ศุกร 09.00-16.00 น. 
   ภาคพิเศษ  วันเสาร        13.00-17.00 น. 

วันอาทิตย     08.00-17.00 น. 

จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร 
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6. จํานวนนกัศึกษาที่คาดวาจะรับ ภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ 30 คน 
                ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 50 คน           
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  
    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ   
จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลา       
ในการศึกษาประมาณ  2 ป และไมเกิน 5 ป 
   8. โครงสรางหลักสูตร 

 
หมวดวิชา 

แผน ก
(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 

หมวดวิชาเสริมพืนฐาน 
  
หมวดวิชาหลัก 
หมวดวิชาเอก 
หมวดวิชาเลือก                
วิชาการคนควาอิสระ 
วิทยานิพนธ 
การสอบประมวลผลความรู 

9 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 
18  หนวยกิต 
 6 หนวยกิต 

- 
- 

12 หนวยกิต 
- 

9 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 

18 หนวยกิต 
12 หนวยกิต 

       3 หนวยกิต  
  3 หนวยกิต 

- 
สอบประมวลความรู 
โดยสอบขอเขียน 

 รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
       หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามขอกําหนดของศูนยฯ 

  
 
 
 
 
 
 

   9. คาธรรมเนียมการศึกษา  
     ภาคปกติ     หนวยกิตละ 1,500 บาท  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  130,700.-บาท  
     ภาคพิเศษ เหมาจาย  
    ประมาณการคาใชจายตลอดหลกัสูตร  211,700.-บาท    
* คาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหศึกษารายการคาใชจายตางๆ จากประกาศของสถาบัน 
         10. จุดเนนของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 

จุดเดน (Strengths)  
หลักสูตรจะมีการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ สหวิทยาการสูการ
วางแผน กําหนดนโยบายการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และบริการสูความยั่งยืนทั้งในบริบทของการดูแลฐาน
ทรัพยากรการทองเที่ยว การบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยว และบริการ
เชิงกลยุทธที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันประสบผลสําเร็จใน
เชิงธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมบริการและ
การทองเที่ยว 

แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 
นักกําหนดนโยบาย วางแผนและพัฒนาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ 
นักธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
นักวิชาการและนักการศึกษาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
และบริการ 

11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
      คณะการจัดการการทองเที่ยว อาคารเสรีไทย 

โทรศัพท   :  0-2727-3671-3 
http://nits.nida.ac.th 

 
 

@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2555) 

   1. ชื่อหลักสูตร 
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 

   และนวัตกรรม 

    Master of Arts Program in Communication Arts 

                         and Innovation                               

  2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อยอปริญญาบัตร 

    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม) 
    Master of Arts  (Communication Arts 

                         and Innovation )                              

                         ศศ.ม.(นิเทศศาสตรและนวัตกรรม) 
    M.A. (Communication Arts and Innovation )                        
      3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

                                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

4 .คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

                  ดูรายละเอียด  หนา 198-209  
      5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา 

         ภาคปกติ    วันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00-16.00 น. 
         ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย  เวลา 09.00-16.00 น. 

       จัดการเรียนการสอน ที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร  

    

      6. จํานวนที่รับ  ภาคปกติ ประมาณ     50  คน/ป         
                            ภาคพิเศษ ประมาณ    60  คน/ป 
         7.  ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา  

    เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาค
ฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ      
จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเปนรายวิชา กําหนดเนื้อหามากนอยในแตละวิชาเปนหนวยกิต   
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใชระยะเวลา       
ในการศึกษาประมาณ  2 ป และไมเกิน 5 ป 

    8. หลักสูตร  แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก.2 และแผน ข 

หมวดวิชา 
แผน ก 2 

(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 

(ไมทําวิทยานิพนธ) 

1. วิชาเตรียมความพรอม 

   กอนเขาศึกษา 
ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 

2.หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 

3.หมวดวิชาหลกั 15 หนวยกิต 15 หนวยกิต 

4.หมวดวิชาเอก 9 หนวยกิต 15 หนวยกิต 

5.หมวดวิชาเลือก - 3 หนวยกิต 

6.วิชาการคนควาอิสระ - 3 หนวยกิต 

7.วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 

8. การสอบประมวลความรู -  สอบ(ขอเขียน) 

รวม 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
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สาขาวชิาเอก มี 4  สาขา ดังนี้ 

1. นวัตกรรมนิเทศศาสตรการตลาด (Innovative Marketing Communication -

IMC) 

2. นวัตกรรมนิเทศศาสตรและสารสนเทศ (Innovative Communication and 

Information-ICI) 

3. นวัตกรรมการประชาสัมพันธ (Innovative Public Relations-IPR) 

4. นวัตกรรมนิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนา (Innovative Communication for 

Development-ICD) 

       9. คาธรรมเนียมการศึกษา 

                ภาคปกติ                                           

                   ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  102,500 บาท 

               ภาคพิเศษ                                           

                   ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร  186,400 บาท 

10. จุดเดนของหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

เปนหลักสูตรที่มีแนวคิดในการนําเสนอความรูดานนิเทศศาสตรที่บูรณาการกับศาสตรอื่นๆ

และเสนอมุมมองที่เปนนวัตกรรมในภาพกวาง จึงนับเปนการบูรณาการศาสตรเขาดวยกันเพื่อ

สรางสรรคนักนิเทศศาสตรรุนใหมที่มีแนวคิดใหมและทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในทุกดานทั้ง เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมในลักษณะตางๆ   

 

 

 

 

 

   แนวอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา (Career Path) 

1. นักบริหารดานการสื่อสาร 

          2. นักประชาสัมพันธ นักสื่อสารองคกร นักวารสารศาสตร 

 3. นักสื่อสารการตลาด และวิจยัดานสื่อสารการตลาด 
 4. บรรณาธิการหนังสือพิมพ และนิตยสาร 
 5. ผูสื่อขาวและนักจัดรายการวทิยุโทรทัศน 
 6. อาจารย นักวชิาการดานนิเทศศาสตร 
 7. บุคลากรในหนวยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใชความรู 
        ทางดานการสื่อสาร 
 8. เจาของกิจการดานการสื่อสาร 
 9. นักวิจัยดานการสื่อสาร 
 10. อาชีพอิสระอื่น ๆ 

   11. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

โทรศัพท 0-2727-3758-9 

www.gscm.nida.ac.th 

 

     @@@@@@@@@ 
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Master of Business Administration 

(English Program) 

 
1. Name of Program Administration 

Master of Business Administration Program  

        (English Program) 

2. Name of Degree 

Master of Business Administration 

M.B.A.  
3. Responsible Agency 

Graduate School of Business Administration 

National Institute of Development Administration (NIDA) 

Bangkok, Thailand 

4. Qualification of Applicants 

Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or  

   major from an  accredited academic institution.  

Applicants who are studying in their last semester must 

graduate with a bachelor’s degree on or before the first day of the 

semester for which they have been accepted. 
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  5.  Selection Procedure  

      1.  Written Examination 

     Applicants must take NIDA’s Qualifying Examination which 

consists of Business Aptitude,  English Proficiency Test and Modified Speed 

Track. 

               Applicants who have taken the TOEFL and GMAT test with 

the minimum score of 500 on both tests are not required to take the written 

examination  

   Applicants who have taken the TOEFL and GMAT test with 

minimum score of 500 are exempt from the English Proficiency  Test.    

         Native English applicants or applications who completed   

prior undergraduate studies in English-speaking countries are exempt from 

the TOEFL test. 

   2.   Interview 

  6.  Number of students accepted 25 persons 

  7.  Educational System  

   An academic year is divided into two semester and one summer 

session.  Students in the English Program are not permitted to enroll in the 

Thai program courses. Students must successfully complete at least 48 

credits. The class schedule is held during weekdays, daytime. 

 

 

 

 

8. Length of Study 

         Student should complete the program within five academic 

years from the time of admission.    

  9. Program Structure and Major areas of study  

    The curriculum consists of two plans : 

 Course Plan A (2) Plan B 

1. Foundation Courses  non credits non credits 

2. Basic Courses 12-18 credits 12-18 credits 

3. Core Courses 15 credits 15 credits 

4. Major Courses/ 

Elective Course 

3-9 credits 12-27 credits 

5. Independent Studies - 3 credits 

6. Comprehensive 

Examination (Writing 

Exam.) 

required required 

7. Thesis 12 credits - 

8. Oral Examination - required 

 Total (no less than) 48 credits 48 credits 

 



 92

     Major fields of study  

     1.  Management 

      2.  Marketing 

      3.  Accounting for Management 

     4.  Finance 

      5.  Operations Management 

      6.  Management Information System 
      7.  International Business 

      Major offering is subject to GSBA’s discretion 

10. Estimated tuition fees 

    Approximately 272,300 baht/entire program  

          11. Contact for more detail 

Graduate School of Business Administration  

Bunchana Atthakor Building, Floor 8   

Telephone 0-2727-3933-49 

www.nidabusinessschool.com 

 

@@@@@@@@@ 

 

 

 

Master of Business Administration (International Program) 

 

1. Name of Program Administration 

Master of Business Administration Program 

(International Program)  

2. Name of Degree 

Master of Business Administration 

M.B.A.  

3. Responsible Agency 

Graduate School of Business Administration 

National Institute of Development  Administration (NIDA) 

Bangkok, Thailand 

4. Qualification of Applicants 

Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or 

major from an  accredited academic institution.  

  5.  Selection Procedure  

   Written Examination 

    Applicants must take NIDA’s Qualifying Examination which 

consists of Business Aptitude,  English Proficiency Test and Modified Speed 

Track. 
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Applicants who have taken the TOEFL with the minimum 

score of 500 and GMAT test score 500 are not required to take the written 

examination. 

Applicants who have taken the TOEFL test with the 

minimum score of 500 are exempt from the English Proficiency Test. 

Applicants who have taken the GMAT test with the 

minimum score of 500 are exempt from the Business Aptitude test. 

Native English applicants or applications who completed 

prior undergraduate studies in English-speaking countries are exempt from 

the TOEFL test. 

  6.  Number of students accepted 25 persons 

  7.  Educational System  

   An academic year is divided into two semester and one summer 

session. Each semester covers a period of at least 16 weeks of study.  The 

summer session covers the same length of studying period as a semester.  

Students must successfully complete at least 42 credits.  The class schedule 

is held on weekends. 

8. Length of Study 

         Student should complete the program within five 

academic years from the time of admission. 

   

 

  9. Program Structure and Major areas of study  

    The curriculum consists of two plans : 

 Course Plan A Plan B 

1. Basic Course 9-12 credits 9-12 credits 

2. Core Courses 15 credits 15 credits 

3. Major Courses 3-6 credits 12-15 credits 

 Elective Courses - - 

4. Independent Study - 3 credits 

6. Comprehensive required required 

 Examination.   

7. Thesis 12 credits - 

8. Oral Examination - required 

 Total 42 credits 42 credits 

  10. Estimated tuition fees   

Approximately 520,000 baht/entire program  

      11. Contact for more detail 
Graduate School of Business Administration  

Bunchana Atthakor Building, Floor 8   

Telephone  0-2727-3933-49 

www.nidabusinessschool.com 
 
 

@@@@@@@@@ 
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Master of Science Program in Financial Investment and Risk 

Management (International Program) 

 

1. Name of Program Administration 

Master of Science Program in Financial Investment and Risk  

Management (International Program)  

2. Name of Degree 

Master of Science (Financial Investment and Risk  

Management) 

M.S. (Financial Investment and Risk Management) 

3. Responsible Agency 
Graduate School of Business Administration 

National Institute of Development  Administration (NIDA) 

Bangkok, Thailand 

4. Qualification of Applicants 

Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or 

major from an accredited academic institution.  Work experience is not 

required, but will favorably be evaluated in the application process. 

 

 

 

  5.  Selection Procedure  

   Written examinations  

  6.  Number of students accepted 25 persons 

  7.  Educational System  

 The academic year is divided into two 15-week regular 

semesters and one 8-week summer semester.  The student must complete 

the program within five academic years. The class schedule is held on 

weekends. 

 8. Program Structure  

  8.1 Total credits for the program is 36 credits. 

  8.2 The curriculum structure (Plan A and Plan B) consists of the  

   following   

 Course Plan A Plan B 

1. Remedial Courses non-credit non-credit 

2. Basic Course 9 credits 9 credits 

3. Core Courses 3 credits 3 credits 

4. Major Courses 12 credits 15 credits 

5. Elective Courses - 6 credits 

6. Independent Study - 3 credits 

7. Comprehensive Examination. (Written Examination) 

8. Thesis 12 credits - 

 Total 36 credits 36 credits 

          



 95

 9. Estimated tuition fees   

Approximately 450,000 baht/entire program  

         10. Contact for more detail 
Graduate School of Business Administration  

Bunchana Atthakor Building, Floor 8   

Telephone  0-2727-3933-49 

www.nidabusinessschool.com 

 
 

@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master of Arts in Program Language and Communication 
(International Program) 

 
1. Name of Program  

Master of Arts Program in Language and Communication  
     (International Program) 

2. Name of Degree 

Master of Arts (Language and Communication)  

International Program 
                    M.A. (Language and Communication) International Program 

3. Responsible Agency 

Graduate School of Language and Communication 

National Institute of Development Administration (NIDA) 

Bangkok, Thailand 

4. Qualification of Applicants 

   4.1   The Regular Program  

Category I: General Admissions  

     1.1 Applicants must hold a Bachelor’s degree or be 

studying in the last academic year of a bachelor’s degree program in any 

field from a university or higher education institute, accredited by the 

Commission on Higher Education .  



 96

     1.2 Applicants must be able to devote full time to their 

studies and research as required by the program.  

Category 2: Tuition Fee Exemption Scheme 

2.1 Applicants must hold a Bachelor’s degree or be studying 

in the last academic year of a bachelor’s degree program in the faculty of 

arts, faculty of liberal arts, faculty of communication arts, or any other related 

field from a university or higher education institute, accredited by the 

Commission on Higher Education .  

2.2  Applicants must graduate with a GPA of at least 2.75. 

2.3 Applicants must be able to devote full time to their 

studies and research as required by the program. 

4.2  The Weekend Program 

       1. Applicants must hold a Bachelor’s degree in any 

field from a university or institute, accredited by the Commission on Higher 

Education .  

        2. Applicants must have at least two years work 

experience. 
 

 

 

 

      5.  Selection Criteria 
5.1. Gategory 1:  General Admissions  

Applicants of the Regular Program are required to take a 

written English examination.  Those who successfully pass the written 

examination will also be interviewed in English.  

5.2 Category 2: Tuition Fee Exemption Scheme 

Applicants must have a TOEFL, IELTS, NIDA English 

proficiency testscore as stipuleted in the NIDA announment. 

5.3 Applicants to the Special Program are required to be 

interviewed in English 

  6.  Number of students accepted  20 persons for the regular program  
and 40 persons/group for weekend programs. 

    7.  Educational System  
   Education is on a credit system. Study schedule is two 

semesters of 15 weeks each plus a summer semester of 7.5 weeks.  Students 

must successfully complete at least 39 credits within two academic years 

but not more than five years from the time of admission. The class schedule 

is held during weekdays for the regular program, and during weekends for 

the weekend program. 
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  8. Curriculum 

    The curriculum consists of two plans : 

 Course Plan A(2) Plan B 

1.  Pre-foundation Courses (non-credit) (non-credit) 

2. Foundation Courses  12 credits 12 credits 

3. Core Courses 6 credits 6 credits 

4. Seminar Course 3 credits 3 credits 

5. Elective Courses 6 credits 15 credits 

6. Independent Study - 3 credits 

7.  

 

8. 

Comprehensive 

Examination 

Thesis 

-

 
12 credits 

Required 

 
- 

 Total 36 credits 36 credits 

          

 9. Estimated Tuition fees  

    The Regular Program  
    Approximately 84,400 baht/entire program 

    The Weekend Program 

   Approximately 169,900 baht/entire program 

 
 

 

 

 

 

10. Future careers 

Our graduates can work in both public and private sectors 

such as state enterprises and educational or financial institutions.   In fact, a 

number of our graduates have taken academic profession in leading 

universities. Moreover, some have been granted a scholarship to further their 

Ph.D. study in the U.K , the European Union and the United States. 

 11. For further information contact 
Graduate School of Language and Communication 

Sayamboromrajakumari Building, Floor 12A    

Telephone  0-2727-3140, 0-2727-3162 
e-mail : langcom@.nida.ac.th 
http://lc.nida.ac.th 

 

@@@@@@@@@ 
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Master of Art Program  in Management  

(International Program) 
 

1. Name of Program  

Master of Arts Program in Management  
     (International Program) 

2. Name of Degree 

Master of Arts (Management) 

                    M.A. (Management) 

 
          3. Responsible Agency 

International College of National Institute of Development 

Administration (ICO NIDA).  

 

4. Qualification of Applicants 

2.1 Holding a bachelor’s degree in any field from a 

government or private institution in Thailand or abroad , or other 

educational qualifications approved by ICO NIDA.  

2.2 Passing the admission requirements of International 

College of of National Institute of Development Administration     

(ICO NIDA) 

5. Number of students accepted 50 persons for the weekday   

program and 60 persons for weekend program. (Admission and 

graduation plan are subject to change as apprporiate.) 

    6.  Educational System  
   Based on the trimester system, each academic year is divided  

into 3 regular terms with no less than 12 weeks in each trimester. 
   

  7. Curriculum 
    The curriculum consists of two plans : 

 Course Plan A(2) Plan B 

1.  Remedial Courses (non-credit) (non-credit) 

2. Core Courses 15 credits 15 credits 

4. Major Courses   9 credits   9 credits 

5. Elective Courses        -   9 credits 

6. Independent Study -   3 credits 

7.  

 

8. 

Comprehensive 

Examination 

Thesis 

Required 

 

12 credits 

Required 

 
- 

 Total 36 credits 36 credits 
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 8. Major or Expertise Specific to Program  

8.1 International Business Management  

8.2 Financial Management  

8.3 Marketing Management  

8.4 Managerial Accounting 

8.5 Entrepreneurship Management  

8.6 e-Business Management 

8.7 AEC-Business Management 

8.8 Human Capital Management 

8.9 Policy and Management 

8.10 Nonprofit Management 

9. Estimated Tuition fees  

    Approximately 299,000 baht/entire program 

10. Future careers 

         10.1 Executive in the management position in the areas of   

public sector, private sector, non-profit organization, social 

enterprises and business entrepreneurship. 

 10.2 Personnel in public sector, private sector, non-profit 

organization, spcial enterprises and business entreprenurship. 

 10.3  Other independent professionals. 

 

 

 

 

         11. For further information contact 
International College of National Institute of Development         

     Administration (ICO NIDA).  

     Telephone  0-2727-3003 
     facebook.com/iconida   
     e-mail : ICONIDA_INFO @.nida.ac.th 

www.ico.nida.ac.th  
 

 
@@@@@@@@@ 
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หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ รับนักศึกษา 2 กรณี ดังนี ้
  1. กรณีปกติ  
       คุณสมบัติผูสมัคร 

         เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปนผูที่กําลังศึกษาปสุดทาย

ของหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

การคัดเลอืก  

              สอบขอเขียนวิชาการ และสอบสัมภาษณ  

2. กรณีพิเศษ แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

   2.1. กรณีโครงการทุนสงเสริมการศึกษา 

2.1.1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)  

      คุณสมบัติผูสมัคร 

         เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม      

ไมนอยกวา 2.75 หรือตามที่คณะกําหนด 
          การคัดเลือก 

        1. พิจารณาเอกสารการสมัคร 

                  2. สอบสัมภาษณ 

  2.1.2. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (ทุนยกเวนคาหนวยกิต)  

      คุณสมบัติผูสมัคร 

         เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

2.75 ขึ้นไป หรือตามที่คณะกําหนด 
          การคัดเลือก 

        1. พิจารณาเอกสารการสมัคร 

                  2. สอบสัมภาษณ 
    
 

คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา /วิธีการคัดเลือก

ผูเขาศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย) 
 

- คุณสมบัติผูสมัคร     - ลกัษณะของขอสอบภาคปกติ 

- วิธีการคัดเลอืก        - วิชาที่กําหนดใหสอบสําหรับ 

                              นักศึกษาภาคปกติ 
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   2.1.3. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 (ทุนยกเวนคาหนวยกิตกึ่งหนึ่ง)  

      คุณสมบัติผูสมัคร 
         เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

2.50 ขึ้นไป หรือตามที่คณะกําหนด 
          การคัดเลือก 

      1. พิจารณาเอกสารการสมัคร 

                2. สอบสัมภาษณ 
 2.2. กรณีผูสําเร็จปริญญาตรี และมีประสบการณการทํางาน 

      คุณสมบัติผูสมัคร 
         เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน  

ไมนอยกวา 1-3 ป หรือตามที่คณะกําหนด และมีคุณสมบัติอยูในเกณฑที่จะไดรับอนุมัติให  

ลาเรียนเต็มเวลา 

          การคัดเลือก 
      1. พิจารณาเอกสารการสมัคร 

                2. สอบสัมภาษณ 
 

หมายเหตุ : คณะนิติศาสตร กําหนดใหผูสมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือก      

เขาศึกษา กรณีพิเศษ ตามขอ 2.1.2, 2.1.3 และขอ 2.2 ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานกฎหมาย ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ  ทั้งนี้ 

ใหติดตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครแตละกรณี หรือสอบถามที่กองบริการการศึกษา       

โทรศัพท 0-2727-3365-77 http://edserv.nida.ac.th 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 
คุณสมบัติผูสมัคร 

      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณการทํางานตามที่

คณะกําหนด ดังนี้   
 

หลักสูตร ประสบการณ อายุ หมายเหตุ 

รัฐประศาสนศาสตร 3 ป ขึ้นไป - นับถึงวนัสมัคร 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 ป ขึ้นไป - นับถึงวนัสมัคร 

บริหารธุรกิจ 
- Executive MBA 

 

8 ป ขึ้นไป 

 
30 ป ขึ้นไป 

 

นับถึงวันเปดภาค 

- Young Executive MBA 3 ป ขึ้นไป ไมเกิน 35 ป นับถึงวันเปดภาค 

- Flexible MBA 1 ป ขึ้นไป 

(หลังจบป.ตรี) 

- นับถึงวันสมัคร 

เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร 4 ป ขึ้นไป 30 ป ขึ้นไป นับถึงวันเปดภาค 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 ปหลังจบปริญญาตรี (สอบสัมภาษณ)  

จบปริญญาตรี ไมมีประสบการณ (สอบขอเขียน) 

เศรษฐศาสตรการเงิน 

1 ป หลังจบ 

ปริญญาตรี 
ไมจํากัด

อาย ุ
นับถึงวันเปดภาค 

วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ 
สถิติ 
สถิติประยุกต 
วิทยาการประกันภัยและการบริหาร 
ความเสี่ยง 
การจัดการโลจิสติกส 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมซอฟตแวร 
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หลักสูตร 

   พิจารณา 

เอกสารการ

สมัคร 

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ   - 

เศรษฐศาสตรการเงิน   - 

เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร  -  

การบริหารการพัฒนาสังคม  -  

การจัดการสิ่งแวดลอม  -  

การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา  -  

ภาษาและการสื่อสาร    

การสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐ 

และภาคเอกชน 
   

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน    

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ    

วิทยาการคอมพิวเตอรและ 

ระบบสารสนเทศ 
 -  

สถิติ  -  

สถิติประยุกต  -  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  -  

วิทยาการประกันภัยและการบริหาร 

ความเสี่ยง 
 -  

การจัดการโลจิสติกส  -  

วิศวกรรมซอฟตแวร  -  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  -  

เทคโนโลยีการบริหาร  -  

หลักสูตร 

   พิจารณา 

เอกสารการ

สมัคร 

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ 

การพัฒนาภาวะผูนําเพื่อองคการที่ยั่งยืน  -  

กฎหมายและการจัดการ    

นิติศาสตร    

การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ    

นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ    

หมายเหตุ : - รายละเอียดการสมัครและการสอบ ตามขอมูลขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลง    

ใหติดตามในประกาศรับสมัครของแตละคณะ หรือสอบถามที่กองบริการการศึกษา  

โทรศัพท 0-2727-3365-77  และที่   http://edserv.nida.ac.th/ 
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วิชาสอบสาํหรับผูที่จะเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ 
 สถาบันกําหนดใหผูที่ประสงคจะเขาศึกษาหลักสูตรตางๆ ในระดับปริญญาโท  

ภาคปกติ กรณีปกติ (เรียนในเวลาราชการ) จะตองผานการสอบขอเขียนวิชาตางๆ ที่สถาบัน

จัดสอบ ซึ่งผูสมัครสามารถเลือกวิชาสอบตามหลักสูตรที่สนใจจะเขาศึกษาได ดังนี้ 

 
หลักสูตร วิชา 

รัฐประศาสนศาสตร 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

พัฒนาการเศรษฐกิจ 

เศรษฐศาสตรการเงิน 

การบริหารการพัฒนาสังคม 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 

เทคโนโลยีการบริหาร 

การสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายและการจัดการ 

การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 

 

 

 

 
 
 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาเฉพาะ 1 

 
 
 
 

หลักสูตร วิชา 

วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ

สถิติ 
สถิติประยุกต 

วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
การจัดการโลจิสติกส 
วิศวกรรมซอฟตแวร 

 
1. ภาษาอังกฤษ 

2. วิชาเฉพาะ 2   

ภาษาและการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

1. ภาษาอังกฤษ 

2. วิชาเฉพาะ 3    

นิติศาสตร 
1. ภาษาอังกฤษ 

2. วิชาเฉพาะ 4    

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน 
1. ภาษาอังกฤษ 

2. วิชาเฉพาะ 7    

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 
1. ภาษาอังกฤษ 

2. วิชาเฉพาะ 8 

 
หมายเหตุ : วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป เปนขอสอบที่ใชสอบรวมกันทุกหลักสูตร จึงจัดใหสอบ

ในเวลาเดียวกัน สวนวิชาเฉพาะจะเปนขอสอบแยกตามหลักสูตรที่จะเข า ศึกษา              

ซึ่งกําหนดเวลาสอบไมพรอมกัน ผูสมัครอาจสอบวิชาเฉพาะไดมากกวา 1 วิชา   

อนึ่ง วิชาที่สอบของแตละหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น จึงขอใหผูสมัคร  

ดูรายละเอียดกําหนดการสอบในประกาศรับสมัครของแตละครั้ง 
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ลักษณะขอสอบ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ มีสาระโดยสังเขป ดังนี้ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 
โครงสรางขอสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนทั้งสิ้น 50 ขอ 

แบงเปน 2 Sections คือ 
Section I Modified Cloze (10 ขอ) เนื้อหาที่ครอบคลุมในสวนนี้คือ คําศัพทเชิง

วิชาการและคําศัพททั่วไป ไวยากรณภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใชคําหรือ

วลีเชื่อมขอความ ไวยากรณทั่ว ๆ ไป ที่จําเปนสําหรับการอานภาษาอังกฤษ 

ลักษณะคําถามจะเปนการเติมคําหรือวลีที่เหมาะสมในชองวางที่กําหนด 

Section II Reading Comprehension (40 ขอ) เนื้อหาครอบคลุมการอาน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคําถามมุงเนนเรื่องการอานเพื่อจับใจความสําคัญ 

การอานเพื่อหาวัตถุประสงคและขอสรุปของบทอานนั้นๆ การเดาคําศัพทจากบริบท 

การอานตีความประโยค เปนตน เรื่องที่อานสวนใหญจะมีเนื้อหาสอดคลองกับ

คณะและสาขาตางๆ ที่สถาบันฯ ดําเนินการเรียนการสอนอยูในขณะนี้ 

 ประเภทของขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

 

2. วิชาเฉพาะ 1 
  วิชาเฉพาะสาขา 1 เปนแนว Aptitude test ซึ่งประกอบดวย 

เนื้อหาวิชา 5 ดานใหญๆ ดวยกันคือ ดานรัฐศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร  
ดานธุรกิจ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ และดานการจัดการ  
โดยในแตละดานจะสอดแทรกวิชาคณิศาสตรพื้นฐานอยูดวยบางสวน 

 ประเภทของขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

 

 

3. วิชาเฉพาะ 2 

การทดสอบวิชาคณิตศาสตรทั่วไป จะวัดความรูความสามารถขัน้พื้นฐานทางดาน  

คณิตศาสตร ไดแก set , Graph,Function and relation,Logic Differentation, 

Intergration,System of Linear Equations, Inequality and Absolute Value, 

Equations and Polynomial, Probability,Statistics,Matrix, Determinant,Limit, 

Proportion and Interest, Geometry, Number Theory, Sequence and Series. 

ประเภทของขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 
4. วิชาเฉพาะ 3 (ขอสอบเฉพาะหลักสูตรภาษาและการสื่อสารและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ  

                   การพัฒนาอาชีพ)  
โครงสรางขอสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ แบงเปน 3 Sections คือ 

Section I Incomplete Sentences 20 ขอ เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณระดับ

ประโยค คําศัพทและสํานวนตาง ๆ ที่ใชทั่วไปในภาษาอังกฤษ ลักษณะคําถามเปน

การเลือกขอความที่ใหไปเติมลงในชองวางในประโยคที่กําหนด 

Section II Error Identification 30 ขอ ขอสอบสวนนี้ตองการวัดความสามารถ

การเขียนทางออม โดยกําหนดใหผูสอบเลือกตัวเลือกที่ผิดไวยกรณการเขียน หรือ

ตัวเลือกที่แสดงถึงการใชคําศัพทรวมตลอดจนถึงสํานวนภาษาที่ไมเหมาะสม 
Section III Modified Cloze 30 ขอ เนื้อหาครอบคลุมในสวนนี้คือ คําศัพทเชิง

วิชาการและคําศัพททั่วไป ไวยากรณภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใชคําหรือ

วลีเชื่อมขอความ ไวยากรณทั่ว ๆ ไป ที่จําเปนสําหรับการอานภาษาอังกฤษ 

ลักษณะคําถามจะเปนการเติมคําหรือวลีที่เหมาะสมในชองวางที่กําหนด ขอสอบ

สวนนี้จะแตกตางกับ Modified Cloze ในวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป คือ เนื้อหาเนน

ดานภาษาและการสื่อสารเปนหลักและประเด็นที่ถามนั้น ซับซอนมากกวา  

 ประเภทของขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
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4. วิชาเฉพาะ 4 (ขอสอบเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตร) 

 ขอสอบวิชากฎหมายเปนขอสอบอัตนัย 4 ขอ เลือกทํา 3 ขอ  
ลักษณะของขอสอบจะเปนขอสอบเกี่ยวกับ กฎหมายมหาชน กฎหมายแพง 

กฎหมายอาญาและกฎหมายระหวางประเทศ จํานวนชั่วโมงในการสอบ 3 ชั่วโมง 
 

5. วิชาเฉพาะ 7 (ขอสอบเฉพาะหลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) 

 โครงสรางขอสอบ ประกอบดวย 4 สวน 
 สวนที่ 1   ตัวอักษรคันจิ 

          สวนที่ 2  คําศัพทภาษาญี่ปุน 
          สวนที่ 3  ไวยากรณภาษาญี่ปุน 
 สวนที่ 4  การอานภาษาญี่ปุน 

ประเภทของขอสอบเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
 

6. วิชาเฉพาะ 8 (ขอสอบเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรและนวัตกรรม) 
โครงสรางขอสอบ ประกอบดวย 3 สวน 
สวนที่ 1 ทฤษฎีทางดานนิเทศศาสตร 
สวนที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย 
สวนที่ 3 ความรูทั่วไป 

ขอสอบเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวนชั่วโมงในการสอบ 3 ชั่วโมง 

 
 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
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ทุนและรางวัลการศึกษา 

 

 สถาบันไดดําเนินการจัดสรรทุนและรางวัลการศึกษา สําหรับผูสมัครเขาศึกษา

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีผลการเรียนดี และทุนสําหรับนักศึกษาของสถาบันที่

ผลการเรียนดีหรือมีความจําเปนทางการเงิน โดยมีสาระพอสังเขป ดังนี้ 
   1. ทุนสงเสริมการศึกษา 
    ทุนสงเสริมการศึกษา มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนผู ที่ มี

ความสามารถในการศึกษาสูง เปนพิเศษใหเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   

ในสถาบัน โดยทุนนี้จะใหแกนักศึกษาใหมทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

และหลักสูตรนานาชาติ โดยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) เปนทุนยกเวน 

คาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร และสนับสนุนคาใชจายสวนตัวใหแกผูรับ 
ทุนเดือนละ 10,000.- บาท   
 2. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เปนทุนที่ยกเวนเฉพาะคาหนวยกิต ใหแก

ผูรับทุนตลอดหลักสูตร 
 3. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เปนทุนยกเวนเฉพาะคาหนวยกิตจํานวน   

กึ่งหนึ่งใหแกผูรับทุนตลอดหลักสูตร 

        2. ทุนชวยเหลือการศึกษา (ทุนชวยงานอาจารย) 

    ทุนชวยเหลือการศึกษาเปนทุนที่จะชวยนักศึกษาที่มีความจําเปนตองขอรับ

ความชวยเหลือทางการเงิน โดยเหมาจายภาคการศึกษาละไมเกิน 10,000.- บาท 

 

 

 

 

           3. ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา 

    เปนทุนยกเวนคาหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียนแตละภาคการศึกษา        

แกนักศึกษาที่มีความจําเปนทางการเงิน 

          4. ทุนเรียนดี 

 เปนทุนที่ใหกับนักศึกษาของสถาบันที่มีผลการเรียนดีมาก ดังนี้ 

- นักศึกษาปริญญาโท  ไมเกินทุนละ 30,000 บาทตอป ตอเนื่องกันเปนเวลา 2 ป     

  สําหรับภาคปกติ หรือ 2 ปครึ่ง สําหรับภาคพิเศษ                                

- นักศึกษาปริญญาเอก ไมเกินทุนละ 50,000 บาทตอป ตอเนื่องกันเปนเวลา 2 ป     

          5. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและการตีพิมพวิทยานิพนธ 
  1. วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน 50,000.- บาท 
  2. วิทยานิพนธระดับปริญญาโท  ทุนละไมเกิน 30,000.- บาท 
          6. รางวัลเรียนดี 

            เปนรางวัลที่มอบใหแกนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดี โดยแยกออกเปน 2 กรณี คือ 

 1. กรณีที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
    - มอบประกาศนียบัตรใหแกนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป 
     (เรียนครบ 24 หนวยกิต) 

 2. กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา  
   - มอบโลใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับเกียรตินิยม  
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     7. ทุนอื่นๆ 
- ทุนราชกรีฑาสโมสร ปละ 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท โดยเฉลี่ยจาย               

                     ปการศึกษาละ 15,000 บาท 
        - ทุนการศึกษาของคณะ   
                 - ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก   

 นักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนตาง ๆ ดังกลาวขางตน สามารถติดตอขอทราบ

รายละเอียดไดที่คณะและกองบริการการศึกษา   http://edserv.nida.ac.th  
  
 หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูขอรับทุนในระเบียบฯ 
วาดวยทุนและรางวัลการศึกษาและประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกผูรับทุนของสถาบัน 
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