ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางาน
เขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (เสาร - อาทิตย)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รุนที่ ๒8 ประจําปการศึกษา ๒๕61 (ครั้งที่ 1)
ดวยสถาบั นบัณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร จะเปดรับสมัครเพื่อพิ จารณาคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางานเขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (เสาร – อาทิตย) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รุนที่ ๒8
ปการศึกษา ๒๕61 (ครั้งที่ 1) ฉะนั้น จึงขอประกาศใหทราบรายละเอียดการรับสมัครดังตอไปนี้
๑. สาขาวิชาเอกตามหลักสูตร
๑. นโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตรการบริหาร
2. การบริหารองคการและความรับผิดชอบทางสังคม
3. การประเมินผลกระทบทางสังคม
หมายเหตุ: สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม จะเลือกเปดเฉพาะบางสาขาวิชาเอกที่มีจํานวนผูสนใจเรียน
ตามเกณฑที่กําหนด
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
ทั้งในหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา ๑ ป (โดยนับประสบการณในการทํางานถึงวันเปดภาคการศึกษา)
3. มีใบรับรองจากผูบังคับบัญชาวาผูสมัครไดทํางานในตําแหนง และมีประสบการณการทํางานตาม
ระยะเวลาที่ระบุไวในใบสมัครจริง
๔. สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได
อนึ่ง ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามที่สถาบันกําหนดและสถาบัน
สงวนสิ ทธิ์ ที่จะทําการตรวจสอบคุ ณสมบั ติผู สมั ครโดยไมคํ านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลั ง พบว า
คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขาเปน
นักศึกษา และไมคืนเงินคาสมัครสอบใหไมวากรณีใดๆ ถึงแมวาสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา
ผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหรือหาก
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะตองหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน

-๒3. กําหนดการรับสมัคร
๓.๑ กรณีสมัครดวยตนเอง
ขอรับใบสมัครไดที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น ๓ หรือ คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม อาคารนวมิ นทราธิราช ชั้น 16 สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑0๒๔0 ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 0๘.๓0 – ๑2.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น. (เวน วัน หยุดราชการ) สําหรับ วัน หยุ ดราชการสามารถรับ ใบสมัครไดที่กลุมงาน
การศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16
ผูสนใจสามารถพิมพใบสมัครจากเว็บไซตของสถาบันฯ ไดที่ http://ssde.nida.ac.th
ยื่นใบสมัครที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น ๓ ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันพุธที่ 28
กุมภาพันธ 2561 เวลา 0๘.๓0 – ๑2.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ: เฉพาะวันจันทรที่ 26 – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ขยายเวลารับสมัครถึง เวลา ๑๙.๓0 น.
๓.๒ กรณีสมัครออนไลน สมัครตั้งแตบัดนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560
3.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีประสบการณในการทํางานเขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (เสาร - อาทิตย) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รุนที่ ๒8 ประจําป
การศึกษา ๒๕61 (ครั้งที่ 1)
3.2.2 ผูสมัครเขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการสมัครออนไลน
1. ลงทะเบียน (เพื่อขอสิทธิ์การเขาใชระบบ)
2. ตั้งรหัสผาน ยืนยันรหัสผาน
3. สมัครสอบ เลือกสมัครภาคพิเศษและเลือกคณะที่ตองการสมัคร
4. กรอกขอมูลผูสมัคร
5. ยืนยันการสมัคร
6. พิมพใบแจงหนี้
7. บันทึกขอมูลผูสมัครสอบและตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวนกอนยืนยันการสมัคร
8. แนบหลักฐานการสมัครผานระบบ (Attach Files)
หรือ สงทางไปรษณีย โดยสงถึงสถาบัน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 สงมาที่
กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ รุน 28)
9. พิ ม พ ใบแจ งยอดการชํ า ระเงิ น ค าสมั ค รสอบและชํ าระเงิ น ที่ ธ นาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เทานั้น
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาสมัครและสอบสัมภาษณ คนละ ๗00 บาท
- คาธรรมเนียมผานธนาคาร 20 บาท/ครั้ง
10. หากไมจัดสงเอกสารหลักฐานการศึกษา และไมชําระเงิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
สถาบันจะถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะ

-๓หมายเหตุ 1. เมื่อชําระเงินคาสมัครแลวไมสามารถขอรับเงินคืนได
2. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดตรวจสอบขอมูลเอกสารและขอมูลการชําระเงินคาสมัครสอบ
จากธนาคารถูกตองตามใบแจงยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัคร ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการ
สมัครของตนเองหลังจากชําระเงินผานธนาคาร 2 วันทําการ ไดที่ http://entrance.nida.ac.th
๔. หลักฐานและคาธรรมเนียม
๔.๑ หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร (ไมเสียคาใชจาย)
๒. คาสมัครและสอบสัมภาษณ คนละ ๗00 บาท (คาธรรมเนียมผานธนาคาร 20 บาท/ครั้ง)
๓. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา พรอมดวย Transcript จํานวน อยางละ ๑ ฉบับ
(สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
เทียบเทาดวย)
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๕. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป (ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน)
๖. หนังสือรับรองการดํารงตําแหนงและระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาตาม
แบบฟอรมที่ระบุไวในใบสมัคร
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา)
๘. ผลงานทางวิชาการที่เคยทําหรือรวมทํา (ถามี)
กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสาร ดังนี้
9. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ติดตอขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ)
โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรองดังกลาวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
Serithai Road, Klong Chan
Bangkapi, Bangkok ๑0๒๔0 Thailand
Facsimile: (๖๖๒) ๓๗๗ - ๗๔๗๗
หมายเหตุ: เอกสารตามขอ 9 และ 10 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันสอบสัมภาษณหรืออยางชาที่สุดในวัน
เปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารไมครบถวนและหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน
๔.๒ คาธรรมเนียมในการศึกษา
๑. คาบํารุงสถาบันภาคละ ๔,000 บาท ภาคฤดูรอนภาคละ ๒,000 บาท คาใชบริการ เทคโนโลยี
ภาคละ ๗00 บาท ยกเวนภาคฤดูรอน คาใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคละ ๖00 บาท ยกเวนภาคฤดูรอน
คาธรรมเนียมธนาคาร ภาคละ ๒0 บาท
๒. คากิจกรรมพิเศษ (ตลอดหลักสูตร) ๑0,000 บาท
๓. ตลอดหลักสูตรการศึกษามี ๓๙ หนวยกิต ๆ ละ ๒,๒00 บาท (รวมคาเอกสารและตํารา)
คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมตลอดหลักสูตรประมาณ ๑๑9,100 บาท (ลงทะเบียนเรียนภาคละ ๙
หนวยกิต ภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนภาคละ ๓ หนวยกิต)

-๔๕. วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนน ๒ สวน คือ เอกสาร และการสัมภาษณ
สวนแรก ผลการเรียน ประสบการณและโอกาสใชความรู ประกอบดวย
1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรี
2. ประสบการณในการทํางาน
3. หนาที่และงานในความรับผิดชอบ
4. ผลงานทางวิชาการ (ถามี)
5. หนาที่และบทบาทของหนวยงานในสังคม
6. โอกาสที่จะนําเอาวิชาการไปใชประโยชน
สวนที่สอง คะแนนจากการสัมภาษณ ซึ่งพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความรู ความสามารถ
ดานตาง ๆ ความตั้งใจ และความพรอมในการเรียน
๖. กําหนดการสอบสัมภาษณและประกาศผล
สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 มีนาคม 2561 ที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16
ประกาศผลสอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2561 ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ
ชั้น ๓ และที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 และที่ http://ssde.nida.ac.th
๗. กําหนดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียน
ผูผ านการคั ดเลือกเป น นั กศึกษาจะตองมารายงานตัว ที่ กองบริการการศึ กษา ในวั น จัน ทรที่ 12 –
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
๘. กําหนดปฐมนิเทศนักศึกษา
วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศปฏิทินสถาบันฯ)
๙. กําหนดวันเปดภาคการศึกษา
วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศปฏิทินสถาบันฯ)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

