
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 

ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ ๑6 ภาค 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 

------------------------------- 
 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ ในส่วน
ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๑6 ภาค 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 โดยเปิด ๕ สาขาวิชาเอก คือ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
 ๑.๑  นโยบายการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
 ๑.๒  การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
 ๑.๓  การจัดการธุรกิจโรงแรม 
 ๑.๔  การจัดการธุรกิจบริการ 
 ๑.๕  การจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง 
หมายเหตุ : คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเปิดเฉพาะสาขาวิชาเอกที่มีจ านวน 
              ผู้สนใจเรียนตามเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด 

หลักสูตรแผน ก๑ ๓๖ หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
หลักสูตรแผน ก๒ ๓๖ หน่วยกิต  ศึกษารายวิชา ๒๔ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
หลักสูตรแผน ข  ๓๖  หน่วยกิต  ศึกษารายวิชา ๓๓ หน่วยกิต วิชาค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต 

   ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
   ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

 ส าหรับรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.๒ มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยนับประสบการณ์ในการท างานถึงวันเปิดภาคการศึกษา) 
๒.๓ มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ท างานในต าแหน่งและมีประสบการณ์การท างานตาม

ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง 
๒.๔ สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้ 
๒.๕ ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรแผน ก๑ วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต ต้องมีความรู้ด้านการวิจัยในระดับดี

หรือมีประสบการณ์ด าเนินการวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือมีผลงานตีพิมพ์
ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
      

/๓. ก าหนดการรับสมัคร 
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๓. ก าหนดการรับสมัคร 
 ๓.๑ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 
 ๓.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

** ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศ    
รับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้   
ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่         
ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 

๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธีดังนี้ 
 ๔.๑ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online)  
 ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online) 
  ๔.๑.๑  เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
 ๔.๑.๒  เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
 ๔.๑.๓  ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)  
 ๔.๑.๔  ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหสัผ่าน  
 ๔.๑.๕  สมัครสอบ 
 ๔.๑.๖  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
 ๔.๑.๗  ยืนยันการสมัคร                        
 ๔.๑.๘  พิมพ์ใบช าระค่าสมัคร  
 ๔.๑.๙  ช าระค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online) ที ่
   -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
   -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
   - Internet Banking 
   - บัตรเครดิต (Credit Card) 
   - ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบช าระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพ่ิมเติมได้ที่ 
   (http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf) 
 ๔.๑.๑๐ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,๐๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน เป็นไปตามอัตรา 
   ของธนาคารและเคาร์เตอร์เซอร์วิส) 
 ๔.๑.๑๑  ส่งหลังฐานการสมัครได้ที่ 
    -  เว็บไซต์รับสมัคร http://entrance.nida.ac.th (Attached File) หรือ 
    -  E-mail : Gstmphuket@gmail.com หรือ 
    -  ไปรษณีย์ ส่งที่ คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต 
       อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ถนนภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่  
       อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
       (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
       คณะการจัดการการท่องเทีย่ว ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต) 

/๔.2 สมัครสอบด้วยตนเอง 
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 ๔.2 สมัครสอบด้วยตนเอง ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ขอรับใบสมัครได้ท่ี 

- คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต  
  อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://tour.nida.ac.th/ 

๔.๒.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ท่ีคณะการจัดการการท่องเที่ยว       
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

๔.๒.๓ ช าระเงิน ได้ที่คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งจังหวัดภูเก็ต  
   อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
๔.๒.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000  บาท 
 

หมายเหตุ : ๑. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
               ๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
               3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัครออนไลน์) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติ      

ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

5. เอกสารประกอบการสมัคร 
 5.1 ใบสมัคร 
 5.2 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
 5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
 5.4 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่ามาด้วย ๑ ฉบับ  

 5.5 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัต)ิ ๑ ฉบับ 
 5.6 หนังสือรับรองการท างาน 1 ฉบับ 
 5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา 
 5.8 หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (Letter of Recommendation) จ านวน ๒ ฉบับ 

  
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารดังนี้ 
๑.  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นค าร้องขอได้ที่ส านักงานมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒.  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองโดยตรงที่
 Educational Service Division, 

National Institute of Development Administration, 
148 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

หมายเหตุ เอกสารผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบข้อเขียนหรืออย่างช้า 
ที่สุดภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและอาจท าให้หมด 
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

 
/6. การพิจารณาคัดเลือก 
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6. การพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน ในเรื่องทัศนคติ ความรู้ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหา ความรู้ทั่วไปในเชิงการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 
7. ก าหนดการอื่น ๆ 
 

7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๖ 
7.2 วันสอบข้อเขียน วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๖ 
7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๖ 
7.4 วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
7.5 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๖                 
7.6 รับเอกสารขึ้นทะเบียน วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2566   
7.7 ช าระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 13 - 20 กรกฎาคม 2566   
7.8 วันปฐมนิเทศ วันที่ ๒2 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
7.9 เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 2๓ กรกฎาคม และ 5 - 6 สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
7.10 วันเปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
  8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

8.๑.1  กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนน
สอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าให้เป็นไป
ตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

8.2.2  กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์     
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ
ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ ก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
8.2.๑  ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นคะแนน (สมัครสอบได้ที่  

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
8.2.๒  ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นคะแนน            

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

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
9.1 คณะการจัดการการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต 

E-mail: Gstmphuket@gmail.com 
โทรศัพท์ 094-859-8905 

9.2 คณะการจัดการการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
E-mail: gstm@nida.ac.th  

โทรศัพท์ 02-727-3671-3 
Website: http://tour.nida.ac.th/ 
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10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก และขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่ และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
 
         ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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