
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง รับสมัครเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ�) 

กรณีผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ�การทํางาน 
ครั้งท่ี 1/2564 ประจําภาค 1 ป6การศึกษา 2564 

-------------------- 
ด�วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� กําหนดจะรับสมัครบุคคลเข�าศึกษาระดับปริญญาโท 

ภาคปกติ กรณีผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ�การทํางาน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต/อไปนี้ 

1. กําหนดการรับสมัคร

กําหนดการ วันท่ี 
ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ�  2564 
วันประกาศรายชื่อและ
สถานท่ีสอบสัมภาษณ� 

15 กุมภาพันธ�  2564 

วันสอบคัดเลือก 16 – 26 กุมภาพันธ�  2564 
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก 

17 มีนาคม  2564 

วันข้ึนทะเบียน 22 – 26 มีนาคม  2564 
วันเป=ดภาค 9 สิงหาคม  2564 

2. คุณสมบัติของผู�สมัคร
2.1 เป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท/าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน 

และได�การรับรองวุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2.2 มีประสบการณ�ทํางาน 1 ปB (นับถึงวันเป=ดภาค) 

คณะนิติศาสตร� มีประสบการณ�ทํางาน 1 ปB (นับถึงวันสมัคร) 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� จะต�องมีประสบการณ�ทํางาน 3 ปB (นับถึงวันสมัคร) 

2.3 ผู�สมัครจะต�องได�รับอนุมัติจากหน/วยงานให�มาศึกษาเต็มเวลา 
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3. คณะท่ีเป;ดรับสมัคร
3.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

� หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาเอกองค�การและการจัดการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย�
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ�
- สาขาวิชาเอกการปกครองท�องถ่ิน
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา

� หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
3.2 คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล�อม 

� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 

3.3 คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล�อม 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม 

3.4 คณะสถิติประยุกต� 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ

� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� 

- สาขาวิชาเอกสถิติ
- สาขาวิชาเอกการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ

� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห�ธุรกิจและวิทยาการข�อมูล 
- สาขาวิชาเอกปIญญาและการวิเคราะห�ธุรกิจ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการข�อมูล
- สาขาวิชาเอกวิศกรรมข�อมูล
- สาขาวิชาเอกปIญญาประดิษฐ�และการเรียนรู�ด�วยเครื่องจักร
- สาขาวิชาเอกภาพนิทัศน�ข�อมูลและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเอกห/วงโซ/อุปทานอัตโนมัติและการวิเคราะห�

3.5 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
� หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

3.6 คณะนิติศาสตร�  
� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต     
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 
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3.7 คณะการจัดการการท?องเท่ียว 
� หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการการท/องเท่ียวและบริการ 

แบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท/องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท/องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส/ง
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม

3.8 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 

- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพ่ืออุตสาหกรรมสร�างสรรค�
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค�เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

หมายเหตุ  : คุณสมบัติเพ่ิมเติม มีดังนี้ 
1. คณะสถิติประยุกต�  จะต�องมีความรู�ทางคณิตศาสตร�-สถิติ/ภาษาอังกฤษ/และการเขียนโปรแกรม

โดยมีหลักฐานประกอบ เช/น ผลการเรียน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน) (ยกเว�นสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2. คณะสถิติประยุกต� สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต�องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา
(GPA 2.5) วิชาคณิตศาสตร�/สถิติ 2 วิชา (GPA 2.5) 

3. คณะนิติศาสตร� จะต�องสอบข�อเขียนก/อนสัมภาษณ� และผู�สมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จะต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เท/านั้น 

4. คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ จะต�องได�คะแนน GPA 2.75 ในระดับปริญญาตรี
5. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม จะต�องได�คะแนน GPA 2.50 ในระดับปริญญาตรี ยกเว�นผู�มี

ประสบการณ�ทํางานเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม 

4. การย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� สามารถทําได� 2 ช/องทาง ดังนี้
4.1 สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) 

ผู�สมัครสอบสัมภาษณ� ภาคปกติ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
4.1.1  ผู�สมัครเข�าเว็บไซต�ของสถาบัน ท่ี  http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2  เข�าสู/ระบบ (สมัครสอบ) (ผู�ใช�งานใหม/เลือกลงทะเบียนเข�าใช�งานระบบ) 
4.1.3  เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท 
4.1.4  เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีต�องการ 
4.1.5  บันทึกข�อมูลผู�สมัคร 
4.1.6  ยืนยันการสมัคร 
4.1.7  พิมพ�ใบแจ�งหนี้ 
4.1.8  ชําระเงินค/าสมัคร ภายในวันสุดท�ายของการสมัคร ท่ี 

1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
2) เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา



- ๔ -

4.1.9   แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได�ท่ี 
1) เว็บไซต�รับสมัคร (Attach File ใช�ไฟล�สกุล .pdf)
2) ไปรษณีย� ส/งท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป= กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)

3) แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช�ไฟล�สกุล .pdf) ดังนี้

คณะรัฐประศาสนศาสตร� ส/งมาท่ี nidaregister@gmail.com 

คณะสถิติประยุกต� 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม ส/งมาท่ี entrance@nida.ac.th 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
คณะนิติศาสตร�  ส/งมาท่ี applynida@hotmail.com 
คณะการจัดการการท/องเท่ียว 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 

4.2 สมัครด�วยตนเอง 
4.2.1 ติดต/อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร�อมเอกสารประกอบการสมัคร ได�ท่ี เคาน�เตอร�  

รับสมัคร กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
4.2.2 ชําระค/าสมัครสอบท่ี กองคลังและพัสดุ พร�อมรับใบเสร็จรับเงินค/าสมัครสอบ 

ค?าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา 
ค?าธรรมเนียมการชําระเงิน ให�เปKนไปตามแต?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�เอกสารประกอบการสมัคร และการชําระเงินค/าสมัคร

สอบ 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    
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5. เอกสารการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ�
5.1   ใบสมัคร จํานวน  1  ชุด 

ดาวน�โหลดได�ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions 
5.2   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน  1  ฉบับ 

 (สําหรับผู�ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต/อเนื่อง 2 ปB จะต�องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ 
 อนุปริญญา หรือเทียบเท/าด�วย) 

5.3   สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง จํานวน  1  ฉบับ 
5.4   รูปถ/ายขนาด 1 นิ้ว   จํานวน  1  รูป 
5.5   หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม/ตรงกับหลักฐานการศึกษา จํานวน  1  ฉบับ 
5.6   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 
5.7   หนังสือรับรองการทํางาน   จํานวน  1  ฉบับ 

กรณีผู�จบปริญญาตรีต?างประเทศ จะต�องดําเนินการดังนี้ 
5.8    จะต�องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของ 

 สกอ. (เฉพาะผู�สําเร็จการศึกษาจากต/างประเทศ)  โดยติดต/อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและ 
   ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

5.9   จะต�องมีหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู�สําเร็จการศึกษาจาก 
 ต/างประเทศ) โดยให�สถานศึกษาส/งหนังสือรับรองดังกล/าวโดยตรงท่ี 

Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration, 
118 Serithai Road, Klong Chan,  

Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 

Facsimile : (662) 377-7477 

หมายเหตุ :  1. เอกสารตามข�อ 5.8 และ 5.9 สถาบันอนุโลมให�ส/งได�ถึงวันเป=ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว/าเอกสาร ไม/ครบถ�วนและหากได�รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข�าศึกษาในสถาบัน 

2. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม/จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดท่ีมี
ผู�ผ/านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม/ถึง 5 คน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 

3. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราค/าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร ท่ีจะทําการเป=ดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล/วงหน�า ท้ังนี้ ให�เป@นไปตามประกาศสถาบัน 

4. ผู�สมัครต�องตรวจสอบและรับรองว/าตนเองมีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัคร โดยไม/คํานึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว/าคุณสมบัติของผู�สมัครไม/เป@นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน
จะถือว/าขาดคุณสมบัติ และจะไม/มีสิทธิได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เข�าศึกษาและหากชําระเงินค/าสมัครแล�ว จะไม/
คืนเงินค/าสมัครให�ไม/ว/ากรณีใด ๆ และแม�ว/าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล�ว ให�ถือว/าผลการคัดเลือกของ
ผู�สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล/าวเป@นโมฆะ และไม/มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา
แล�ว จะต�องหมดสภาพการเป@นนักศึกษาของสถาบัน 



- ๖ -

6. กําหนดการต?างๆ
6.1  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ วันท่ี 15 กุมภาพันธ�  2564 (ผ/านเว็บไซต�คณะ ดังนี้) 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ท่ี http://gspa.nida.ac.th  โทร. 02-727-3869 
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
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 

6.2  ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี 17 มีนาคม  2564   
ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces 

7. เกณฑ�การสอบวัดความรู�ภาษาอังกฤษ
7.1. ผู�เข�าศึกษาต/อในหลักสูตรปริญญาโท ต�องผ/านเกณฑ�การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

1. กรณีนักศึกษาท่ีต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ�
ในการเข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ
IELTS ท้ังนี้ คะแนนผ/านเกณฑ�ข้ันตํ่า ให�เป@นไปตามท่ีแต/ละหลักสูตรกําหนด

2. กรณีนักศึกษาท่ีไม?ต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� ในการเข�าศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะต�องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
มาแสดงก/อนการขอสําเร็จการศึกษา

7.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม/เกิน 1 ปB นับถึงวันยื่น

(สมัครสอบได�ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม/เกิน 2 ปB นับถึงวันยื่น

(คะแนนสอบ TOEFL ITP จะต�องเป@นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เท/านั้น)

8. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณาประวัติส/วนตัว 

ผลการศึกษาจาก Transcript และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ตลอดรวมถึงการสัมภาษณ�ผู�สมัคร เพ่ือทราบ
ถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู�ความสามารถในการวิเคราะห�ปIญหา ความรู�ท่ัวไป ในวิชาท่ีเรียนมา ท้ังนี้ การคัดเลือก
ดังกล/าวอยู/ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล/าว
ถือเป@นท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให�ผู�สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการการคัดเลือก โดยเฉพาะกําหนดการ
สอบสัมภาษณ�อย/างเคร/งครัด สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ขอให�ผู�สมัครติดตามสอบถามรายละเอียดได�ท่ีคณะโดยตรง
ต/อไป 
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9. การคุ�มครองข�อมูลส?วนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช� และเป=ดเผยข�อมูลส/วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน�าท่ีและอํานาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส/วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส/วนบุคคล พ.ศ.  2562  

ประกาศ   ณ  วันท่ี  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

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

๑๙




