(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2560
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหผูที่มีความรู ความสามารถ
ในการศึ กษา และมีผ ลการเรีย นในระดั บ ปริ ญญาตรีอยู ในเกณฑดี ใหเขาศึกษาตอระดั บปริญ ญาโท ภาคปกติ
ในสถาบัน โดยสถาบันใหการสนับสนุนผูผานการคัดเลือกกรณีทุนสงเสริมการศึกษา ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษา (คาหนวยกิต) แบงเป4น 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
เป4นทุนยกเวนคาหนวยกิตใหผูรับทุนตลอด
หลักสูตร และสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
2. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
เป4นทุนยกเวนคาหนวยกิตใหผูรับทุนตลอด
หลักสูตร
3. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
เป4นทุนยกเวนคาหนวยกิตกึ่งหนึ่งใหผูรับทุนตลอด
หลักสูตร
ในป>การศึกษา 2560 สถาบันกําหนดใหมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคปกติ กรณีทุนสงเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2
1.1 คณะที่เป6ดรับสมัคร
1.1.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- สาขาวิชาเอกองคการและการจัดการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ
- สาขาวิชาเอกการปกครองทองถิ่น
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
1.1.2 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
1.1.3 คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุEน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

-

-

2. ทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
2.1 คณะที่เป6ดรับสมัคร
2.1.1 คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ
- สาขาวิชาเอกความมั่นคงสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกสถาปHตยกรรมซอฟตแวร
- สาขาวิชาเอกวิทยาการขอมูล
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส
2.1.2 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
2.1.3 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
2.1.4 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม
2.1.5 คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
2.1.6 คณะการจัดการการทองเที่ยว
หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการทองเที่ยวและบริการแบบ
บูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนสง
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
2.1.7 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมนิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล

-

-

3. ทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
3.1 คณะที่เป6ดรับสมัคร
3.1.1 คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณสมบัติของผูสมัคร

เป4นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาในภาค
สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี (จะตองสําเร็จการศึกษากอนวันเปMดภาค) และ
จะตองมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้

ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2
ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
หมายเหตุ :

ไมต่ํากวา 2.75
ไมต่ํากวา 2.50

คุณสมบัติเพิ่มเติม บางคณะ มีดังนี้
1.
ผูสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะตองผานการสอบขอเขียนภาคปกติ ของสถาบัน
โดยไดคะแนนวิชาภาษาอั งกฤษและวิช าเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 รวมกันไมต่ํากวา
1,000 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนสอบ แตละวิชาจะตองไมต่ํากวา 450 คะแนน (คะแนนยังไม
หมดอายุ) หรือมีคะแนน TOEFL 500 (Internet-Based) 61 / ( Computer-based)
173 หรือมีคะแนน IELTS 5 (ไมเกิน 2 ป>) แทนวิชาภาษาอังกฤษ และ คะแนน GMAT
450 ขึ้นไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไมเกิน 1 ป>)
2.
ผูสมัครหลักสูตรนิติศาสตร จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร
3.
ผูสมั ครหลั กสู ต รนิติ ศาสตรและหลั กสู ต รกฎหมายเพื่อการบริห าร จะตองสอบขอเขี ย น
กอนสอบสัมภาษณ
4.
ผูสมัครสาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุEนจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาเอกภาษาญี่ปุEนหรือเทียบเทา หรือสอบวัดระดับไดไมต่ํากวาระดับ N3
ำหรับผูสมัครทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ตองมีผลการสอบ ขอเขียนภาคปกติ
วิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 7 (ภาษาญี่ปุEน) ที่ยังไมหมดอายุ

ก. การสมัคร

ขอรับใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือพิมพใบสมัครผ*านทางเว็บไซตกองบริการการศึกษา ที่ http://edserv.nida.ac.th/
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เขาเว็บไซตกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/ และเลือกหัวขอ
“รับสมัครศึกษาต*อ”
2. พิมพแบบฟอรมใบสมัครออกทางเครื่องพิมพของผูสมัคร โดยใชกระดาษ A4 สีขาวเทานั้น และ
หามเปลี่ยนแปลงขอความตามแบบฟอรม หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงจะถือวาใบสมัครนั้นเป4น
โมฆะ
3. กรอกขอความในแบบฟอรมใหครบถวน ชัดเจน

-

-

วิธีการสมัคร กระทําได 2 ชองทาง คือ
1. สมัครดวยตนเอง 2-12 ตุลาคม 2560
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ
ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พรอมรับใบนําสงเงินคาสมัครสอบชําระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคาร
นราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 (ค*าสมัครกรณี/หลักสูตร/สาขาละ 200.- บาท) พรอมรับใบเสร็จรับเงินค*าสมัครสอบ
2. สมัครทาง Internet 12 สิงหาคม - 1 ตุ ลาคม 2560ผู สมั ครเขาเว็ บไซตรับสมัคร online ไดที่
http://entrance.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีทุนสงเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2560
2.2 ผูสมัครสอบใหปฏิบัติดังนี้
2.2.1 ลงทะเบียน (เพื่อขอสิทธิ์การเขาใชระบบ)
2.2.2 เขาสูระบบ
2.2.3 เลือกรหัสผาน / ขอรหัสผานใหม
2.2.4 กรอกขอมูลเพื่อขอรหัสผาน
2.2.5 ตั้งรหัสผาน / ยืนยันรหัสผาน
2.2.6 สมัครสอบ
2.2.7 ประเภทการสมัครสอบ
2.2.8 เลือกรายวิชาที่เปMดสอบ
2.2.9 กรอกขอมูลผูสมัคร
2.2.10 ยืนยันการสมัคร
2.2.11 พิมพใบแจงหนี้
* กรณีผูที่ยังไมเคยสมัครสอบของสถาบันฯ ใหดําเนินการตามขั้นตอนขอ 2.2.1 และ 2.2.5-2.2.11
* กรณีผูที่เคยสมัครสอบของสถาบันฯ แลว ใหดําเนินการตามขั้นตอนขอ 2.2.2-2.2.11
2.3 บันทึกขอมูลผูสมัครสอบและตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวนกอนยืนยันการสมัคร
2.4 สงหลักฐานการสมัครสอบ ทําได 3 ชองทาง ดังนี้
2.4.1 แนบหลักฐานผานระบบ (Attach File ใชสกุล .pdf)
2.4.2 สงหลักฐานทาง e-mail ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะสถิติประยุกต
คณะบริหารธุรกิจ
คณะภาษาและการสื่อสาร

สงมาที่

entrance@nida.ac.th

สงมาที่

entrance_nida@hotmail.com

-

-

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะนิติศาสตร
สงมาที่
คณะการจัดการการทองเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

สงมาที่

applynida@hotmail.com

register.nida@gmail.com

2.4.3 สงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย โดยส*งถึงสถาบันภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2560
โดยสง
กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปM กรุงเทพ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครกรณีทุนสงเสริมการศึกษา)
(หากส*งเอกสารหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สถาบันจะไม*ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและไม*มีสิทธิ์เขาสอบ)
2.5 พิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาสมัครสอบและชําระเงินภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (หาก
ชําระเงินและส*งเอกสารหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทางสถาบันจะถือว*าผูสมัครสละสิทธิ์ในการสมัครและไม*คืน
เงินค*าสมัครไม*ว*าจะกรณีใดๆ)
ที่
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ค*าธรรมเนียมการสมัครกรณี/หลักสูตร/สาขาละ 200 บาท
ค*าธรรมเนียมผ*านธนาคาร
20 บาท / ครั้ง
แลวได

2.6 เมื่ อชํา ระเงิ น ค*า สมัค รไปแลวไม* สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อแกไขหลั ก สู ตร/สาขาที่สมั ค ร

2.7 การสมั ครสอบจะสมบูร ณ เมื่ อสถาบั นไดตรวจสอบขอมู ล เอกสาร และขอมู ลการชํ าระเงิ น
คาสมัครสอบจากธนาคารถูกตองครบถวนตามใบแจงยอดการชําระเงิน และชําระเงินภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ทั้ ง นี้ ผู สมั ค รสามารถตรวจสอบผลการสมั ค รของตนเอง หลั ง จากชํ า ระเงิ น ผานธนาคาร 2 วั น ทํ า การไดที่
http://entrance.nida.ac.th หัวขอตรวจสอบผลการสมัคร (ไมมีหนี้คางชําระ)
ในกรณีที่ผู สมัครไมพบขอมูลการสมัครสอบ โปรดสงสําเนาใบแจงยอดการชํ าระเงิน ที่ชําระเงิ นแลวไปที่
กองบริการการศึกษา โทรสาร (Fax) : 0-2374-1546
หมายเหตุ :

1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดคนละ 1 คณะ 1 หลักสูตร 1 ทุน เท*านั้น
หากสมัครมากกว*า 1 ทุน การสมัครจะเปUนโมฆะ สถาบันจะไม*คืนเงินค*าสมัคร
2. ผูสมัครที่เปUนนักศึกษาทุนของสถาบันอยู*แลว หากประสงคจะทําการสมัครเขาศึกษา
กรณีทุนส*งเสริมการศึกษาจะตองลาออกจากการเปUนนักศึกษาของสถาบันก*อน จึงจะมีสิทธิ์
หากสถาบันตรวจสอบภายหลังพบว*าผูสมัครยังมีสภาพเปUนนักศึกษาทุนของสถาบัน ผูสมัคร
จะไม*มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ และการสมัครถือเปUนโมฆะ สถาบันจะไม*คืนเงินค*าสมัครให
ไม*ว*าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- -

** คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ **

ผู สมั ค รต องตรวจสอบและรั บ รองว* า ตนเองมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ วนถู ก ต องตรงตาม
ประกาศของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร และสถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัค ร โดยไม*คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว*าคุณสมบัติของ
ผูสมัครไม*เปUนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว*าขาดคุณสมบัติ และจะไม*มีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาและหากชําระเงินค*าสมัครแลว จะไม*คืนเงินค*าสมัครใหไม*ว*า
กรณีใด ๆ และแมว*าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแลว ใหถือว*าผลการคัดเลือกของผูสมัครที่
ขาดคุณสมบัติดังกล*าวเปUนโมฆะ และไม*มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปUนนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเปUน
นักศึกษาแลว จะตองหมดสภาพการเปUนนักศึกษาของสถาบัน
ข. กําหนดการสมัคร
วันที่สมัครทางเว็บไซต
และชําระเงินภายในกําหนดเท*านั้น
ครั้งที่ 4/2560

12 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2560

วันที่สมัครดวยตนเอง

วันประกาศผล
การคัดเลือก

2-12 ตุลาคม 2560
เวลา 8.30-12.00 น. และ 13 พฤศจิกายน
13.00-16.30 น.
2560
(เวนวันหยุดราชการ)

ค. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://edserv.nida.ac.th
2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ
จํานวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองวากําลังศึกษาในภาคสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ชุด
(สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป> จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเทาดวย)
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา)
7. หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเป4นนักศึกษา จํานวน 3 ฉบับ (ดาวนโหลดไดจากแบบฟอรม
ใบสมัครหนาสุดทาย ที่ http://edserv.nida.ac.th)
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจ ทุนประเภทที่ 2 และ หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุEน
ทุนประเภทที่ 1 จะตองยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสาขา ตามเกณฑที่หลักสูตร
กําหนด สําหรับหลักสูตรอื่นๆ ถามี
9. ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามี)
เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากต*างประเทศจะตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10. หนังสือรั บรองมาตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลั กสูต รของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอยื่นคํารองขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาดวย

-

-

11. หนั งสื อรับ รองการสํ าเร็จ การศึกษาจากสถานศึ กษา โดยใหสถานศึ กษาสงหนั งสื อรั บรอง
ดังกลาวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
หมายเหตุ
เอกสารผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันสอบสัมภาษณหรืออยางชา
ที่สุดในวันเปMดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารไมครบถวนและหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน
ง. วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณา
ประวัติสวนตัว ผลการศึกษาจาก Transcript และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการสัมภาษณ
ผูสมั คร เพื่ อทราบถึงบุคลิ กภาพ ทัศนคติ ความรูความสามารถในการวิ เคราะหปHญ หา ความรูทั่ว ไปในวิ ชาที่
เรียนมา ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล*าวอยู*ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการพิจารณา
ตัดสินของคณะกรรมการดังกล*าวถือเปUนที่สุด ฉะนั้น จึงขอใหผูสมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการ
การคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณอยางเครงครัด สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ขอใหผูสมัครติดตาม
สอบถามรายละเอียดไดที่คณะโดยตรงตอไป
อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม*จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดที่มีผูผ*าน
การคัดเลือกไม*ถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
จ. กําหนดการประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://gspa.nida.ac.th
โทร. 02-727-3919
18 ตุลาคม 2560
คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/
โทร. 02-727-3936
18 ตุลาคม 2560
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://econ.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3176
19 ตุลาคม 2560
คณะสถิติประยุกต
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://as.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3040
19 ตุลาคม 2560
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สมัครสอบและชําระเงินตามกําหนด และรับวันเวลาสอบสัมภาษณ
ที่ คณะพัฒนาสังคมฯ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16
โทร. 02-727-3116
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/
โทร. 02-727-3291
18 ตุลาคม 2560
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://hrd.nida.ac.th
โทร. 02-727-3490
18 ตุลาคม 2560
คณะภาษาและการสื่อสาร
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://lc.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3141
20 ตุลาคม 2560
คณะนิติศาสตร
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://law.nida.ac.th
โทร. 02-727-3662
20 ตุลาคม 2560

- คณะการจัดการการทองเที่ยว

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
โทร. 02-727-3672
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
การจัดการ
โทร. 02-727-3758

ที่ http://nits.nida.ac.th
20 ตุลาคม 2560
ที่ http://gscm.nida.ac.th
20 ตุลาคม 2560

สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการคั ด เลื อ กผู สมควรได รั บ ทุ น จาก ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ สุ ด
ตามจํ านวนทุน ที่ แต*ละคณะได รับการจัด สรรจากสถาบั น ทั้ งนี้ การจะได รับทุ น ประเภทใดหรื อไดรั บการ
คัดเลือกโดยไม*ได รับทุน ใหอยู*ใ นดุ ลยพิ นิจ ของคณะกรรมการคัด เลือก ส*วนเกณฑการใหทุ นและเงื่อนไข
สําหรับผูไดรับการคัดเลือกใหรับทุนส*งเสริมการศึกษา ใหเปUนไปตามประกาศกําหนดเกณฑการใหทุนของ
สถาบัน ส*วนผูไดรับการคัดเลือกที่ไม*ไดรับทุน สามารถเขาศึกษาไดโดยตองชําระค*าธรรมเนียมการศึกษา
ตามปกติ และผูผ*านการคัดเลือกทุกคนจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ก*อนวันเป6ดภาคการศึกษา
เพื่อเปUนการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาใหเปUนไปตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ตองผ*านเกณฑ การสอบภาษาอังกฤษ
ดังนี้
๑. นั กศึ กษาที่ ต องใชคะแนนสอบภาษาอั งกฤษเพื่ อประกอบการยื่ น สมั ครสอบสั มภาษณในการ
เขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ คะแนนผานเกณฑขั้นต่ําใหเป4นไปตามที่แตละหลักสูตรกําหนด
๒. นักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการเขา
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการ
สอบ IELTS มาแสดงกอนการขอสําเร็จการศึกษา
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน ๑ ป> นับถึงวันยื่น
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน ๒ ป> นับถึงวันยื่น
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ
การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเวนลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
สํ า หรั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ใหเป4 น ไปตามหลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต รวิ ช าภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
๓. ระยะเวลาการศึกษา ทุกหลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษา ๔ - ๕ ภาคการศึกษา และ ๑ - ๒
ภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาขาวิชา/วิชาเอกที่ศึกษา ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ
๙ หนวยกิต ยกเวนภาคฤดูรอน

- ๔. อั ต ราคาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาอาจเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หลักเกณฑการรับทุน
1. ทุนสงเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี)
ผูรับทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship) ทุนสงเสริมการศึกษา
ประเภทที่ ๒ และทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓ จะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา ๓.๓๐ หากภาคการศึกษาใดไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน
2. ผูรับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลังขอลาออก หรือสิ้นสภาพการ
เป4นนักศึกษากรณีที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามขอบังคับฯ วาดวยการศึกษา จะตองคืนเงินทุนการศึกษาที่
ไดรับมาแลวทั้งหมดใหกับสถาบัน เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเป4นอยางอื่น
3. ผูรับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป4นนักศึกษากรณีที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามขอบังคับฯ
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เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเป4นอยางอื่น
4. กรณี ที่ผู รั บ ทุ น ตองลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ งซ้ํ า ผู รั บ ทุ น จะไมไดรั บ การยกเวนคาธรรมเนี ย ม
การศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ํา
5. กรณี ที่ผูรั บทุ น ลงทะเบีย นเรี ยนรายวิ ช าที่ นอกเหนือจากแผนการศึ กษาของหลั กสู ตร จะไดรั บยกเวน
คาลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได ตอเมื่อผูรับทุนไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาใหลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ
6. ผูรับทุนจะตองทํางานใหกับคณะ หรือสถาบัน ไมต่ํากวาสัปดาหละ ๖ ชั่วโมง
7. ผู รั บ ทุ น นี้ ไ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไปขอรั บ ทุ น อื่ น ๆ ของสถาบั น ยกเวนทุ น สนั บ สนุ น การทํ า และการตี พิ ม พ
วิทยานิพนธจากเงินงบประมาณแผนดิน
ผูผ*านการคัดเลือกที่ไดรับทุนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้
1. เงื่อนไขสําหรับผูไดรับทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)
1.๑ ผูรับทุนในระดับปริญญาโทจะตองศึกษาในแผน ก. (ทําวิทยานิพนธ)
1.๒ ผูรับทุนจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรูเฉพาะในการสมัครสอบครั้งแรก
เทานั้น
1.3 คารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ใหผูรับทุนเป4นผูชําระคารักษาสถานภาพ
1.4 ลิ ขสิ ทธิ์ ในวิ ทยานิ พนธใหเป4 น ลิ ขสิ ทธิ์ ร วมระหวางนั กศึ กษาผู รั บ ทุ น กั บ สถาบั น เป4 น ระยะเวลา ๕ ป>
หลังจากนั้นใหลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธตกเป4นของนักศึกษาผูรับทุน หากผูรับทุนดําเนินการใดๆ อันเป4นการละเมิดสิทธิ์
ในทรัพยสินทางปHญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ทางกฎหมายของผูอื่น “ผูรับทุน” ตองเป4นผูรับผิดชอบในความเสียหายตอการ
ละเมิดสิทธิ์นั้นแตเพียงผูเดียว
1.5 คาธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ใหผูรับทุนเป4นผูชําระคาธรรมเนียม
1.6 ผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ ทั้งนี้ วารสารระดับนานาชาติ
ตองเป4นไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) กําหนด โดยไมรวม Proceedings
1.7 ผลงานวิ ทยานิพนธระดั บปริญญาโทตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตี พิมพในวารสาร
ระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI (เฉพาะวารสารที่อยูในกลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๒) โดยไมรวม Proceedings

-

-

2. เงื่อนไขสําหรับผูไดรับทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒ และ 3 บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาการ
คนควาอิสระ หรือรายวิชาตามหลักสูตร จะตองดําเนินการ ดังนี้
2.1 ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มี Peer Review หรือ
2.2 เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มี Peer Review โดยตองเป4น
บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ไดตีพิมพเรียบรอยแลว หรือ
2.3 ไดรับรางวัลจากการแขงขัน หรือไดรับรางวัลจากการประกวดทางวิชาการ ซึ่งตองเป4นการแขงขันหรือ
การประกวดที่ไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่เขาศึกษา หรือ
2.4 เสนอผลงานในองคกรหรือชุมชนเพื่อการพัฒนา ซึ่งตองเป4นองคกรหรือชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณบดีคณะที่เขาศึกษา โดยผลงานการพัฒนาจะตองไดรับการรับรองผลงานจากผูบริหารองคกรหรือชุมชนดวย
3. เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับผูไดรับทุนส*งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาการ
คนควาอิสระ หรือรายวิชาตามหลักสู ตร จะตองดําเนิน เป4ฯผลงานไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบคนได
หมายเหตุ :

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา และหลักสูตรที่จะทําการเปMดสอน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนี้ ใหเป4นไปตามประกาศของสถาบัน
ประกาศ ณ วันที่
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ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝEายวิชาการ

