
 
                                                          

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเข�าศึกษาต อระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
กรณีสอบข�อเขียน ครั้งท่ี 2 ประจําป,การศึกษา 2566 

  -----------------------      
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�จะเป�ดรับสมัครสอบเข�าศึกษาต!อระดับปริญญาโท ภาคปกติ        
ครั้งท่ี 2 ประจําป,การศึกษา 2566  ดังรายละเอียดต!อไปนี้ 
 

ก.  คณะ/หลักสูตร  ท่ีเป3ดรับสมัครสอบแบบข�อเขียน  มีดังนี้ 
 

1.   คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

2.   คณะสถิติประยุกต� 
2.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 

2.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
- สาขาวิชาเอกสถิติ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
- สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข�อมูล 

2.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส�อัจริยะและการจัดการโซ!อุปทาน 

(หลักสูตรภาษาไทย) 
2.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห�ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 
2.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความม่ันคงทางไซเบอร� 
2.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห�ข�อมูลและเทคโนโลยีข�อมูล 

 
 ข.  คุณสมบัติของผู�สมัคร 
  เปCนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปCนผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู!ในป,สุดท�ายของหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน  ท้ังนี้ ผู�สมัครทุกหลักสูตรจะต�องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ท้ังในและ/หรือต!างประเทศท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและ
นวัตกรรม รับรอง 
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 ค.  กําหนดการรับสมัคร 

สถาบันกําหนดให�มีการสมัครสอบเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ดังนี้ 

 
 * หมายเหตุ สถาบันขอสงวนสิทธิ์หากมีความจําเป<นต�องมีการปรับเปล่ียนแปลงกําหนดการ 
 
 ง.  ข้ันตอนการรับสมัครออนไลน� ดังนี้ 
 1. การสมัครทางอินเทอร�เน็ต  

 1.1   ผู�สมัครเข�าเว็บไซต�ของสถาบัน ท่ี  http://entrance.nida.ac.th 
 1.2   ลงทะเบียนเข�าใช�งานระบบ (สําหรับผู�สมัครใหม!) 
 1.3   กรอกข�อมูลเพ่ือขอรหัสผ!าน  
 1.4   ต้ังรหัสผ!าน / ยืนยันรหัสผ!าน 
 1.5   เลือกเมนู (รับสมัครสอบข�อเขียน ภาคปกติ)   
 1.6   กรอกข�อมูลผู�สมัคร 
 1.7   เลือกรายวิชาท่ีเป�ดสอบ 
 1.8   ยืนยันการสมัคร 
 1.9   พิมพ�ใบชําระเงินค!าสมัครสอบ 

  1.10 ชําระเงินค!าสมัคร ภายในวันสุดท�ายของการสมัครทางอินเทอร�เน็ต ท่ี 
   1)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
   2)  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 
   3)  Internet Banking 

4) บัตรเครดิต ศึกษารายละเอียดคู!มือระบบชําระเงินออนไลน�รูปแบบเครดิตการ�ด  
    เพ่ิมเติมท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf   

 

หมายเหตุ :  1) กรณีผู�ท่ีเคยสมัครสอบของสถาบันฯ แล�ว ให�เข�าสู!ระบบ ใส! Username และ Password แล�ว
ดําเนินการตามข้ันตอนข�อ 1.5 – 1.10 
  2) การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได�ตรวจสอบข�อมูลการชําระเงินค!าสมัครสอบถูกต�อง
ครบถ�วนตามใบแจ�งยอดการชําระเงิน ท้ังนี้ ผู�สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 
วันทําการได�ท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข�อมูลผู�สมัคร  

  3) ในกรณีท่ีผู�สมัครไม!พบข�อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต!อเจ�าหน�าท่ีกองบริการการศึกษา 
โทรศัพท� : 0-2727-3370-73  E-mail : entrance@nida.ac.th  
 
                           ค าสมัครสอบ 200 บาท / วิชา 
                           ค าธรรมเนียมการชําระเงิน ให�เป<นไปตามอัตราท่ีแต ละช องทางเรียกเก็บ 
  

วันท่ีสมัครและชําระเงิน 
ค าสมัครสอบ ออนไลน� 

ประกาศรายช่ือ 
ผู�มีสิทธิสอบข�อเขียน 

และสถานท่ีสอบ 
วันท่ีสอบ ประกาศผล 

สอบข�อเขียน 

ต้ังแต!บัดนี้ – 3 มีนาคม    
พ.ศ. 2566  

10 มีนาคม  พ.ศ. 2566  ท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces  

18 มีนาคม     
พ.ศ. 2566 

29 มีนาคม     
พ.ศ. 2566 
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จ.  เกณฑ�คะแนนย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 

คณะ 
เกณฑ�คะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ าน) ข้ันต่ํา 

ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

คะแนน วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะบริหารธุรกิจ     

   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต * 9 450 
* คะแนนภาษาอังกฤษให�

ผู�ผ!านการคัดเลือกยื่น
ภายใน ภาคการศึกษาท่ี 1 

คณะสถิติประยุกต�     

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 400 2 500 

สองวิชารวมกันต�อง 
ไม!ตํ่ากว!า 950 คะแนน 

  -  สาขาวิชาสถิติประยุกต� 400 2 500 

   -  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 400 2 500 
  -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 400 2 500 

   -  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางไซเบอร� 400 2 500 
  -  สาขาวิชาการวิเคราะห�ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 400 2 500 
  -  สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห�ข�อมูลและเทคโนโลยีข�อมูล 400 2 500 

 
 ฉ.  วิชาท่ีสอบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)  เปCนวิชาท่ีสถาบันกําหนดให�ผู�สมัครทุกคนต�องสอบ (ยกเว�น  
ผู�ท่ีมีผลสอบ TOEFL ITP (ของสถาบัน) และ TOEFL IBT หรือ IELTS ในระดับคะแนนท่ีสถาบันกําหนด 
ดังตารางในหน�า 4) การสมัครสอบ การจัดสอบ จะดําเนินการโดยศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและ
การสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สําหรับกําหนดการสมัครสอบ กําหนดวันสอบ ผู�สมัครสามารถ
ติดตามได�ใน http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/ หรือโทร 02-727-3138-9, 41, 47 

 
2. วิชาเฉพาะ  ตามตารางด�านล!าง ดังนี้ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา วิชาท่ีสอบ เวลาสอบ 
 วิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
 สถิติประยุกต� 
 บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 
 การวิเคราะห�ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 
 การจัดการความเสี่ยงความม่ันคงทางไซเบอร� 
 การจัดการวิเคราะห�ข�อมูลและเทคโนโลยีข�อมูล 

วิชาเฉพาะ 2 
(ข�อสอบแนว Aptitude test   

และคณิตศาสตร�แนวลึก) 
12.00 - 14.00 น. 

 บริหารธุรกิจ วิชาเฉพาะ 9 
(วิชาเฉพาะบริหารธุรกิจ) 09.00 – 11.00 น. 
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* ส่ิงท่ีผู�สมัครต�องทราบ * 
1. วิชาภาษาอังกฤษ เปCนข�อสอบท่ีใช�สอบร!วมกันทุกหลักสูตร ส!วนวิชาเฉพาะจะเปCนข�อสอบแยกตาม

หลักสูตรท่ีจะเข�าศึกษา 
2. การสอบวิชา เฉพาะ 2 เปCนการสอบโดยระบบ E-Testing ให�ผู�สมัครสอบเข�าห�องสอบก!อนเวลาสอบ 15 นาที  
3. การสอบวิชา เฉพาะ 9 สถาบันกําหนดให�ใช�ดินสอ 2B ข้ึนไป ในการทําข�อสอบ ผู�เข�าสอบจะต�องระบายรหัส

ประจําตัวสอบ ในกระดาษคําตอบให�ถูกต�อง มิฉะนั้นสถาบันจะไม!ตรวจ 
4. ในการสอบผู�เข�าสอบต�องแสดง บัตรประจําตัวประชาชน ต!อเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ 
5. ในการสอบทุกวิชาห�ามผู�เข�าสอบใช�หรือนําเครื่องคํานวณและเครื่องบันทึกเสียงทุกประเภทเข�าห�องสอบ 

หากผู�สมัครทดสอบทุจริตหรือพยายามทุจริต เช!น การเข�าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยไม!ได�สมัครสอบ   
การคัดลอกหรือพยายามคัดลอกหรือนําข�อสอบออกจากห�องสอบหรือทุจริตในแบบอ่ืน ๆ สถาบัน จะถือ
ว!าเปCนการพยายามทุจริต ในการสอบแล�วแต!กรณี  ซ่ึงนอกจากสถาบันจะยกเลิกผลการสอบวิชานั้นแล�ว 
สถาบันอาจสงวนสิทธิท่ีจะไม!รับสมัครเข�าทดสอบในครั้งต!อไปได�ตามความเหมาะสม และในการสอบ
คัดเลือกทุกวิชา สถาบันไม!อนุญาตให�ผู�เข�าสอบเข�าห�องสอบหลังเวลาเริ่มสอบแล�ว 30 นาที หรือออก
จากห�องสอบก!อน 30 นาที หลังจากเริ่มเวลาสอบ 

6. ผู�สมัครท่ีมีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ท่ีสอบมาแล�วไม!เกิน 2 ป, และได�คะแนน ในระดับท่ี
สถาบันกําหนดสามารถใช�แทนคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) ได� (ตามตารางด�านล!าง) 

 

 
 หมายเหตุ : ผลการสอบ TOEFL ท่ีมีคะแนนตามเกณฑ�การได�รับการยกเว�นการเรียน
ภาษาอังกฤษ ต�องเป<นผลคะแนนท่ีจัดสอบโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เท านั้น  
 
 ช. สถาบันกําหนดเป3ดรับสมัครสอบสัมภาษณ� สําหรับผู�มีคะแนนสอบข�อเขียนผ านเกณฑ�ท่ีคณะกําหนด 
ต้ังแต!วันท่ี 30 มีนาคม – 5 เมษายน  พ.ศ. 2566  (ศึกษารายละเอียดจากท�ายประกาศผลการสอบข�อเขียน) 
 

  ซ. การคุ�มครองข�อมูลส วนบุคคล 
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช� และเป�ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเปCนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน�าท่ีและอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส!วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส!วนบุคคล พ.ศ.  2562  
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

1. คะแนนท่ีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ� 61 173 500 5 

2. คะแนนท่ีได�รับการยกเว�นการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 
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ฌ.  ติดต อสอบถามข�อมูลการรับสมัคร 
  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
  โทรศัพท� : 02-727-3370 – 73 
 
  Line Official :  
 
 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี          ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

       
(รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 

รองอธิการบดีฝxายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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