(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน
ครั้งที่ 3/2561
-------------------ดวยสถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร กํ า หนดจะรั บ สมั ครบุ คคลเขาศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต-อไปนี้
1. คณะที่เป7ดรับสมัคร
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- สาขาวิชาเอกองคการและการจัดการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ
- สาขาวิชาเอกการปกครองทองถิ่น
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
3. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
4. คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ
- สาขาวิชาเอกความมั่นคงสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกสถาป8ตยกรรมซอฟตแวร
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล
- สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจ
- สาขาวิชาวิทยาการขอมูล

-๒5. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม
6. คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
7. คณะการจัดการการท>องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการการท-องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการท-องเที่ยวและบริการแบบ
บูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท-องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส-ง
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
8. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมนิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนาอย-างยั่งยืน
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เป?นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท-าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ
เอกชน ทั้งในประเทศและต-างประเทศ ในสาขาที่ไดการรับรองวุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มีประสบการณการทํางานตามที่คณะกําหนดดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสบการณการทํางาน 1 ปC (นับถึงวันเปDดภาค)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะการจัดการการท>องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการการท-องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ

ประสบการณการทํางาน 1 ปC (นับถึงวันเปDดภาค)

-๓คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ
- สาขาวิชาเอกความมั่นคงสารสนเทศ

ประสบการณการทํางาน 1 ปC หลังสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (นับถึงวันเปDดภาค) และ
จะตองมีความรูทางคณิตศาสตร-สถิติ/ภาษาอังกฤษ/
และการเขียนโปรแกรม โดยมีหลักฐานประกอบ
เช-น ผลการเรียน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน)

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล
- สาขาวิชาการวิเคราะหธุรกิจ
- สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา (GPA 2.5)
วิชาคณิตศาสตร/สถิติ 2 วิชา (GPA 2.5)

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกสถาป8ตยกรรมซอฟตแวร

จะตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา (6 หน-วยกิต)
(GPA 2.5) วิชาคณิตศาสตร/สถิติ 3 รายวิชา
(9 หน-วยกิต)

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม

ประสบการณการทํางาน 1 ปC (นับถึงวันเปDดภาค)
ไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม-ต่ํากว-า
2.50 ยกเวนผูมีประสบการณการทํางาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรและนวัตกรรม

ประสบการณการทํางาน 1 ปC หลังสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (นับถึงวันเปDดภาค) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต- 2.75 ขึ้นไป

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
หลักสูตรภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม

ประสบการณการทํางาน 3 ปC
หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(นับถึงวันสมัคร)

คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตร
หลักสูตรกฎหมายเพื่อการบริหาร

ประสบการณการทํางาน 1 ปC (นับถึงวันสมัคร)
หลักสูตรนิติศาสตรจะตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร
สอบขอเขียนก-อนสอบสัมภาษณ ทั้ง 2 หลักสูตร

3. ผูสมัครจะตองไดรับอนุมัติจากหน-วยงานใหมาศึกษาเต็มเวลา
4. ผูสมัครส-งผลงานทางวิชาการที่เคยทําหรือร-วมทํา 1 ชิ้น (ถามี)

-๔ก. การสมัคร
ขอรับใบสมัครดวยตนเองไดที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือพิมพใบสมัครผ>านทางเว็บไซตกองบริการการศึกษา
ที่ http://edserv.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต-อไปนี้
1. เขาเว็บไซตกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/ และเลือกหัวขอ
“รับสมัครศึกษาต>อ”
2. พิมพแบบฟอรมใบสมัครออกทางเครื่องพิมพของผูสมัคร โดยใชกระดาษ A4 สีขาวเท-านั้น และ
หามเปลี่ยนแปลงขอความตามแบบฟอรม หากพบว-ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว-าใบสมัครนั้น
เป?นโมฆะ
3. กรอกขอความในแบบฟอรมใหครบถวน ชัดเจน
สมัครดวยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กองบริการการศึกษา พรอมรับ
ใบนําส-งเงินค-าสมัครสอบชําระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3 (ค>าสมัครหลักสูตร/สาขา
ละ 200.- บาท) พรอมรับใบเสร็จรับเงินค>าสมัครสอบ
ข. กําหนดการสมัคร

ครั้งที่ 3/2561

วันที่สมัครดวยตนเอง

วันประกาศผล
การคัดเลือก

31 กรกฎาคม ถึงวันที่
10 สิงหาคม 2561
เวลา 8.30-12.00 น. และ
13.00-16.30 น.
(เวนวันหยุดราชการ)

17 กันยายน
2561

ค. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://edserv.nida.ac.th
2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท-า จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ชุด
(สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต-อเนื่อง 2 ปC จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท-าดวย)
4. รูปถ-ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ-ายมาแลวไม-เกิน 6 เดือน)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม-ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
7. หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเป?นนักศึกษา จํานวน 3 ฉบับ (ดาวนโหลดไดจาก
แบบฟอรมใบสมัครหนาสุดทาย ที่ http://edserv.nida.ac.th)
8. ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามี)

-๕เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากต>างประเทศจะตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต-อยื่นคํารองขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาดวย
10. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาส-งหนังสือรับรอง
ดังกล-าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
หมายเหตุ

เอกสารผูสําเร็จการศึกษาจากต-างประเทศ สถาบันอนุโลมใหส-งไดถึงวันสอบสัมภาษณหรืออย-างชา
ที่ สุ ด ในวั น เปD ด ภาคการศึ ก ษา มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว- า เอกสารไม- ค รบถวนและหมดสิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษา
ในสถาบัน

** คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ **

ผูสมัค รต องตรวจสอบและรับรองว>าตนเองมีคุ ณสมบัติค รบถวนถูกตองตรงตาม
ประกาศของสถาบั น บัณ ฑิ ตพั ฒ นบริ หารศาสตร และสถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร โดยไม>คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว>าคุณสมบัติของ
ผูสมัครไม>เปMนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว>าขาดคุณสมบัติ และจะไม>มีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาและหากชําระเงินค>าสมัครแลว จะไม>คืนเงินค>าสมัครให
ไม>ว>ากรณีใด ๆ และแมว>าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแลว ใหถือว>าผลการคัดเลือกของ
ผูสมัค รที่ขาดคุณสมบัติดังกล>าวเปMนโมฆะ และไม>มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปMนนักศึกษา หรือหากขึ้น
ทะเบียนเปMนนักศึกษาแลว จะตองหมดสภาพการเปMนนักศึกษาของสถาบัน
ง. วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณา
ประวั ติ ส- ว นตั ว ผลการศึ ก ษาจาก Transcript และอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ตลอดรวมถึ ง การ
สัมภาษณผูสมัคร เพื่อทราบถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูความสามารถในการวิเคราะหป8ญหา ความรูทั่วไป
ในวิชาที่เรียนมา ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล>าวอยู>ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการ
พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล>าวถือเปMนที่สุด ฉะนั้น จึงขอใหผูสมัครสนใจติดตามและปฏิบัติ
ตามกระบวนการการคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณอย-างเคร-งครัด สําหรับรายละเอียดอื่นๆ
ขอใหผูสมัครติดตามสอบถามรายละเอียดไดที่คณะโดยตรงต-อไป
อนึ่ง สถาบันสงวนสิ ทธิ์จะไม>จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสู ตรหนึ่งหลักสูตรใดที่ มี
ผูผ>านการคัดเลือกไม>ถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป

-๖จ. กําหนดการประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://gspa.nida.ac.th
โทร. 02-727-3919
16 สิงหาคม 2561
คณะสถิติประยุกต
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://as.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3040
20 สิงหาคม 2561
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
17 สิงหาคม 2561
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://hrd.nida.ac.th
โทร. 02-727-3490
16 สิงหาคม 2561
คณะนิติศาสตร
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://law.nida.ac.th
โทร. 02-727-3662
17 สิงหาคม 2561
คณะการจัดการการท-องเที่ยว ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://nits.nida.ac.th
โทร. 02-727-3672
17 สิงหาคม 2561
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://gscm.nida.ac.th
การจัดการ
โทร. 02-727-3758
17 สิงหาคม 2561
คณะรัฐประศาสนศาสตร

หมายเหตุ :

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค-าธรรมเนียม
การศึกษา และหลักสูตรที่จะทําการเปDดสอน โดยมิตองแจงใหทราบล-วงหนา
ทั้งนี้ ใหเป?นไปตามประกาศของสถาบัน

เพื่ อ เปM น การยกระดั บ ภาษาอั ง กฤษในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให เปM น ไปตามเกณฑสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ตองผ>านเกณฑการสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑. นักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการ
เขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ คะแนนผ-านเกณฑขั้นต่ําใหเป?นไปตามที่แต-ละหลักสูตรกําหนด
๒. นักศึกษาที่ไม-ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการเขา
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการ
สอบ IELTS มาแสดงก-อนการขอสําเร็จการศึกษา
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม-เกิน ๑ ปC นับถึงวันยื่น
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม-เกิน ๒ ปC นับถึงวันยื่น

-๗หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ
การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเวนลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
สํ า หรั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา ใหเป? น ไปตามหลั กเกณฑและเงื่ อนไขที่ กํา หนดในหลั กสู ต รวิ ช าภาษาอั งกฤษสํ า หรั บ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
๓. ระยะเวลาการศึกษา ทุกหลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษา ๔ - ๕ ภาคการศึกษา และ ๑ - ๒
ภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยู-กับสาขาวิชา/วิชาเอกที่ศึกษา ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ
๙ หน-วยกิต ยกเวนภาคฤดูรอน
๔. อั ต ราค- า ธรรมเนี ย มการศึ กษาอาจเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประกาศ ณ วันที่
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ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝ€ายวิชาการ

