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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีสอบสัมภาษณ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564
----------------------สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดรับสมัครสอบสัมภาษณ เพื่ อคัดเลือกเข!าศึกษาต# อ
ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ รายละเอียดดังต#อไปนี้
1. กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการ
ระยะเวลารับสมัคร
วันประกาศรายชื่อและ
สถานที่สอบสัมภาษณ
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
วันขึ้นทะเบียน
วันเปดภาค 2/2564
วันเปดภาค 1/2565

วันที่
บัดนี้ – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ระหว#างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
27 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(เฉพาะคณะรัฐประศาสนศาสตร)

หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจมีการเปลียนแปลง ให!ตดิ ตามประกาศของสถาบันต#อไป

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
- คุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาต6อ
2.1 ผู!สมัครสอบทุกคณะจะต!องเปIนผู!สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปIนผู!ที่กำลังศึกษาอยู#ในปL
สุดท! ายของหลั กสูต รปริญ ญาตรีทุ กสาขาจากสถาบัน การศึกษาของรัฐ/เอกชน (จะต! องสำเร็จการศึก ษาก#อนวั น
เปดภาค)

-2 - คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
2.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต!องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรหรือเทียบเท#า
2.3 สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒ นธรรม และภาษาญี่ ปุMน จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ ปุMนในระดั บ
ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุMนไม#ต่ำ
กว#าระดับ N3
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะรัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาไทย)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- M.A. in English Language Studies and Teaching
(International Program)
- สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุMน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

คุณสมบัติ/การคัดเลือก
1. ผู!สมัครจะต!องเสนอจดหมายแนะนำตัวที่เขียนขึ้น เพื่ อแสดง
ความตั้ ง ใจในการศึ ก ษาและอธิ บ ายเหตุ ผ ล (Statement of
Purpose) จำนวนไม#เกิน 1 หน!า เปIนไฟล .pdf โดยส#งอย#างช!า
ภายในวันที่มีการสอบสัมภาษณ
2. การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป
2. การสอบสัมภาษณ

การสอบสัมภาษณ

การสอบสัมภาษณ

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณเปIนภาษาอังกฤษและสอบข!อเขียน
การสอบสัมภาษณ

-3 คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ

คณะนิติศาสตร
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

คุณสมบัติ/การคัดเลือก
1. ผู! ส มั ค รจะต! อ งเสนอผลงาน (Portfolio) เปI น ไฟ ล .pdf
ต#อ คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิ จารณาจากเกณฑที่
สำคัญต#าง ๆ เช#น
- ความรู! และความสามารถ ประสบการณทางด!าน HROD หรือที่
เกี่ยวข!อง พร!อมเอกสารหลักฐาน/ตัวอย#างผลงาน
- ความรู! และความสามารถในด! า นการพั ฒ นาตนเอง พร! อ ม
เอกสารหลักฐาน/ตัวอย#างผลงาน
- ระบุ กิจ กรรมจิต อาสาที่ เคยเข!า ร#วม พร!อมเอกสารหลั กฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
2. การสอบสัมภาษณ
การสอบข!อเขียนและการสอบสัมภาษณ
1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป
2. การสอบสัมภาษณ

คณะการจัดการการท6องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท#องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด!วยการวิเคราะหข!อมูล

1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป
2. การสอบสัมภาษณ

1. ผู! ส มั ค รจะต! อ งเสนอผลงาน (Portfolio) เปI น ไฟล .pdf
ต#อคณะกรรมการ โดยส#งอย#างช!าภายในวันที่มีการสอบสัมภาษณ
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑที่สำคัญต#าง ๆ ดังนี้
- ระบุ ความสามารถพิเศษด!า นดิ จิทัล พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
- ระบุ ค วามโดดเด# น ด! า นการเรี ย น พร! อ มเอกสารหลั ก ฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
- ระบุ กิจ กรรมจิต อาสาที่ เคยเข!า ร#วม พร!อมเอกสารหลั กฐาน/
ตัวอย#างผลงาน
2. การสอบสัมภาษณ

-4 คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม

- สาขาวิชาศาสตรและการจัดการความยั่งยืน

คุณสมบัติ/การคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาทางสิ่งแวดล!อม
หรือที่เกี่ยวข!อง
2. กรณี ผู!ส มั ครสำเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีส าขาวิช าอื่ น
ให! แ นบเอกสารแสดงจุด มุ# งหมายในการศึ ก ษา (Statement of
Purpose) ความยาวไม#เกิน 1 หน!า หรือเอกสารแฟrมสะสมผลงาน
(Portfolio) ที่เกี่ยวข!อง เปIนไฟล .pdf โดยส#งอย#างช!าภายในวันที่
มีการสอบสัมภาษณ
3. การสอบสัมภาษณ
1. กรณี ผู!ส มั ครสำเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีส าขาวิช าอื่ น
ให! แ นบเอกสารแสดงจุด มุ# งหมายในการศึ ก ษา (Statement of
Purpose) ความยาวไม#เกิน 1 หน!า หรือเอกสารแฟrมสะสมผลงาน
(Portfolio) ที่เกี่ยวข!อง เปIนไฟล .pdf โดยส#งอย#างช!าภายในวันที่
มีการสอบสัมภาษณ
2. การสอบสัมภาษณ

3. เอกสารการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
3.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ดาวนโหลดได!ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
3.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ!วน จำนวน 1 ฉบับ
(สำหรับผู!ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต#อเนื่อง 2 ปL จะต!องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท#าด!วย)
3.3 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ) จำนวน 1 ฉบับ
3.4 รูปถ#ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.5 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม#ตรงกับหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.7 เอกสารเพิ่มเติมของแต#ละคณะตามตารางคุณสมบัติของผู!สมัคร
3.8 ใบประเมินผู!สมัครสอบสัมภาษณ (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ) จำนวน 2 ฉบับ
กรณีผูจบปริญญาตรีต6างประเทศ จะตองดำเนินการดังนี้
3.9 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยติดต#อขอได!ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

-5 3.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู!สำเร็จการศึกษาจาก
ต#างประเทศ) โดยให!สถานศึกษาส#งหนังสือรับรองดังกล#าวโดยตรงที่
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 3.9 และ 3.10 สถาบั น อนุ โลมให! ส# งได! ถึ งวั น เปดภาคการศึ ก ษา มิ ฉะนั้ น
จะถือว#าเอกสาร ไม#ครบถ!วนและหากได!รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข!าศึกษาในสถาบัน
2. ผู!ผ#านการคัดเลือกจะต!องสำเร็จการศึกษาก#อนวันเปดภาคการศึกษา
3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม#จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู!
ผ#านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม#ถึง 5 คน โดยอาจจัดให!มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
4. สถาบัน สงวนสิท ธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับนั กศึก ษา/อั ตราค# าธรรมเนียมการศึ กษา
หลักสูตร ที่จะทำการเปดสอน โดยมิต!องแจ!งให!ทราบล#วงหน!า ทั้งนี้ ให!เปIนไปตามประกาศสถาบัน
5. ผู!สมัครต!องตรวจสอบและรับรองว#าตนเองมีคุณสมบัติครบถ!วนถูกต!องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู!สมัคร โดยไม#คำนึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว#าคุณสมบัติของผู!สมัครไม#เปIนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน 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!สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล#าวเปIนโมฆะ และไม#มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปIนนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเปIนนักศึกษา
แล!ว จะต!องหมดสภาพการเปIนนักศึกษาของสถาบัน
หมายเหตุ : 1. ผู!มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 660 คะแนนขึ้นไป จะได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. ผู!ที่มีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑคะแนนในตารางด!านล#าง สามารถใช!ผล
สอบดังกล#าวยกเว!นการเรียนภาษาอังกฤษได!
ตารางคะแนน TOEFL และ IELTS
เกณฑคะแนน

คะแนนที่ได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ

Internet-based

Computer-based

Paper-based

IELTS

79-80

213

550

6

-6 5. การยื่นสมัครสอบสัมภาษณ สามารถทำได! ดังนี้
5.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (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 / สาขาวิชาที่ต!องการ
5.1.5 บันทึกข!อมูลผู!สมัคร
5.1.6 ยืนยันการสมัคร
5.1.7 พิมพใบแจ!งหนี้
5.1.8 ชำระเงินค#าสมัคร ภายในวันสุดท!ายของการสมัคร ที่
1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
2) เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
5.1.9 แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได!ที่
1) เว็บไซตรับสมัคร (Attach File ใช!ไฟลสกุล .pdf)
2) แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช!ไฟลสกุล .pdf) ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร

ส#งมาที่

applynida-s@nida.ac.th

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม
คณะบริหารธุรกิจ

ส#งมาที่

entrance@nida.ac.th

ส#งมาที่

applynida-t@nida.ac.th

ส#งมาที่

applynida-w@nida.ac.th

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะการจัดการการท#องเที่ยว
คณะภาษาและการสื่อสาร

ค6าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา
ค6าธรรมเนียมการชำระเงิน ใหเป\นไปตามแต6ละช6องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

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

-7 4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันได!รับเอกสารประกอบการสมัคร และการชำระเงินค#า
สมัครสอบ ครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกำหนดไว! ทั้งนี้ ผู!สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการได!ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร ในกรณีที่ผู!สมัครไม#พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต#อเจ!าหน!าที่กองบริการการศึกษา
พร!อมส#งสำเนาใบแจ!งยอดการชำระเงินที่ชำระเงินแล!วไปที่อีเมลตามข!อ 5.1.9
6. กำหนดการต6างๆ
6.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ผ#านเว็บไซตคณะ ดังนี้)
ที่ http://gspa.nida.ac.th

โทร. 083-011-8990
Line : nampiriya
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th โทร. 082-790-1946
ที่ http://econ.nida.ac.th
โทร. 082-790-1947

คณะสถิติประยุกต
ที่ http://as.nida.ac.th/
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม ที่ http://ssed.nida.ac.th/th/
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่ http://hrd.nida.ac.th
คณะภาษาและการสื่อสาร
ที่ http://lc.nida.ac.th/
คณะนิติศาสตร
ที่ http://law.nida.ac.th
คณะการจัดการการท#องเที่ยว ที่ http://nits.nida.ac.th
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมฯ ที่ http://gscm.nida.ac.th
6.2 ประกาศผลการคัดเลือก

โทร. 094-929-1944
โทร. 087-014-5895
โทร. 082-782-9352
โทร. 086-305-8774
โทร. 087-826-8591
และ 061-7756026
โทร. 088-022-6789
โทร. 097-026-4131
โทร. 087-812-2006

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces

7. การพิจารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาคัดเลือกผู!สมัครสอบสัมภาษณของแต#ละคณะ คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของ
คณะอาจจะนำผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณมาพิจารณาด!วยก็ได! นอกจากนี้ จำนวนที่สถาบันจะรับ
เข!าเปIนนักศึกษาสามัญยังขึ้นอยู#กับความสามารถที่แต#ละคณะจะรับได! การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล#าวอยู#ใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการใหถื อเป\ น ที่ สุ ด ฉะนั้ น จึงขอให! ผู! ส มั ค รสนใจติด ตามและปฏิ บัติ ตามกระบวนการ
คัดเลือกอย#างเคร#งครัด สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ขอให!ผู!สมัครติดตามสอบถามรายละเอียด ได!ที่คณะโดยตรงต#อไป

-8 8. การคุมครองขอมูลส6วนบุคคล
สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช! และเปดเผยข!อมูลส#วนบุคคลของผู!ได!รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเปIนนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหน!าที่และอำนาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝMายวิชาการ

