(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ)
กรณีมีผลคะแนนสอบขอเขียน ครั้งที่ 3 ป/การศึกษา 2561
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดรับสมัครสอบสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกเข!าศึกษาต# อ
ในระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคปกติ กรณี มี ผ ลคะแนนสอบข! อ เขี ย น ครั้ ง ที่ 3 ประจํ า ป2 ก ารศึ ก ษา 2561
ดังรายละเอียดต#อไปนี้
ก. คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เป9นผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป9นผู!ที่กําลังศึกษาอยู#ในป2สุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน และ จะตองสําเร็จการศึกษาก9อนเป:ดภาคการศึกษา หากสําเร็จ
การศึกษาหลังจากเป:ดภาค จะถือว9าโมฆะและไม9มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษา
ทั้งนี้ ผู!สมัครทุกหลักสูตรจะต!องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและ/หรือ
ต#างประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. หลักสูตรนิติศาสตร จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรหรือเทียบเท#า
3. สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุDน จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุDนในระดับปริญญาตรี
หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุDนไม#ต่ํากว#าระดับ N3
4. มีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 1 - 9) หรือ ผู!ที่มีผลคะแนนสอบ
TOEFL และ IELTS และได!คะแนนตามเกณฑที่สถาบันกําหนด ดังนี้
4.1. สถาบันกําหนดให!ผู!ที่มีคะแนนผลการสอบข!อเขียนที่ยังไม#หมดอายุและได!คะแนนผลการสอบ
ตามเกณฑที่กําหนดของแต#ละคณะ (ผู!สมัครสามารถนําคะแนนที่ผ#านเกณฑที่กําหนดในการสอบครั้งต#าง ๆ มาใช!
ร#วมกันได! โดยใบรับรองคะแนนจะต!อง ยังไม9หมดอายุ และคะแนนผลการสอบจะต!องได!ตามเกณฑที่กําหนดในการ
สอบครั้งที่ประสงคจะสมัครสอบสัมภาษณ)
4.2. ผู!ที่มีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ไม#ต่ํากว#าเกณฑคะแนนที่กําหนดในตารางด!านล#าง
สามารถใช!ผลคะแนนสอบดังกล#าวแทนใบรั บรองผลการสอบวิชาภาษาอั งกฤษของสถาบันในการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณได!
เกณฑคะแนน
Internet-based
1. คะแนนที่มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ
(ยกเว!นหลักสูตรภาษาและการสื่อสารและ
61
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป9นภาษา
นานาชาติ)
2. คะแนนที่มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ
หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
79-80
และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
เป9นภาษานานาชาติ

Computer-based

Paper-based

IELTS

173

500

5

213

550

6

-2 4.3. ผู!ที่มีคะแนนผลสอบ GMAT 450 คะแนนขึ้นไป สามารถใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ คณะ
บริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได!
ทั้งนี้ ใบคะแนน TOEFL และ GMAT จะตองมีอายุไม9เกิน 2 ป/ นับถึงวันยื่นสมัครสอบสัมภาษณ (TOEFL
แบบ Paper-Based จะตองเป@นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL
EDUCATION)

5. เกณฑคะแนนที่ใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ

คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
คณะสถิติประยุกต
- หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส
- หลักสูตรการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการข!อมูล
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะภาษาและการสื่อสาร
- สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ)
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป9นภาษานานาชาติ (นานาชาติ)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
- สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุDน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
- หลักสูตรภาวะผู!นํา การจัดการ และนวัตกรรม

ค9าต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ9าน)
ภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะสาขา
คะแนน
วิชาเฉพาะ
คะแนน

หมายเหตุ

400
400

1
1

400
400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 1000 คะแนน

450

1 หรือ 9

450

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 1000 คะแนน

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

1
1
1

400
400
400
400

1
2
2
2

500
500
500
500

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

1
1

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

500

-

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

7

400
400

1
1

400
400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 1000 คะแนน

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

660
660
550

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 950 คะแนน

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 950 คะแนน

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน
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คณะ

ค9าต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ9าน)
ภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะสาขา
คะแนน
วิชาเฉพาะ
คะแนน

หมายเหตุ

คณะนิติศาสตร
- หลักสูตรนิติศาสตร
- หลักสูตรกฎหมายเพื่อการบริหาร
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

400
400

4
1

450
400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

- สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม

400

8

400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

400

1

400

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

1

ไม#มีเกณฑขั้นต่ํา

สองวิชารวมกันต!อง
ไม#ต่ํากว#า 900 คะแนน

คณะการจัดการการท9องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการการท#องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม

** สํา หรั บผู ผ9 า นการคั ด เลือกหลัก สู ตรนิ ติ ศาสตร และ หลัก สู ต รกฎหมายเพื่ อการบริ หาร จะต องเรี ยนวิ ชา
ภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขที่คณะกําหนด
ข. การรับสมัคร

สถาบันกําหนดให!มีการสมัครสอบเข!าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจําป2การศึกษา
2561 ได! 2 ช#องทาง ดังนี้
1. สมัครสอบออนไลน
ผู!สมัครเข!าเว็บไซตของสถาบัน ที่ http://entrance.nida.ac.th และปฏิบัติดังนี้
1.1 ผู!สมัครสอบสัมภาษณ ภาคปกติ ให!ปฏิบัติดังนี้
1.1.1 เข!าสู#ระบบ (สมัครสอบ)
1.1.2 ลงทะเบียนเข!าใช!งานในระบบ
1.1.3 กรอกข!อมูลเพื่อขอรหัสผ#าน
1.1.4 ตั้งรหัสผ#าน / ยืนยันรหัสผ#าน
1.1.5 สมัครสอบ
1.1.6 ประเภทการสมัครสอบ (เลือกการสมัครสอบสัมภาษณ)
1.1.7 เลือกคณะและสาขาวิชาที่ต!องการสมัครสอบ
1.1.8 ยืนยันการสมัคร
1.1.9 พิมพใบแจ!งหนี้

-4 1.2 แนบหลักฐานการสมัครสอบผ#านระบบ (Attach File ใช!สกุล .pdf จะง#ายที่สุด) หรือแนบหลักฐาน
ทาง E-mail ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ส#งมาที่
entrance@nida.ac.th
คณะสถิติประยุกต
คณะบริหารธุรกิจ
คณะภาษาและการสื่อสาร

ส#งมาที่

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะนิติศาสตร
ส#งมาที่
คณะการจัดการการท#องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม

ส#งมาที่

entrance_nida@hotmail.com

applynida@hotmail.com

register.nida@gmail.com

1.3 บันทึกข!อมูลผู!สมัครสอบและตรวจสอบข!อมูลให!ถูกต!องครบถ!วนก#อนยืนยันการสมัคร
1.4 พิมพใบแจงยอดการชําระเงินค9าสมัครสอบและไปชําระเงินภายในกําหนดการสมัครออนไลน
ที่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ค9าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ค9าสมัครสอบ
200 บาท / สาขาวิชา
ค9าธรรมเนียมผ9านธนาคาร
20 บาท / ครั้ง
1.5 เมื่อชําระเงินค9าสมัครไปแลวไม9สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิชาที่สมัครแลวได หากต!องการ
สมัครสอบสัมภาษณคณะ/หลักสูตรเพิ่มต!องทําซ้ําตามขั้นตอน ข!อ 1.1 (1.1.2-1.1.9) จนถึงข!อ 1.4
1.6 การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันได!ตรวจสอบข!อมูลเอกสาร และข!อมูลการชําระเงินค#าสมัครสอบ
จากธนาคารถูกต!องครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงิน และตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว! ทั้งนี้
ผู! ส มั ค รสามารถตรวจสอบผลการสมั ค รของตนเอง หลั ง จากชํ า ระเงิ น ผ# า นธนาคาร 2 วั น ทํ า การได! ที่
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร
ในกรณีที่ผู!สมัครไม#พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต#อเจ!าหน!าที่กองบริการการศึกษาพร!อมส#งสําเนา
ใบแจ!งยอดการชําระเงินที่ชําระเงินแล!วไปที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท : 0-2727-3370-73
โทรสาร (Fax) : 0-2374-1546
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** คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ **

ผูสมัค รตองตรวจสอบและรั บ รองว9า ตนเองมี คุ ณสมบัติ ค รบถ วนถู กต องตรงตาม
ประกาศของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร และสถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร โดยไม9คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว9าคุณสมบัติของ
ผูสมัครไม9เป@นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว9าขาดคุณสมบัติ และจะไม9มีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาและหากชําระเงินค9าสมัครแลว จะไม9คืนเงินค9าสมัครใหไม9ว9า
กรณีใด ๆ และแมว9าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแลว ใหถือว9าผลการคัดเลือกของผูสมัคร
ที่ขาดคุณสมบัติดังกล9าวเป@นโมฆะ และไม9มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป@น
นักศึกษาแลว จะตองหมดสภาพการเป@นนักศึกษาของสถาบัน
2. การสมัครดวยตนเอง
ติดต#อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได!ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และชําระค#าสมัครสอบสาขาวิชาละ 200 บาทที่กองคลังและพัสดุ พร!อมรับ
ใบเสร็จรับเงินค#าสมัครสอบ เวลา 8.30 -12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.
3. เอกสารประกอบการสมัคร
3.1. ใบสมัคร (ตามแบบฟอรมของสถาบัน)
3.2. รูปถ#าย 1 นิ้ว 1 รูป
3.3. สําเนาบัตรประชาชน
3.4. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองการเป9นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคสุดท!าย)
3.5. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3.6. ใบรับรองคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 1 - 9)
3.7. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล กรณีไม#ตรงกับหลักฐานการศึกษา
3.8. ใบประเมินผู!สมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)
กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากต9างประเทศ จะต!องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
3.9. จะต!องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ. โดยติดต#อขอได!ที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.10.จะต!องมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให!สถานศึกษาส#งหนังสือ
รับรองดังกล#าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
ทั้งนี้ เอกสารตามขอ 3.9 และ 3.10 สถาบันอนุโลมใหส9งไดถึงวันเป:ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว9า
เอกสาร ไม9ครบถวนและหากไดรับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน

-6 ค. กําหนดการการรับนักศึกษา
1. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 3

1. สมัครทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินผ9านธนาคาร

บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2561

2. สมัครและชําระเงินดวยตนเอง (เว!นวันหยุดราชการ)

31 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561

3. ประกาศผลการคัดเลือก

17 กันยายน 2561

2. ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://gspa.nida.ac.th
โทร. 02-727-3919
16 สิงหาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/
โทร. 02-727-3936
17 สิงหาคม 2561
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://econ.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3176
17 สิงหาคม 2561
คณะสถิติประยุกต
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://as.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3040
20 สิงหาคม 2561
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม สมัครสอบและชําระเงินตามกําหนด และรับวันเวลาสอบสัมภาษณ
ที่ คณะพัฒนาสังคมฯ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16
โทร. 02-727-3116
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม 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
คณะภาษาและการสื่อสาร
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่ http://lc.nida.ac.th/
โทร. 02-727-3141
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

-7 3. การคัดเลือก
ในการพิจารณาคัดเลือกผู!สมัครเข!าศึกษาในสถาบัน อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบ
สัมภาษณของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเป@น
ที่สุด ฉะนั้น จึงขอให!ผู!สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ
อย#างเคร#งครัด สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ขอให!ผู!สมัครติดตามสอบถามรายละเอียด ได!ที่คณะโดยตรงต#อไป
อนึ่ง สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม9จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดที่มีผูผ9าน
การคัดเลือกหรือขึ้นทะเบียนไม9ถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค#าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
ที่จะทําการเปดสอน โดยมิต!องแจ!งให!ทราบล#วงหน!า ทั้งนี้ ให!เป9นไปตามประกาศสถาบัน
ประกาศ ณ วันที่
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ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝDายวิชาการ

