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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ)
กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน
ครั้งที่ 4/2565
-------------------ดวยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร กํ าหนดจะรับ สมั ครบุ คคลเขาศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคปกติ กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต/อไปนี้
1. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
วันที่
ระยะเวลารับสมัคร
บัดนี้ – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันสอบคัดเลือก
18 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันขึ้นทะเบียน
22 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันชําระเงินค/าขึ้นทะเบียน
22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันเป?ดภาคการศึกษา ภาค 2/2565
9 มกราคม พ.ศ. 2566
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหติดตามประกาศของสถาบันต/อไป
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปDนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท/าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
และไดการรับรองวุฒิการศึกษาจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2.2 มีประสบการณทํางาน 1 ปF นับถึงวันเป?ดภาค (ยกเวน คณะนิติศาสตร จะตองมีประสบการณทํางาน 1 ปF
นับถึงวันสมัครและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองมีประสบการณทํางาน 3 ปF นับถึงวันสมัคร
2.3 ผูสมัครจะตองไดรับอนุมัติจากหน/วยงานใหมาศึกษาเต็มเวลา

-๒3. คณะที่เป;ดรับสมัคร
3.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเอกองคการและการจัดการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ
- สาขาวิชาเอกการปกครองทองถิ่น
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
3.2 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
3.3 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรและการจัดการความยั่งยืน
3.4 คณะสถิติประยุกต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาไทย)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหขอมูลและวิทยาการขอมูล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคง
ทางไซเบอร
3.5 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม
3.6 คณะนิติศาสตร
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

-๓3.7 คณะการจัดการการท?องเที่ยว
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท/องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท/องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท/องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส/ง
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม
3.8 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสรางสรรค
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ/านสื่อสังคม
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและขับเคลื่อนสังคมอย/างยั่งยืน
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารดวยการวิเคราะหขอมูล
หมายเหตุ : คุณสมบัติเพิ่มเติม มีดังนี้
1. คณะสถิติประยุกต จะตองมีความรูทางคณิตศาสตร-สถิติ/ภาษาอังกฤษ/และการเขียนโปรแกรม
โดยมี ห ลั กฐานประกอบ เช/ น ผลการเรี ยน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน) (ยกเวนสาขาวิช าบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
2. คณะสถิติประยุกต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา
(GPA 2.5) วิชาคณิตศาสตร/สถิติ 2 วิชา (GPA 2.5)
3. คณะนิติ ศาสตร จะตองสอบขอเขีย นก/ อนสั มภาษณ และผูสมัครหลักสูต รนิติ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เท/านั้น
4. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ จะตองไดคะแนน GPA 2.75 ในระดับปริญญาตรี
5. คณะบริหารการพัฒ นาสิ่งแวดลอม จะตองไดคะแนน GPA 2.50 ในระดับปริญญาตรี ยกเวนผูมี
ประสบการณทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
4. การยื่นสมัครสอบสัมภาษณ สามารถทําได ดังนี้
4.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)
ผูสมัครสอบสัมภาษณ ภาคปกติ ใหปฏิบัติดังนี้
4.1.1 ผูสมัครเขาเว็บไซตของสถาบัน ที่ http://entrance.nida.ac.th
4.1.2 เขาสู/ระบบ (สมัครสอบ) (ผูใชงานใหม/เลือกลงทะเบียนเขาใชงานระบบ)
4.1.3 เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท
4.1.4 เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ตองการ
4.1.5 บันทึกขอมูลผูสมัคร
4.1.6 ยืนยันการสมัคร
4.1.7 พิมพใบแจงหนี้

-๔4.1.8

ชําระเงินค/าสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัคร ที่
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
2) เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
3) Internet Banking
4) บัตรเครดิต ศึกษารายละเอียดคู/มือระบบชําระเงินออนไลนรูปแบบเครดิตการด
เพิ่มเติมที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
4.1.9 แนบหลักฐานการสมัครสอบ ไดที่
1) เว็บไซตรับสมัคร (Attach File ใชไฟลสกุล .pdf)
2) แนบหลักฐานทาง E-mail (ใชไฟลสกุล .pdf) ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร

ส/งมาที่

applynida-s@nida.ac.th

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ส/งมาที่

entrance@nida.ac.th

ส/งมาที่

applynida-t@nida.ac.th

ส/งมาที่

applynida-w@nida.ac.th

คณะสถิติประยุกต
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะการจัดการการท/องเที่ยว

ค?าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา
ค?าธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปJนไปตามแต?ละช?องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

1. เมื่อชําระเงินค/าสมัครแลว สถาบันฯ จะไม/คืนเงินใหไม/ว/ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม/คืนใหไม/ว/ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถาผูสมัครไม/ส/งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว/าคุณสมบัติ
ไม/ครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดเอกสารประกอบการสมัคร และการชําระเงินค/าสมัคร
สอบ ครบถวนตามใบแจงยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการไดที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ขอมูลผูสมัคร ในกรณีที่ผูสมัครไม/พบขอมูลการสมัครสอบ โปรดติดต/อเจาหนาที่กองบริการการศึกษาพรอมส/งสําเนา
ใบแจงยอดการชําระเงินที่ชําระเงินแลวไปที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท : 0-2727-3370-73
5. เอกสารการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
5.1 ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด
ดาวนโหลดไดที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
5.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
(สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต/อเนื่อง 2 ปF จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท/าดวย)
5.3 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
จํานวน 1 ฉบับ

-๕5.4
5.5
5.6
5.7

รูปถ/ายขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม/ตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการทํางาน
จํานวน 1 ฉบับ

กรณีผูจบปริญญาตรีต?างประเทศ จะตองดําเนินการดังนี้
5.8 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต/อขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
5.9 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจาก
ต/างประเทศ) โดยใหสถานศึกษาส/งหนังสือรับรองดังกล/าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
หมายเหตุ : 1. เอกสารตามขอ 5.8 และ 5.9 สถาบันอนุโลมใหส/งไดถึงวันเป?ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว/าเอกสาร ไม/ครบถวนและหากไดรับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน
2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม/จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู
ผ/านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม/ถึงเกณฑขั้นต่ําในการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอน
ในภาคถัดไป
3. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค/าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร ที่จะทําการเป?ดสอน โดยมิตองแจงใหทราบล/วงหนา ทั้งนี้ ใหเปDนไปตามประกาศสถาบัน
4. ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองว/าตนเองมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร โดยไม/คํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว/าคุณสมบัติของผูสมัครไม/เปDนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน
จะถือว/าขาดคุณสมบัติ และจะไม/มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาและหากชําระเงินค/าสมัครแลว จะไม/
คืนเงินค/าสมัครใหไม/ว/ากรณีใด ๆ และแมว/าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแลว ใหถือว/าผลการคัดเลือกของ
ผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล/าวเปDนโมฆะ และไม/มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปDนนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเปDนนักศึกษา
แลว จะตองหมดสภาพการเปDนนักศึกษาของสถาบัน
6. กําหนดการต?างๆ
6.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ผ/านเว็บไซตคณะ ดังนี้)

โทร. 083-011-8990
Line : nampiriya
คณะสถิติประยุกต
ที่ http://as.nida.ac.th/
โทร. 094-929-1944
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร ที่ http://ssed.nida.ac.th/th/ โทร. 087-014-5895
การบริหาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร

ที่ http://gspa.nida.ac.th

-๖คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่ http://hrd.nida.ac.th
คณะนิติศาสตร
ที่ http://law.nida.ac.th
คณะการจัดการการท/องเที่ยว ที่ http://nits.nida.ac.th
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม ที่ http://gscm.nida.ac.th
การจัดการ
6.2 ประกาศผลการคัดเลือก

โทร. 082-782-9352
โทร. 086-305-8774
โทร. 088-022-6789
โทร. 097-026-4131
โทร. 087-812-2006

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces

7. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
7.1. ผูเขาศึกษาต/อในหลักสูตรปริญญาโท ตองผ/านเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
1. กรณี นั กศึ ก ษาที่ ต องใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่ อประกอบการยื่ น สมั ค รสอบสั มภาษณ
ในการเขาศึกษาในสถาบั น ตองมีผ ลคะแนนสอบภาษาอั งกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ/านเกณฑขั้นต่ํา ใหเปDนไปตามที่แต/ละหลักสูตรกําหนด
2. กรณี นักศึกษาที่ไม?ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษา
ในสถาบั น นั ก ศึ กษาจะตองมี ผ ลการสอบภาษาอั งกฤษ NIDA TEAP หรื อ TOEFL หรื อ IELTS
มาแสดงก/อนการขอสําเร็จการศึกษา
7.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม/เกิน 1 ปF นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม/เกิน 2 ปF นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL ITP จะตองเปDนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เท/านั้น)
8. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณาประวัติส/วนตัว
ผลการศึกษาจาก Transcript และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการสัมภาษณผูสมัคร เพื่อทราบ
ถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูความสามารถในการวิเคราะหป‚ญหา ความรูทั่วไป ในวิชาที่เรียนมา ทั้งนี้ การคัดเลือก
ดังกล/าวอยู/ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล/าว
ถือเปDนที่สุด ฉะนั้น จึงขอใหผูสมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการการคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการ
สอบสัมภาษณอย/างเคร/งครัด สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ขอใหผูสมัครติดตามสอบถามรายละเอียดไดที่คณะโดยตรง
ต/อไป

-๗9. การคุมครองขอมูลส?วนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเป?ดเผยขอมูลส/วนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเปDนนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุมครองขอมูลส/วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส/วนบุคคล พ.ศ. 2562
10. ติดต?อสอบถามขอมูลการรับสมัคร
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โทรศัพท : 02-727-3370 – 73
Line Official :

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ…ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

