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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ในสวนภูมิภาคศูนยภาคใต จังหวัดยะลา 
รุนท่ี 25 ประจําปการศึกษา ๒๕63 (ครั้งท่ี 2) 

---------------------------- 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะเปดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และมีประสบการณในการทํางานเขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
การบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในสวนภูมิภาคศูนยภาคใต จังหวัดยะลา (เสาร - อาทิตย)  คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม รุนท่ี 25 ประจําปการศึกษา 2563 (ครั้งท่ี 2)  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

1. สาขาวิชาเอกตามหลักสูตร 
1.  นโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตรการบริหาร 
2.  การบริหารองคการและความรับผิดชอบทางสังคม 
3.  การประเมินผลกระทบทางสงัคม 
หมายเหตุ :  หลักสูตรจะเลือกเปดเฉพาะสาขาวิชาเอกท่ีมีจํานวนผูสนใจเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 

2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน

ท้ังในหรือตางประเทศ ท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2.2 มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 1 ป (โดยนับประสบการณในการทํางานถึงวันเปดภาค

การศึกษา) 
2.3 มีใบรับรองจากผูบังคับบัญชาวาผูสมัครไดทํางานในตําแหนง   และมีประสบการณการทํางานตาม

ระยะเวลาท่ีระบไุวในใบสมัครจริง 
2.4 สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได 

๓. กําหนดการรับสมัคร 
๓.1 กรณีสมัครทางไปรษณีย สมัครตั้งแตบัดนี้ – วันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2563 
3.2 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตบัดนี้  ถึงวันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.          

(เวนวันหยุดราชการ) 
 

 
 

ผูสมัครมีหนาท่ีตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ตรงตามประกาศรับ
สมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันฯ สงวนสิทธิท่ีจะทําการตรวจคุณสมบัติผูสมัคร โดยไม
คํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร
สถาบันฯ จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษาและไมคืนเงินคาสมัครให ไมวากรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบันฯ 
ไดประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา ผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ  
 

** คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ** 
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4. การรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้ 

4.1 กรณีสมัครสอบดวยตนเอง 
4.1.1   รับใบสมัครท่ี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร หรือดาวนโหลดไดท่ี http://ssed.nida.ac.th 
4.1.2   ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครดวยตนเอง ท่ีสํานักงานโครงการภาคพิเศษ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ศูนยภาคใต วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ถนนเทศบาล 1 อําเภอเมือง     
จังหวัดยะลา 
 

4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย 

 ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี http://ssed.nida.ac.th โดยเลือกเมนู หลักสูตร/ปริญญาโท/การบริหารการ
พัฒนาสังคม/ภาคพิเศษ ยะลา/ใบสมัครภาคพิเศษ ยะลา และสงใบสมัคร หลักฐานการสมัคร เงินคาสมัคร พรอม
คาธรรมเนียมสมัครทางไปรษณียใหถึงวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตั้งแตบัดนี้ – วันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2563 
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การสมัครครั้งนี้ 

 ท้ังนี้  การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย  ผูสมัครจะตองสงธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณียในนาม 
ผูอํานวยการโครงการภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร      
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่ังจาย ปณ.เมืองยะลา (ท่ีอยูตาม 4.1.2) 

 

               คาธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ คนละ 700 บาท 

          คาธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปนไปตามอัตราท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ 

 
หมายเหตุ :  1. เม่ือชําระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

      2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 3. ถาผูสมัครไมสงเอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะถือวาคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศรับ

สมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เม่ือสถาบันไดตรวจสอบขอมูลเอกสารและขอมูลการชําระเงินคาสมัคร
สอบถูกตอง ตามใบแจงยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัคร ท้ังนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของ
ตนเองหลังจากชําระเงินผานธนาคาร 2 วันทําการ ไดท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 
   5. สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวมใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือก และ
ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาท่ีและอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 
 
5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

5.1 ใบสมัคร  
5.2   รูปถาย  1  นิ้ว หนาตรง จํานวน  2  รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 
5.3   สําเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 
5.4   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผูท่ีศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา มาดวย 1 ฉบับ 

5.5    สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
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5.6 หนังสือรับรองการทํางาน  1  ฉบับ 
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี ชื่อ – สกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา) 
5.8 หนังสือรับรองการไดทุนสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงาน (ถามี) 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

5.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.10 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง โดย
ตรงท่ี 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
118 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

  

ท้ังนี้ :  เอกสารตามขอ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันสอบสัมภาษณหรืออยางชาท่ีสุดในวัน
เปดภาคการศึกษา  มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารไมครบถวนและหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน 
 

6.  การพิจารณาคัดเลือก 
     พิจารณาจากคะแนน ๒ สวน  คือ  เอกสาร และการสัมภาษณ  
       สวนแรก  ผลการเรียน  ประสบการณและโอกาสในการใชความรู  ประกอบดวย 

๑. ผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
๒. ประสบการณในการทํางาน 
๓. หนาท่ีและงานในความรับผิดชอบ 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ถามี) 
๕. หนาท่ีและบทบาทของหนวยงานในสังคม 
๖. โอกาสท่ีจะนําเอาวิชาการไปใชประโยชน 

       สวนท่ีสอง  คะแนนจากการสัมภาษณ ซ่ึงพิจารณาบุคลิกภาพ  ทัศนคติ  และความรูความสามารถดาน
ตาง ๆ  ความตั้งใจ  และความพรอมในการเรียน 
 

หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผูสมัคร เขาศึกษาตอในหลักสูตร อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว ถือเปน
ท่ีสุด 
  2. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาไดต่ํากวาจํานวนท่ีกําหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผูสมัครจะฟองรองเอาความ
สถาบันฯ ไมได 
 

7. กําหนดการอ่ืนๆ 
7.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 ท่ี http://ssed.nida.ac.th  
7.2 วันสอบสัมภาษณ    วันเสารท่ี 31 ตุลาคม – วันอาทิตยท่ี 1 พฤศจิกายน 2563  

เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

7.3 ประกาศผลการคัดเลือก   วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 ท่ี http://ssed.nida.ac.th 
 

http://ssde.nida.ac.th/
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7.4 รับเอกสารข้ึนทะเบียน    วันจันทรท่ี 7 ธันวาคม – วันจันทรท่ี 14 ธันวาคม 2563 

เวลา 09.00 – 15.00 น.  
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

7.5 ชําระเงินคาลงทะเบียน   วันจันทรท่ี 7 ธันวาคม – วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2563 
7.6 วันปฐมนิเทศ   วันเสารท่ี 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  

ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
7.7 วันเปดภาคการศึกษา  วันเสารท่ี 9 มกราคม 25๖4 

 

 
8. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  

8.1 ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
1. กรณีนักศึกษาท่ีตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ใน

การเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ท้ังนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ํา ใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด  

2. กรณีนักศึกษาท่ีไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
มาแสดงกอนการขอสําเร็จการศึกษา 

8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น 

(สมัครสอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    
หรือ International Education เทานั้น) 

 

9. ติดตอสอบถาม 
9.1 คณะพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอม จ.ยะลา  โทรศัพท 07-324-4417 

E-mail : hathairat.haha@hotmail.com  Website: ssed.nida.ac.th 
9.2 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม กทม.  โทรศัพท 02-727-3099 

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

 
                                                         ประกาศ  ณ  วันท่ี            พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
                                         
 
               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 
                                 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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