
 
 

 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� และ กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา 
ครั้งท่ี 2 ป-การศึกษา 2564 
  -----------------------  
     

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน ครั้งท่ี 2/2564  เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเข!าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 2/2564  ไปแล!วนั้น ในการนี้ 
สถาบันขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ� 
และ กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
1. กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� 
 

เกณฑ�คะแนนท่ีใช5ในการสมัครสอบสัมภาษณ� ครั้งท่ี 2/2564 
 

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� 1 450 
 

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

 

   -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 2 500 

   -  สาขาวิชาสถิติประยุกต� 2 500 

   -  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร� 2 500 

   -  สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห�ข!อมูลและเทคโนโลยีข!อมูล 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 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล5อม    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม 1 400 

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

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    

   -  สาขาวิชาการจัดการการท3องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 1 400  

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล5อม    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม 1 400  

 
หมายเหตุ : 1.  ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ 
โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษา        
ในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต3อไปด!วย 
        2.  ผลคะแนนสอบข!อเขียน มีอายุ 1 ปQ  

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

คุณสมบัติผู5สมัคร 
เปPนผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3า หรือกําลังศึกษาในภาคสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี 

(จะต!องสําเร็จการศึกษาก3อนวันเปOดภาค) และจะต!องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1    ไม3ต่ํากว3า 3.00  
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2    ไม3ต่ํากว3า 2.75  
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   ไม3ต่ํากว3า 2.50 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติม บางคณะ มีดังนี้ 
 

1. ผู!สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต!องผ3านการสอบข!อเขียนภาคปกติ ของสถาบันโดย
ได!คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ไม3ตํ่ากว3า 450 คะแนน (คะแนนยังไม3หมดอายุ) หรือมีคะแนน GMAT 
450 ข้ึนไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไม3เกิน 1 ปQ) ท้ังนี้ ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 
เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัด
มาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของ
สถาบันต3อไปด!วย 
  2. ผู!สมัครสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุAน จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีวิชาเอกภาษาญ่ีปุAนหรือเทียบเท3า หรือสอบวัดระดับได!ไม3ตํ่ากว3าระดับ N3 สำหรับผู!สมัครทุนส3งเสริมการศึกษา
ประเภทท่ี 1 ต!องมีผลการสอบ ข!อเขียนภาคปกติ วิชาเฉพาะ 7 (ภาษาญ่ีปุAน) ไม3ตํ่ากว3า 500 (คะแนนยังไม3
หมดอายุ) ท้ังนี้ ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ โดย
จะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบัน
และใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต3อไปด!วย 
 3. ผู!สมัครคณะรัฐประศาสนศาสตร� สําหรับทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 จะต!องผ3านการสอบ
ข!อเขียนภาคปกติ ของสถาบันโดยได!คะแนนวิชาเฉพาะ 1 ไม3ตํ่ากว3า 450 คะแนน (คะแนนยังไม3หมดอายุ) หรือมี
คะแนน GMAT 450 ข้ึนไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไม3เกิน 1 ปQ) ท้ังนี้ ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
(NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564     
เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต3อไปด!วย 
 

ท้ังนี้ รายละเอียดอ่ืนๆให!เปPนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ 
 
  จึงประกาศให!ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี          เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(ผู!ช3วยศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝAายวิชาการ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการทดสอบเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
ครั้งท่ี 2/2564 

----------- 
 

  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�ดําเนินการทดสอบเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโทในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ครั้งท่ี 2 ป,การศึกษา 2564 นั้น 
 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� จึงขอประกาศผลการทดสอบของผู�สมัครสอบเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ดังนี้  
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�
3� 455 351
51 642190010051  '�(�� ก��'ก  ��*��;��
4�� * *
52 642190010052  '�(�� ��(�
*�  ��'��,8�9*J� 493 596
53 642190010053  '�3���  4��� ���
> 637
54 642190010054  '�(�� �ก��ก���',  4��K9�( 455 313
55 642190010055  '�3��ก3� �/
  -�3�
� 480 408
56 642190010056  '�(�� )
*),)
4�  (�*��'��,��( 594 596
57 642190010057  '�(�� ��
��  ��(	����� 543 577
58 642190010058  '�3?�����3  �(���� 645 598
59 642190010059  '�3.�*  ?
**� 724
60 642190010060  '�(�� ก���+�=  	�'�(<� 579
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61 642190010061  '�(�� .��+����,  ���'	L�� 
��, 483
62 642190010062  '�3��+�ก�  )7ก<�ก� 736
63 642190010063  '�3���
�.
>  4
�
���3 4�� *
64 642190010064  '�(�� 	=*�)�  ��'��,�*���+, *
65 642190010065  '�(�� �
�
 
*�  ��ก�'�* 290 294
66 642190010066  '�(�� �� 4�  =
�
��*
���� 505 521
67 642190010067  '�3)�/
ก�   ��+-)��', * *
68 642190010068  '�3�����(�,  3
�(�*��( 775
69 642190010069  '�3 �/'��3  )3�( (<, * *
70 642190010070  '�(�� 4
�
�
��,  8�9*4
�
 518
71 642190010071  '�(��  �
4��  ���� (4,�� ��+ * *
72 642190010072  '�(�� �*�� ��,  7��	��ก�� *
73 642190010073  '�3 �� 
��,  ��*��� 328
74 642190010074  '�(�� ก�����  ��
��	�,�'�'�, 417 408
75 642190010075  '�(�� ก4
.
��  ก '4
�
 696
76 642190010076  '�3	+�  4��'���
'��, *
77 642190010077  '�(�� ก*��
)3,  *'����� *
78 642190010078  '�(��  ��(�+�  �
�� ���'�'��(<� 569
79 642190010079  '�(�� ก�'�,��  ='
����
' 569 724
80 642190010080  '�3'
.
��*
  K��(.��* 543 *
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81 642190010081  '�3�ก��)�'.�,  �������)ก
� 703
82 642190010082  �E�3���� ���+ก�   �/'ก�� 581
83 642190010083  '�(�� �
���3,���  .'�'��,��ก 442 483
84 642190010084  '�3�2'  ��������' 607 483
85 642190010085  '�(�� ก'ก ��+  �M(	����ก� * *
86 642190010086  '�(�� ���N�  'E� 8�( 429 483
87 642190010087  '�3.')���  �� ��+���+ 366 445
88 642190010088  '�(�� �
'�,��O�  �����.'�ก�� *
89 642190010089  '�(�� �;
��  ����*)��ก�� 502
90 642190010090  '�(�� ��
3�  �*��(���3(� �' 618
91 642190010091  '�(�� +
�� �3,  ��9( 
-����
� 429 426
92 642190010092  '�3' )��.,  	��P*�
���* 632 672
93 642190010093  '�3�����  �
)3���',��'�� 645
94 642190010094  '�3+�=)�  *�
 ��3, 378
95 642190010095  '�(�� +.*'  ก*���� 670 755
96 642190010096  '�(�� ��<3*�4  ���	�����ก�� 531 483
97 642190010097  '�(�� '���  ��
ก�)�กก+� 531 510
98 642190010098  '�(�� .'
'�  .��� �/
 * *
99 642190010099  '�(�� +�=��  �*)(<, 543 691

100 642190010100  '�(�� ��������  �� +
� * *
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101 642190010101  '�(�� �	*
ก�  ���	��3�� 353 389
102 642190010102  '�(�� )
*)
4�  )�/'�)
��,�
�� 595
103 642190010103  '�(�� 2�QR3  �2I'�
*� *
104 642190010104  '�3ก7����   �
������;�3� 647
105 642190010105  '�(�� '���*�  8กE ����' 594 615
106 642190010106  '�3+�= ���  )��.ก�� 540
107 642190010107  '�(�� ��+�=  8กE �)�� 543 426
108 642190010108  '�(�� 	�
���  	���'
��'��, 531
109 642190010109  '�(�� )
*),4
�
  ��3�'�� 559
110 642190010110  '�(�� �
����  �� ��+��'�3, 677
111 642190010111  '�(�� �����  )�4����
4 * *
112 642190010112  '�(��  ��'�  �� 
'ก���;�)� 353 408
113 642190010113  '�(�� 	L�;
3�  ���'
3�3 302 275
114 642190010114  '�(�� 8)���(�
)3,  ��9().
>���ก�� 502
115 642190010115  '�(�� ��.���  ��.��� � * *
116 642190010116  '�(�� ����'�'�,  �*����
'�� 531 408
117 642190010117  '�(�� '��  4���������( 417 464
118 642190010118  '�(�� +
��� ��3,  ����.��* 493
119 642190010119  '�(�� '
�����3,  ��*��4��( 493 521
120 642190010120  '�(�� +=''  3�(	����ก� 556 690
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121 642190010121  '�3��4',)'  .�������* 518 615
122 642190010122  '�3�'����  ก9��)�3����
� * *
123 642190010123  '�(�� +
����3,  ������<� 505 596
124 642190010124  '�(�� ���'�'�,  �
�.
���3� ��3, *
125 642190010125  '�(�� '��'�(  	��������(ก�� 490
126 642190010126  '�3���)�  ���
�K� 441
127 642190010127  '�334)�  �
(�,��9(�ก�� 353 483

,:���,%&:  * <:=�������, **  <:=������,��/�����<:='?ก%���

@A��B� * <:=������� (��) 22 10 2 0

@A��B� **  <:=������,��/�����<:='?ก%��� 0 0 0 0

@A��B��?��:������ (��) 84 32 4 0

1

0

8 66

18

0
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คณะ 
เกณฑ�คะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ�าน) 

ภาษาอังกฤษ 
(NIDA TEAP) 

วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

คะแนน วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะนิติศาสตร�     

   -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 400 4 450 
สองวิชารวมกันต�อง 

ไม�ตํ่ากว�า 900 คะแนน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 400 1 400 
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 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล4อม     
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

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

 
หมายเหตุ : 1.  เครื่องหมาย *     ในประกาศผลการทดสอบ หมายถึง ผู�ท่ีสมัครสอบแต�ไม�ได�เข�าสอบ 
    2.  เครื่องหมาย **   ในประกาศผลการทดสอบ หมายถึง ผู�เข�าสอบท่ีระบายรหัสประจําตัวสอบ        
ไม�ถูกต�อง หรือไม�ระบายรหัส 
  3.  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน หากผู�เข�าสอบ
สัมภาษณ-มีแฟ?มผลงานให�กรรมการพิจารณาเพ่ิมเติมในวันสอบสัมภาษณ-ก็สามารถกระทําได� 
        4.  ผลคะแนนสอบข�อเขียนวิชาเฉพาะสาขา มีอายุ 1 ปC  
  5.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) มีอายุ 1 ปC สามารถดาวน-โหลดได�ท่ี 
http://lc.nida.ac.th/main/public/examination    
  6.  ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS มีอายุ 2 ปC ท้ังนี้ ผลคะแนน TOEFL จะต�องเปdน TOEFL 
ITP ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- เท�านั้น 

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

8.  ผู�มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 660 คะแนนข้ึนไป จะได�รับการยกเว�นการเรียน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ-ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- 
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  9.  ผู�ท่ีมีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑ-คะแนนในตารางด�านล�าง สามารถใช�    
ผลสอบดังกล�าวแทนใบรับรองผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) ของสถาบันได�  
 

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 

 
1. กําหนดการรับสมัครสอบสัมภาษณ� ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี 2/2564 
 

1.1  สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต   ต้ังแต�บัดนี้ – 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
1.2  สมัครสอบด4วยตนเอง   ต้ังแต�บัดนี้ – 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว�นวันหยุดราชการ) 
 

1.3  ประกาศรายช่ือและสถานท่ีสอบ วันท่ี 13 พฤษภาคม  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 
 

1.4  ประกาศผลการคัดเลือก  วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
      ท่ี http://edserv.nida.ac.th  

 
หมายเหตุ : กําหนดการต�างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง 
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2. การย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� สามารถทําได� 2 ช�องทาง ดังนี้  
2.1 สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) 

ผู�สมัครสอบสัมภาษณ- ภาคปกติ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
2.1.1   เข�าเว็บไซต- http://entrance.nida.ac.th  
2.1.2     เข�าสู�ระบบ (สมัครสอบ) 
2.1.3     เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท : ปริญญาโท ภาคปกติ (ยื่นคะแนนสอบข�อเขียน) 

  2.1.4     เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีต�องการ  
  2.1.5     บันทึกข�อมูลผู�สมัคร 
  2.1.6     ยืนยันการสมัคร  
  2.1.7     พิมพ-ใบแจ�งหนี้ 
  2.1.8   ชําระเงินค�าสมัคร ภายในวันสุดท�ายของการสมัครทางอินเทอร-เน็ต (Online) ท่ี 
    1)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    2)  เคาน-เตอร-เซอร-วิส ทุกสาขา 

2.1.9   แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได� 3 ช�องทาง  ดังนี้  
1)  เว็บไซต-รับสมัคร http://entrance.nida.ac.th  เมนูแนบหลักฐาน 
     การสมัคร (Attach File ใช�ไฟล-สกุล .pdf)  
2)  ไปรษณีย- ส�งท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- 

      148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปv กรุงเทพฯ 10240 
      (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร) 

3)  แนบหลักฐานทาง E-mail 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 
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 2.2 สมัครด4วยตนเอง   
2.2.1 ติดต�อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร�อมเอกสารประกอบการสมัคร ได�ท่ี เคาน-เตอร-    

รับสมัคร กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ-ประพันธ- ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- 
2.2.2 ชําระค�าสมัครสอบท่ี กองคลังและพัสดุ พร�อมรับใบเสร็จรับเงินค�าสมัครสอบ 

  ค�าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา 
  ค�าธรรมเนียมการชําระเงิน ให4เป̂นไปตามแต�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�าคุณสมบัติ  
ไม�ครบถ�วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม�ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบ     

          4. การสมัครสอบจะสมบูรณ- เม่ือสถาบันได�ตรวจสอบข�อมูลการชําระเงินค�าสมัครสอบ ถูกต�อง
ครบถ�วนตามใบแจ�งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว� ท้ังนี้ ผู�สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการได�ท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ข�อมูลผู�สมัคร ในกรณีท่ีผู�สมัครไม�พบข�อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต�อเจ�าหน�าท่ีกองบริการการศึกษาพร�อมส�งสําเนา     
ใบแจ�งยอดการชําระเงินท่ีชําระเงินแล�วไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท- : 0-2727-3370-73    
 

3. เอกสารการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 
3.1    ใบสมัคร 
3.2    ใบรับรองผลการทดสอบวิชาเฉพาะสาขา  

   สามารถดาวน-โหลดได�ท่ี https://entrance.nida.ac.th  
   หรือรับด�วยตนเองได�ท่ี กองบริการการศึกษา ชั้นท่ี 3 อาคารนราธิป พงษ-ประพันธ- 

3.3    ใบรับรองผลการทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)  
                  สามารถดาวน-โหลดได�ท่ี http://lc.nida.ac.th/main/public/examination 

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 ในกรณีสมัครออนไลน- ใบประเมินจะอยู�  

   ท่ีหน�าสุดท�ายของการดาวน-โหลด ใบสมัคร) 
                  http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/applyform_ba_sch.pdf  
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กรณีผู4จบปริญญาตรีต�างประเทศ จะต4องดําเนินการดังนี้ 
3.10 จะต�องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรของ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต�อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผล 
อุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร- วิจัยและนวัตกรรม 

3.11 จะต�องมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู�สําเร็จการศึกษาจากต�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�ถึงวันเปvดภาคการศึกษา มิฉะนั้น     
จะถือว�าเอกสาร ไม�ครบถ�วนและหากได�รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข�าศึกษาในสถาบัน 

2. ผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องสําเร็จการศึกษาก�อนวันเปvดภาคการศึกษา 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดท่ีมีผู�

ผ�านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม�ถึง 5 คน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค�าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตร ท่ีจะทําการเปvดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ท้ังนี้ ให�เปdนไปตามประกาศสถาบัน 
 

4. การพิจารณาคัดเลือก  
ในการพิจารณาคัดเลือกผู�สมัครสอบสัมภาษณ-ของแต�ละคณะ นอกจากผลการทดสอบตามท่ีสถาบัน

กําหนดแล�ว คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ-ของคณะอาจจะนําผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณ-มา
พิจารณาด�วยก็ได� นอกจากนี้ จํานวนท่ีสถาบันจะรับเข�าเปdนนักศึกษาสามัญยังข้ึนอยู�กับความสามารถท่ีแต�ละคณะจะ
รับได� การท่ีผู�หนึ่งผู�ใดได�รับใบรับรองผลการทดสอบครบถ�วนทุกวิชา ตามท่ีสถาบันกําหนด มิได�หมายความว�า ผู�นั้น
จะต�องได�รับการคัดเลือกให�เข�าสอบสัมภาษณ- และเข�าศึกษาในสถาบัน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล�าว อยู�ใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ-ของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ท้ังนี้ ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให4ถือเป̂นท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให�ผู�สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการ
คัดเลือกโดยเฉพาะกําหนดการสอบสัมภาษณ-อย�างเคร�งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให�ผู�สมัครติดตามสอบถาม
รายละเอียด ได�ท่ีคณะโดยตรงต�อไป 
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5. การคุ4มครองข4อมูลส�วนบุคคล 
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช� และเปvดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเปdนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค-ในการจัดการศึกษา ตามหน�าท่ีและอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ.  2562  
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
                                           
 

 (ผู�ช�วยศาสตราจารย- ดร.ณดา  จันทร-สม) 
รองอธิการบดีฝ|ายวิชาการ 
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