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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ในส่วนภูมิภาคศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา 
รุ่นที่ 28 ประจ าปีการศึกษา ๒๕66 (ครั้งที่ 1) 

---------------------------- 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ  

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างานเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา (เสาร์ - อาทิตย์)      
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร รุ่นที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้ 

 

1. สาขาวิชาเอกตามหลักสูตร 
1.  นโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
2.  การบริหารองค์การและความรับผิดชอบทางสังคม 
หมายเหตุ :  หลักสูตรจะเลือกเปิดเฉพาะสาขาวิชาเอกที่มีจ านวนผู้สนใจเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
ทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2.2 มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนับประสบการณ์ในการท างานถึงวันเปิดภาค
การศึกษา) 

2.3 มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ท างานในต าแหน่ง และมีประสบการณ์การท างานตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง 

2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได ้
๓. ก าหนดการรับสมัคร 

๓.1 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2566 
3.2 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.                     

(เว้นวันหยุดราชการ)  
 

 
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสถาบันฯ 
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบันฯ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  

** ค ำเตือนที่ผู้สมัครต้องทรำบ** 
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4. การรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้ 

4.1 กรณีสมัครสอบด้วยตนเอง 
4.1.1   รับใบสมัครที่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://ssed.nida.ac.th 
4.1.2   ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานโครงการภาคพิเศษ 

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ศูนย์ภาคใต้ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ถนนเทศบาล 1 อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 
 

4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ssed.nida.ac.th โดยเลือกเมนู หลักสูตร/ปริญญาโท/การบริหารการ
พัฒนาสังคม/ภาคพิเศษ ยะลา/ใบสมัครภาคพิเศษ ยะลา และส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร เงินค่าสมัคร พร้อม
ค่าธรรมเนียมสมัครทางไปรษณีย์ให้ถึงวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครครั้งนี้ 
 ทั้งนี ้การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ในนาม ผู้อ านวยการ
โครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา สั่งจ่าย ปณ.เมืองยะลา (ที่อยู่ตาม 4.1.2) 
 
               ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ คนละ 700 บาท 

          ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
 
หมายเหตุ :  1. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

      2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับ

สมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบ
ถูกต้อง ตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง
หลังจากช าระเงินผ่านธนาคาร 2 วันท าการ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 
   5. สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก และ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
 
5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

5.1 ใบสมัคร  
5.2   รูปถ่าย  1  นิ้ว หน้าตรง จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3   ส าเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 
5.4   ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ 

5.5    ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
5.6 หนังสือรับรองการท างาน  1  ฉบับ 
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา) 
5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
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ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้ 
5.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดย
ตรงที ่
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
148 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

  

ทั้งนี้ :  เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิด
ภาคการศึกษา  มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน 
 

6.  การพิจารณาคัดเลือก 
     พิจารณาจากคะแนน ๒ ส่วน  คือ  เอกสาร และการสัมภาษณ์  
       ส่วนแรก  ผลการเรียน  ประสบการณ์และโอกาสในการใช้ความรู้  ประกอบด้วย 

๑. ผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
๒. ประสบการณ์ในการท างาน 
๓. หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ถ้าม)ี 
๕. หน้าที่และบทบาทของหน่วยงานในสังคม 
๖. โอกาสที่จะน าเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

       ส่วนที่สอง  คะแนนจากการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาบุคลิกภาพ  ทัศนคติ  และความรู้ความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ ความตั้งใจ และความพร้อมในการเรียน 
 

หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็น
ที่สุด 
  2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความ
สถาบันฯ ไม่ได้ 
 

7. ก าหนดการอื่นๆ 
7.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ที่ http://ssed.nida.ac.th  
7.2 วันสอบสัมภาษณ ์   วันเสาร์ที ่20 พฤษภาคม – วันอาทิตยท์ี่ 21 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

    7.3 ประกาศผลการคัดเลือก        วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ที ่http://ssed.nida.ac.th  
7.4 รับเอกสารขึ้นทะเบียน    วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

http://ssde.nida.ac.th/
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7.5 ช าระเงินค่าลงทะเบียน   วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน – วันศุกรท์ี่ 23 มิถุนายน 2566 
7.6 วันปฐมนิเทศ   วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  

ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
7.7 วันเปิดภาคการศึกษา  วันเสาร์ที ่6 มกราคม 25๖7 

 

 
8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  

8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
1. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  ใน

การเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด  

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
หรือ International Education เท่านั้น) 

 

9. ติดต่อสอบถาม 
9.1 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร จ.ยะลา  โทรศัพท ์07-324-4417 

E-mail : surattana.som@nida.ac.th   Website: ssed.nida.ac.th 
9.2 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร กทม.  โทรศัพท ์02-727-3099 

E-mail : sipporn@nida.ac.th    Website: ssed.nida.ac.th 
9.3 กองบริการการศึกษา      โทรศัพท์ 02-727-3370-73 
      E-mail : entrance@nida.ac.th    Website: edserv.nida.ac.th 

 
                                                         ประกาศ  ณ  วันที่            มีนาคม  พ.ศ. 2566 
                                         
 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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