
 
 

 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  เพ่ิมเติมหลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

คร้ังท่ี 3 ป(การศึกษา 2564 
  -----------------------  
     

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน คร้ังที่ 3/2564  เร่ือง รับสมัครเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเข!าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส4งเสริมการศึกษา คร้ังท่ี 3/2564  และเร่ือง รับสมัคร
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี
ประสบการณ�การทำงาน คร้ังท่ี 3/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ไปแล!วน้ัน ในการนี้ สถาบัน
ขอเพิ่มเติมหลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
1. เพิ่มเติมหลักสูตรรับสมัคร โดยเป0ดรับสมัครหลักสูตรเพ่ิมเติม  ดังน้ี 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด!วยการวิเคราะห�ข!อมูล 
 

2. เงื่อนไขการรับสมัคร 
2.1  กรณีมีผลคะแนนสอบข5อเขียน ให5ใช5เกณฑ�คะแนนตามตารางด5านล8างนี้ 

 
 

คณะ 
ค8าต่ำสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ8าน) 

วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ    
หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

    -  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด!วยการวิเคราะห�ข!อมูล 8 400  

 
หมายเหตุ : 1.  ผู!ผ4านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เมื่อสถาบันเปKดให!มีการจัดสอบ 
โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เพ่ือใช!เปLนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษา        
ในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต4อไปด!วย 
        2.  ผลคะแนนสอบข!อเขียน มีอายุ 1 ปN  

 
2.2  กรณีทุนส8งเสริมการศึกษา 

คุณสมบัติผู5สมัคร 
เปLนผู!สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท4า หรือกำลังศึกษาในภาคสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี 

(จะต!องสำเร็จการศึกษาก4อนวันเปKดภาค) และจะต!องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
ทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1    ไม4ต่ำกว4า 3.00  
ทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2    ไม4ต่ำกว4า 2.75  
ทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   ไม4ต่ำกว4า 2.50 
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2.3  กรณีผู5สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ�การทำงาน 
คุณสมบัติของผู5สมัคร 

3.3.1 เปLนผู!สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท4าจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลหรือเอกชน ท่ีได!การรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมี
คะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี (GPA) ไม4ต่ำกว4า 2.75  

   3.3.2 มีประสบการณ�ทำงาน 1 ปN (นับถึงวันเปKดภาค)  
   3.3.3 ผู!สมัครจะต!องได!รับอนุมัติจากหน4วยงานให!มาศึกษาเต็มเวลา 

  
 

ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืนๆให!เปLนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ 
 
  จึงประกาศให!ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่          กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(ผู!ช4วยศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝWายวิชาการ 

๑๙



 
 

 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� และ กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา 
ครั้งท่ี 3 ป-การศึกษา 2564 
  -----------------------  
     

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน ครั้งท่ี 3/2564  เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเข!าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส4งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 3/2564  ไปแล!วนั้น ในการนี้ 
สถาบันขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ� 
และ กรณีทุนส4งเสริมการศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
1. กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� 
 

เกณฑ�คะแนนท่ีใช6ในการสมัครสอบสัมภาษณ� ครั้งท่ี 3/2564 
 

คณะ 
ค*าต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ*าน) 

วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�    

   -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 1 400  

   -  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1 400 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 1 400  

คณะบริหารธุรกิจ    

   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 หรือ 9 450  
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเงิน 1 450 
 

   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 1 450 
คณะสถิติประยุกต�    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 500 

 
   -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 2 500 

   -  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร� 2 500 
  -  สาขาวิชาการวิเคราะห�ข!อมูลและวิทยาการข!อมูล 2 500 
   -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 2 500 
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คณะ 
ค*าต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ*าน) 

วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล6อม    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม 1 400 

 
   -  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 1 400 
คณะภาษาและการสื่อสาร    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุBน 7 500  

   -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ***  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 1 400  
คณะนิติศาสตร�    

   -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 4 450  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 1 400  

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 8 400  

คณะการจัดการการท*องเท่ียว    

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาการจัดการการท4องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 1 400  

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล6อม    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม 1 400  

 
หมายเหตุ : 1.  ผู!ผ4านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปQดให!มีการจัดสอบ 
โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เพ่ือใช!เปRนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษา        
ในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต4อไปด!วย 
        2.  ผลคะแนนสอบข!อเขียน มีอายุ 1 ปS  

3.  ผู!ท่ีมีคะแนนผลคะแนนสอบ GMAT 450 คะแนนข้ึนไป สามารถใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�            
คณะบริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได! 

*** ผู!สมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ผู!ผ4านการคัดเลือกไม4ต!องยื่นคะแนนสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) โดยจะใช!วิธีสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ�และสอบข!อเขียนซ่ึงจัดโดยคณะภาษา
และการสื่อสาร เม่ือสถาบันเปQดให!มีการจัดสอบ 
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2. กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา 
 

คุณสมบัติผู6สมัคร 
เปRนผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท4า หรือกําลังศึกษาในภาคสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี 

(จะต!องสําเร็จการศึกษาก4อนวันเปQดภาค) และจะต!องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
ทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1    ไม4ต่ํากว4า 3.00  
ทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2    ไม4ต่ํากว4า 2.75  
ทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   ไม4ต่ํากว4า 2.50 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติม บางคณะ มีดังนี้ 
 

1. ผู!สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต!องผ4านการสอบข!อเขียนภาคปกติ ของสถาบันโดย
ได!คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ไม4ตํ่ากว4า 450 คะแนน (คะแนนยังไม4หมดอายุ) หรือมีคะแนน GMAT 
450 ข้ึนไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไม4เกิน 1 ปS) ท้ังนี้ ผู!ผ4านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 
เม่ือสถาบันเปQดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เพ่ือใช!เปRนเกณฑ�วัด
มาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของ
สถาบันต4อไปด!วย 
  2. ผู!สมัครสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุBน จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีวิชาเอกภาษาญ่ีปุBนหรือเทียบเท4า หรือสอบวัดระดับได!ไม4ตํ่ากว4าระดับ N3 สําหรับผู!สมัครทุนส4งเสริมการศึกษา
ประเภทท่ี 1 ต!องมีผลการสอบ ข!อเขียนภาคปกติ วิชาเฉพาะ 7 (ภาษาญ่ีปุBน) ไม4ตํ่ากว4า 500 (คะแนนยังไม4
หมดอายุ) ท้ังนี้ ผู!ผ4านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปQดให!มีการจัดสอบ โดย
จะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เพ่ือใช!เปRนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบัน
และใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต4อไปด!วย 
  3. ผู!สมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ผู!ผ4านการคัดเลือกไม4ต!องยื่นคะแนนสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) โดยจะใช!วิธีสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ�และสอบข!อเขียนซ่ึงจัดโดยคณะภาษา
และการสื่อสาร เม่ือสถาบันเปQดให!มีการจัดสอบ 
 4. ผู!สมัครคณะรัฐประศาสนศาสตร� สําหรับทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 จะต!องผ4านการสอบ
ข!อเขียนภาคปกติ ของสถาบันโดยได!คะแนนวิชาเฉพาะ 1 ไม4ตํ่ากว4า 450 คะแนน (คะแนนยังไม4หมดอายุ) ท้ังนี้      
ผู!ผ4านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปQดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผล
คะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เพ่ือใช!เปRนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต4อไปด!วย 
 

ท้ังนี้ รายละเอียดอ่ืนๆให!เปRนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ 
 
  จึงประกาศให!ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(ผู!ช4วยศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝBายวิชาการ 

๒๒



 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ�) 

กรณีมีผลคะแนนสอบข�อเขียน ครั้งท่ี 3/2564 
     -----------------------   
 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เป�ดรับสมัครสอบสัมภาษณ� เพ่ือคัดเลือกเข!าศึกษาต#อ     
ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน) รายละเอียดดังต#อไปนี้ 

 
1.  กําหนดการรับสมัคร 
 

กําหนดการ วันท่ี 
ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ – 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
วันประกาศรายชื่อและ
สถานท่ีสอบสัมภาษณ� 

16 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

วันสอบคัดเลือก ระหว#างวันท่ี 17 – 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก 

15 กันยายน  พ.ศ. 2564 

วันข้ึนทะเบียน 20 – 24 กันยายน  พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ : กําหนดการน้ีอาจมีการเปลียนแปลง ให!ติดตามประกาศของสถาบันต#อไป 

 
 
2.  คุณสมบัติของผู�สมัคร 
 - คุณสมบัติผู�สมัครเข�าศึกษาต:อ 

2.1 เป@นผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป@นผู!ท่ีกําลังศึกษาอยู#ในปCสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน (จะต!องสําเร็จการศึกษาก#อนวันเป�ดภาค) 

2.2 มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 1 - 9) ผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)     
ท่ียังไม#หมดอายุ และได!คะแนนตามเกณฑ�ท่ีสถาบันกําหนด (ตาราง ข!อ 4) 

- คุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
2.3 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร�หรือเทียบเท#า 
2.4 สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุSน จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญ่ีปุSนในระดับ

ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าในสาขาอ่ืน โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุSนไม#ตํ่า
กว#าระดับ N3  
 
 
 
 
 
 

506/2564
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 3.  เอกสารการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 
3.1   ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด  ดาวน�โหลดได!ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions 
3.2   ใบรับรองผลการทดสอบ  วิชาเฉพาะสาขา  

สามารถดาวน�โหลดได!ท่ี https://entrance.nida.ac.th 
3.3   ใบรับรองผลการทดสอบ  วิชาภาษาอังกฤษ  

สามารถดาวน�โหลดได!ท่ี http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/ 
3.4   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงผลการศึกษาครบถ!วน  จํานวน  1  ฉบับ     

         (สําหรับผู!ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต#อเนื่อง 2 ปC จะต!องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ   
         อนุปริญญา หรือเทียบเท#าด!วย) 

3.5   สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ)  จํานวน  1  ฉบับ 
3.6   รูปถ#ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน  1  รูป 
3.7   หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม#ตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน  1  ฉบับ 
3.8   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 
3.9   ใบประเมินผู!สมัครสอบสัมภาษณ� (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ) จํานวน  2  ฉบับ 

 
กรณีผู�จบปริญญาตรีต:างประเทศ จะต�องดําเนินการดังนี้ 

3.10 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ  
   การอุดมศึกษา โดยติดต#อขอได!ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน  
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

3.11 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู!สําเร็จการศึกษาจาก  
 ต#างประเทศ) โดยให!สถานศึกษาส#งหนังสือรับรองดังกล#าวโดยตรงท่ี  

Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration,   
148 Serithai Road, Klong Chan,  
Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  
Facsimile : (662) 377-7477  
 

หมายเหตุ :  1. เอกสารตามข!อ 3.10 และ 3.11 สถาบันอนุโลมให!ส#งได!ถึงวันเป�ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น     
จะถือว#าเอกสาร ไม#ครบถ!วนและหากได!รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข!าศึกษาในสถาบัน 

2. ผู!ผ#านการคัดเลือกจะต!องสําเร็จการศึกษาก#อนวันเป�ดภาคการศึกษา 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม#จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดท่ีมีผู!

ผ#านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม#ถึง 5 คน โดยอาจจัดให!มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค#าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตร ท่ีจะทําการเป�ดสอน โดยมิต!องแจ!งให!ทราบล#วงหน!า ท้ังนี้ ให!เป@นไปตามประกาศสถาบัน 
  5. ผู!สมัครต!องตรวจสอบและรับรองว#าตนเองมีคุณสมบัติครบถ!วนถูกต!องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู!สมัคร โดยไม#คํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว#าคุณสมบัติของผู!สมัครไม#เป@นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน
จะถือว#าขาดคุณสมบัติ และจะไม#มีสิทธิได!รับการพิจารณาคัดเลือกให!เข!าศึกษาและหากชําระเงินค#าสมัครแล!ว จะไม#
คืนเงินค#าสมัครให!ไม#ว#ากรณีใด ๆ และแม!ว#าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล!ว ให!ถือว#าผลการคัดเลือกของ
ผู!สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล#าวเป@นโมฆะ และไม#มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา
แล!ว จะต!องหมดสภาพการเป@นนักศึกษาของสถาบัน 
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 4.  เกณฑ�คะแนนย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 

คณะ 
เกณฑ�คะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ:าน) 

ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

คะแนน วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�     

   -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 400 1 400 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 1000 คะแนน    -  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 400 1 400 

   - สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 400 1 400 
คณะบริหารธุรกิจ     

   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 450 1 หรือ 9 450 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 1000 คะแนน 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ     

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต     

   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเงิน ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 950 คะแนน    -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 

คณะสถิติประยุกต�     

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 400 2 500 

สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 950 คะแนน 

   -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 400 2 500 
   -  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร� 400 2 500 
   -  สาขาวิชาการวิเคราะห�ข!อมูลและวิทยาการข!อมูล 400 2 500 
   -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 400 2 500 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม     

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน    -  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 

คณะภาษาและการสื่อสาร     

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุSน ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 7 500 
 

   -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 550 - - 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�     

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 400 1 400 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 1000 คะแนน 
คณะนิติศาสตร�     

   -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 400 4 450 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 400 1 400 
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คณะ 
เกณฑ�คะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ:าน) 

ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

คะแนน วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ     

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 400 8 400 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 
คณะการจัดการการท:องเท่ียว     
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาการจัดการการท#องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 400 1 400 
สองวิชารวมกันต!อง 

ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม     
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า 1 ไม#มีเกณฑ�ข้ันตํ่า สองวิชารวมกันต!อง 
ไม#ตํ่ากว#า 900 คะแนน 

 
หมายเหตุ : 1. ผลคะแนนสอบข!อเขียน มีอายุ 1 ปC  

2. ผู!ท่ีมีคะแนนผลคะแนนสอบ GMAT 450 คะแนนข้ึนไป สามารถใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�            
คณะบริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได! 

3. ผู!มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 660 คะแนนข้ึนไป จะได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ�ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
  4. ผู!ท่ีมีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑ�คะแนนในตารางด!านล#าง สามารถใช!     
ผลสอบดังกล#าวแทนใบรับรองผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันในการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ได!  
 

ตารางคะแนน TOEFL และ IELTS  
เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

1. คะแนนท่ีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ� 61 173 500 5 

2. คะแนนท่ีได!รับการยกเว!นการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 

 
5.  การย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� สามารถทําได! ดังนี้  

5.1 สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) 
ผู!สมัครสอบสัมภาษณ� ภาคปกติ ให!ปฏิบัติดังนี้ 
5.1.1   เข!าเว็บไซต� http://entrance.nida.ac.th  
5.1.2     กรอก User Name (เลขบัตรประชาชน) และ Password 
5.1.3     เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท 

  5.1.4     เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีต!องการ  
  5.1.5     บันทึกข!อมูลผู!สมัคร 
  5.1.6     ยืนยันการสมัคร  
  5.1.7     พิมพ�ใบแจ!งหนี้ 
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   5.1.8   ชําระเงินค#าสมัคร ภายในวันสุดท!ายของการสมัคร ท่ี 
    1)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    2)  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 

5.1.9   แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได!ท่ี 
1)  เว็บไซต�รับสมัคร (Attach File ใช!ไฟล�สกุล .pdf)  
2)  ไปรษณีย� ส#งท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

       148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 10240 
       (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร) 

3)  แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช!ไฟล�สกุล .pdf) ดังนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�    ส#งมาท่ี  nidaregister@gmail.com 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
   

 คณะสถิติประยุกต�     
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม    
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม   ส#งมาท่ี  entrance@nida.ac.th 
คณะบริหารธุรกิจ     
    

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 คณะนิติศาสตร�     ส#งมาท่ี  applynida@hotmail.com   
 คณะการจัดการการท#องเท่ียว 
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
 
  ค:าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา 
  ค:าธรรมเนียมการชําระเงิน ให�เป\นไปตามแต:ละช:องทางเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  1. เม่ือชําระเงินค#าสมัครแล!ว สถาบันฯ จะไม#คืนเงินให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม#คืนให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  3. ถ!าผู!สมัครไม#ส#งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว#าคุณสมบัติไม#
ครบถ!วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม#ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ     

          4. การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได!รับเอกสารประกอบการสมัคร และการชําระเงินค#า
สมัครสอบ ครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว! ท้ังนี้ ผู!สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการได!ท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร ในกรณีท่ีผู!สมัครไม#พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต#อเจ!าหน!าท่ีกองบริการการศึกษา
พร!อมส#งสําเนาใบแจ!งยอดการชําระเงินท่ีชําระเงินแล!วไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท� : 0-2727-3370-73   
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 6.  กําหนดการต:างๆ  
 6.1  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ วันท่ี 16 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 (ผ#านเว็บไซต�คณะ ดังนี้) 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ท่ี http://gspa.nida.ac.th  โทร. 02-727-3869 
คณะบริหารธุรกิจ  ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th  โทร. 02-727-3936

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ท่ี http://econ.nida.ac.th  โทร. 02-727-3176

 คณะสถิติประยุกต�  ท่ี http://as.nida.ac.th/   โทร. 02-727-3037
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม รับวันเวลาสอบสัมภาษณ� ท่ี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม      

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16  โทร. 02-727-3116 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม ท่ี http://gseda.nida.ac.th/th/  โทร. 02-727-3291
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�        ท่ี http://hrd.nida.ac.th  โทร. 02-727-3490 

 
 คณะภาษาและการสื่อสาร  ท่ี http://lc.nida.ac.th/   โทร. 02-727-3141
 คณะนิติศาสตร�   ท่ี http://law.nida.ac.th  โทร. 02-727-3662 
 คณะการจัดการการท#องเท่ียว ท่ี http://nits.nida.ac.th  โทร. 02-727-3672
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมฯ ท่ี http://gscm.nida.ac.th  โทร. 02-727-3758 

         
 6.2  ประกาศผลการคัดเลือก  วันท่ี 15 กันยายน  พ.ศ. 2564   

ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces 
   
7.  การพิจารณาคัดเลือก 

ในการพิจารณาคัดเลือกผู!สมัครสอบสัมภาษณ�ของแต#ละคณะ นอกจากผลการทดสอบตามท่ีสถาบัน
กําหนดแล!ว คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ�ของคณะอาจจะนําผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณ�มา
พิจารณาด!วยก็ได! นอกจากนี้ จํานวนท่ีสถาบันจะรับเข!าเป@นนักศึกษาสามัญยังข้ึนอยู#กับความสามารถท่ีแต#ละคณะ 
จะรับได! การท่ีผู!หนึ่งผู!ใดได!รับใบรับรองผลการทดสอบครบถ!วนทุกวิชา ตามท่ีสถาบันกําหนด มิได!หมายความว#า     
ผู!นั้นจะต!องได!รับการคัดเลือกให!เข!าสอบสัมภาษณ� และเข!าศึกษาในสถาบัน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล#าว 
อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ�ของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ท้ังนี้ ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให�ถือเป\นท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให!ผู!สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการ
คัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ�อย#างเคร#งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให!ผู!สมัครติดตามสอบถาม
รายละเอียด ได!ท่ีคณะโดยตรงต#อไป 
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 8.  การคุ�มครองข�อมูลส:วนบุคคล 
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช! และเป�ดเผยข!อมูลส#วนบุคคลของผู!ได!รับการคัดเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน!าท่ีและอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคล พ.ศ.  2562  

 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี          พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(ผู!ช#วยศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝSายวิชาการ 
 

 

๒๐


