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ประวัตคิ วามเป็ นมา บทบาทและภารกิจ
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ หรื อ ที่ เรี ย กกัน ว่ า นิ ด า้ (The National
Institute of Development Administration-NIDA) เป็ น สถ าบั น ก ารศึ ก ษ าชั้ น สู ง
จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 เพื่อสนองแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดชฯ ในการสร้างผู ม้ ีความรู ด้ า้ นสถิติ เพื่อมาช่วยพัฒ นา
ประเทศ ย้อนหลังไปเมือ่ ปี พ.ศ. 2505 นายเดวิด รอกกิเ ฟลเลอร์ ได้เข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ต่อมาได้มอบหมายให้ ดร.สเตซีย ์ เมย์ ผู เ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาถวาย
คาปรึก ษาและได้จ ดั ท าร่างข้อ เสนอในการจัด ตัง้ สถาบัน (ชื่อภาษาอังกฤษว่า Graduate
Institute of Development Administration-GIDA)
ในปี เดี ย วกัน ศาสตราจารย์ บุ ญ ชนะ อัต ถากรและคณะได้เข้า ร่ ว มประชุ ม
International Institute Of Administration Sciences (IIAS) ณ ก รุ ง เวี ย น น า
ประเทศออสเตรีย หลังจากนัน้ ได้เสนอให้รฐั บาลจัดตัง้ สถาบันพัฒนาการบริหาร (Institute
of Development Administration) โดยรวมการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การอบรม
ข้าราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสอนวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจและการสอนวิชา
สถิติ ในส านัก งานสถิติ แ ห่ ง ชาติ และผนวกการสอนวิช าการบริห ารวิส าหกิจ เข้า ไว้ด ว้ ย
และในช่วงเวลานัน้ ดร.อานวย วีรวรรณ ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง
ได้เสนอรัฐ บาลให้จดั ตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุ รกิจ ซึ่งต่ อมาคือ คณะบริหารธุ รกิจ
รัฐ บาลเห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอในการจัด ตั้ง สถาบัน พัฒ นาการบริ ห ารจึ ง มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น นราธิป พงศ์ป ระพัน ธ์ เป็ น ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตัง้ นอกจากนัน้ คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสังกัด
อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

รวมทัง้ คณาจารย์ชาวต่ างประเทศของมหาวิทยาลัยอิน เดีย นาได้สนับ สนุ น และให้ค วาม
ช่ว ยเหลือ จนการจัด ตัง้ สถาบัน ประสบผลสาเร็จ นามาสู่การตราพระราชบัญ ญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 “มีวตั ถุประสงค์ให้
การศึ ก ษาวิชาการบริห ารและการพัฒ นา ทาการวิจ ยั ส่ง เสริม วิชาการและวิชาชีพ ชัน้ สู ง ”
โดยรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุ รกิจ โครงการ
อบรมทางเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมสถิติของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ การฝึ กอบรม การวิจยั และการบรรณาสารการพัฒ นาซึ่งเป็ นงานเดิมของ
คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ม าจัด ตัง้ เป็ น คณะ ส านัก และหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ของสถาบัน
ระยะแรกได้รบั ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรจากมูลนิธิฟอร์ดและ
Midwest Universities Consortium for International Activities, Inc.(MUCIA)
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ในก ากับ ของรัฐ บาล
เปิ ดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมุ่ง ให้ผูส้ าเร็จการศึกษาได้นาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ไปพัฒนาประเทศ เพื่อสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชผูพ้ ระราชทานกาเนิดสถาบันแห่งนี้
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

ตราสถาบัน
รูปธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมซ้อนสองวงด้วยกัน บริเวณขอบวงกลมด้านบน
มีคาขวัญว่า “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา” แปลว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” ขอบล่าง
วงกลมเป็ นชื่ อ “สถาบัน บัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์” ภายในวงกลมทาเป็ นรู ป คบเพลิง
8 อัน มีกงที่แยกออกเป็ นแก่น 8 กง มีเปลวเป็ นสีขาว ซึ่งหมายความว่า “การใช้ความรู ้
ไปในทางที่ดีโดยถือมรรค 8 เป็ นหลักจะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติหรือ
มวลมนุ ษย์” ซึง่ เป็ นจุดมุง่ หมายของสถาบัน
วิสยั ทัศน์ของสถาบัน
“เป็ นสถาบันบัณฑิตศึกษาระดับโลกทีม่ งุ่ เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างผูน้ าและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยมีบทบาททัง้ ในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(World Class Graduate Studies Concentrating on Creating Leaders and
Sustainable Development with Special Emphasis on the Role of Government,
Business, and Civil Society)”
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พันธกิจของสถาบัน
1. วางระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน
2. พิจ ารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรการศึ กษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนด
3. ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การศึ ก ษา การวิจ ยั การให้บ ริก ารทางวิช าการ
แก่สงั คม และการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. อนุมตั ใิ ห้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
5. พิ จ ารณาการจัด ตั้ง การรวม และการยุ บ เลิก คณะ ส านัก งานวิท ยาเขต
วิทยาลัย สานัก หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่า
คณะ รวมทัง้ การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
6. เสนอการแต่ ง ตั้ง และการให้พ น้ จากต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ศาสตรจารย์
ศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตรจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
7. แต่ ง ตั้ง และถอดถอนศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ รองอธิ ก ารบดี คณบดี
รองคณบดี ผูอ้ านวยการสานัก และรองผูอ้ านวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ
8. วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ ของสถาบัน
9. กาหนดเขตการศึกษาของสถาบันให้เป็ นวิทยาเขต
10. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบและอนุ ม ตั ิในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ย วกับ กิจ การของ
สถาบันซึง่ มิได้ระบุให้เป็ นหน้าทีข่ องผูใ้ ดผูห้ นึ่งโดยเฉพาะ
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ปรัชญาในการดาเนิ นงานของสถาบัน
“สร้างปัญญา เพือ่ การเปลีย่ นแปลง (WISDOM for Change)”
ค่านิ ยมร่วม
WISDOM
W : World Class : กาหนดทิศทางสู่ระดับโลก
I : Innovation : สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กบั สังคมไทย
S : Social Responsibility : สานึกรับผิดชอบต่อสังคม
D : Discipline : มีระเบียบวินยั
O : Open mindedness : ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
M : Morality : มีคุณธรรม ซือ่ สัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล

6

สีประจาสถาบัน และสีประจาคณะ
สถาบัน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะภาษาและการสือ่ สาร
คณะนิตศิ าสตร์
คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
ต้นไม้ประจาสถาบัน
ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ
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สีเหลือง
สีเขียวใบไม้
สีแดงเลือดนก
สีฟ้า
สีแสด
สีมว่ ง
สีเขียวใบไม้ผลิ
สีนา้ เงิน
สีชมพู
สีขาว
สีทอง
สีฟ้าอมเขียว
สีนา้ เงินและขาว

การรับนักศึกษา
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ (NIDA) รับ นัก ศึ ก ษาเข้า ศึ ก ษาในระดับ
ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก โดยจัด การเรียนการสอนสาหรับนัก ศึ กษาภาคปกติ ในวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ภาคพิเศษ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น. ตามตารางสอนของแต่ ละหลัก สู ต ร ทัง้ นี้ การรับ เข้าศึ ก ษาระดับ
ปริญญาโท ภาคปกติ จัดการรับนักศึกษา 2 ประเภท คือ
1. กรณีปกติ
2. กรณีพเิ ศษ แบ่งการรับนักศึกษาเป็ น 2 แบบ ดังนี้
2.1 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
2.1.1 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
2.1.2 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต)
2.1.3 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 (ทุนยกเว้นค่าหน่วย
กิตกึ่งหนึ่ง)
2.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทางาน
หมายเหตุ : การรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ให้ดูรายละเอียดที่หน้า 246-249
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ระบบการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค
ปี หนึ่งแบ่ง ออกเป็ น 2 ภาคเรียนปกติ และอาจมีภาคเรียนฤดูรอ้ นด้วย เนื้อหาวิชาที่สอน
จัดเป็ นกระบวนวิชา กาหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชา
เป็ นหน่วยกิต และประเมินผลการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชาเป็ นลาดับขัน้
ภาคปกติ ทุก หลักสู ต รจัด การเรียนการสอนแบบปกติ โดยจะท าการประเมิน
ผลการศึกษารวมทุกวิชาทีล่ งทะเบียนภาคเรียนละ 1-2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ภาคพิเศษ หลัก สู ต รส่ว นใหญ่ จ ดั การเรียนการสอนแบบปกติ โดยจะท าการ
ประเมิน ผลการศึกษารวมทุกวิชาที่ลงทะเบียนภาคเรียนละ 1-2 ครัง้ ยกเว้น บางหลักสูตร
ทีจ่ ดั เรียนการสอนแบบ Block Course คือการสอนและประเมินผลเป็ นรายวิชา
กาหนดเปิ ด-ปิ ดภาคเรียนในแต่ละปี การศึกษา
ภาคเรียนทีห่ นึ่ง
เริ่ม เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคเรียนทีส่ อง
เริ่ม เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เริ่ม เดือนมิถนุ ายน - กรกฎาคม
ทัง้ นี้ นักศึ กษาระดับปริญ ญาโท อาจสาเร็จการศึ กษาได้ภายในเวลาหนึ่ งปี ครึ่ง
แต่ไม่เกิน 5 ปี และนักศึกษาระดับปริญญาเอกอาจสาเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี แต่ไม่เกิน
6 ปี หรือตามข้อกาหนดของหลักสูตร อนึ่ง ระบบการศึกษาและกาหนดการเปิ ดภาคเรียนของ
หลัก สู ต รปริญ ญาโทภาคพิ เศษบางคณะ/หลัก สู ต รนานาชาติ /หลัก สู ต รภาษาอัง กฤษ
และหลัก สู ต รปริ ญ ญาเอกบางหลัก สู ต ร อาจแตกต่ า งจากที่ ร ะบุ ไ ว้ข า้ งต้น ให้ศึ ก ษา
รายละเอียดจากปฏิทนิ การศึกษาของแต่ละคณะ/หลักสูตร
9

บริการและสวัสดิการนักศึกษา
สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ได้จ ดั บริการและสวัสดิการให้แก่ นกั ศึ กษา
ทัง้ ทางด้านเทคโนโลยี ด้านห้องสมุด ตลอดจนจัดสวัสดิการต่างๆให้กบั นักศึกษา ดังนี้
ด้ า น เทคโน โลยี ส ารสน เทศ โดยส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็ นหน่ วยงานกลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นด้านการเรียน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 โดยมีบริการ
สาหรับนักศึกษา ดังนี้
1. NetID เป็ นบริการบัญ ชีผู ใ้ ช้งาน เพื่อ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่ า ง ๆ ของ
สถาบัน ซึ่ง นัก ศึ ก ษาจะได้ร บั เมื่อ ท าการขึ้น ทะเบีย นเป็ น นัก ศึ ก ษาของสถาบัน เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ต่างๆ อาทิ เข้าใช้ระบบทะเบียนนักศึกษา เข้าใช้ระบบเครื่อข่ายไร้สาย เป็ นต้น
2. จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) เพื่ อ ใช้ใ นการติ ด ต่ อ สื่อ สาร โดยส านัก
จัดบริการนี้ดว้ ยการนาระบบ Microsoft Office 365 มาใช้งาน
3. ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้น ัก ศึ ก ษาใช้ใ นการค้น คว้า ข้อ มู ล
เพือ่ การศึกษา ตลอดจนการทารายงานประกอบการศึกษารวมถึงใช้สาหรับการเรียนการสอน
4. งานพิมพ์ (Print Quota) เป็ นบริการพิมพ์งานสาหรับนักศึกษา โดยนักศึก ษา
สามารถพิม พ์ผ่ านเครือ ข่ายไร้ส าย และรับ งานได้จ ากตู ้ Kiosk หรือ ใช้บ ริก ารพิม พ์ง าน
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
5. Help Desk เป็ นบริการด้านการรับแจ้งปัญ หาต่าง ๆ และให้คาปรึกษาแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ท่เี บอร์ : 0-2727-3777,3778 รวมถึงมีบริการจัดเจ้าหน้าที่แก้ไข
ปัญหาและติดตัง้ เครือข่ายไร้สายเบื้องต้น ณ จุดบริการชัน้ 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี
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6. เครื อ ข่ า ยไร้ส าย (NIDA Wireless) เพื่ อ เป็ นการอ านวยความสะดวก
ให้นกั ศึกษาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยไม่ตอ้ งเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตั กิ าร
7. ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แ วร์ต่ าง ๆ อาทิ ระบบจองใช้ท รัพ ยากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม ATS ระบบ e-learning ระบบ e-Thesis
รวมไปถึงการให้บริการซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์สาหรับนักศึกษาของ Microsoft Office 365
8. NIDA Mobile เป็ นบริการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ
สถาบัน ผ่ า นอุ ป กรณ์ Smart Device ส่ ว นตั ว อาทิ SmartPhone Tablet เป็ นต้น
ทาให้นกั ศึกษาสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของสถาบันได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
9. บริการเครือข่ายไร้สายโรมมิ่งเพื่อ การศึกษาและวิจยั เมื่อนักศึ กษาไปปฎิบตั ิ
ภารกิ จ ในสถาบัน อื่ น ที่ เป็ น สมาชิ ก eduroam สามารถใช้ง านเครื อ ข่ าย eduroam ได้
โดยเชื่อ มต่ อเข้ากับเครือ ข่ายไร้สายที่มี SSID ที่ช่ือ eduroam แล้วยืน ยันตัวบุค คลด้ว ย
บัญชีผูใ้ ช้งาน NetID
10. การสอบจัดระดับความรูค้ วามสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
ปริญ ญาโท ภาคปกติ แ ละบริก ารสอนเสริม ส าหรับ การสอบ เป็ น บริก ารจัด สอนเสริม
ให้นกั ศึกษาก่อนการสอบ และบริการจัดสอบเพือ่ วัดระดับความรูค้ วามสามารถของนักศึกษา
ตามนโยบายสถาบันในการพัฒนานักศึกษาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการใช้คอมพิ วเตอร์
ในระดับมาตรฐาน
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ด้า น ห้อ งสมุ ด โดยส านั ก บรรณ สารการพั ฒ นา ประกอบด้ว ย
3 หน่วยงานย่อย คือ
1. หอสมุดสุขมุ นวพันธ์ (อาคารบุญชนะ อัตถากร ชัน้ 2 - 4 )
2. ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ (อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 21)
3. พิพธิ ภัณฑ์ (อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชัน้ 2)
หอสมุด สุ ขุม นวพัน ธ์ ตัง้ อยู่ ท่ี อ าคารบุ ญ ชนะ อัต ถากร ชัน้ 2 – 4
เป็ น ห้อ งสมุด กลางของสถาบัน ท าหน้าที่ให้บ ริก ารสารสนเทศด้านพัฒ นบริห ารศาสตร์
เพื่อสนับสนุ นการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากร
และนัก ศึ ก ษาของสถาบัน ตลอดจนให้บ ริก ารแก่ บุ ค คล ชุ ม ชน และองค์ก รภายนอก
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เวลาให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์
8.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์
8.00 – 21.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย
ปิ ดบริการ
การให้บริการมีดงั นี้
 บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
 บริการสอน/แนะนาการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ในประเทศ
และต่างประเทศ
 บริการแนะนาการใช้หอ้ งสมุดและนาชมห้องสมุด
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บริการแนะนาและตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ (ยกเว้น e-Thesis)
บริการให้คาปรึกษาการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
บริการยืมระหว่างห้องสมุด/ถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด
บริการห้องค้นคว้า (Study Room) 75 ห้อง (ปริญญาโท 43 ห้อง,
ปริญญาเอก 32 ห้อง)
บริการห้องละหมาด และบริการห้องสวดมนต์
บริการห้อง Common Room สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก
บริการ Locker สาหรับปริญญาโท และปริญญาเอก
บริการห้อง La-z-Boy
บริการห้อง Extra Reading Area For Internal Member
บริการคอมพิวเตอร์สบื ค้นสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
บริการห้องดูภาพยนตร์ (Multimedia)
บริก ารเอกสารของสถาบัน ในรู ป แฟ้ มข้อ มูลฉบับ เต็ม ได้แ ก่ วิท ยานิ พ นธ์
ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์/workshop บทความจากวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
และวารสารของคณะต่าง ๆ ของสถาบัน บทความวิชาการดีเด่น/ดี/ชมเชยของ
สถาบัน เป็ นต้น
บริการ E-Resources ได้แก่ E-Books, E-Theses/Dissertations,
E-Journals, E-Newspapers, E-World Bank
บริการหนังสือจอง
บริการพิมพ์ผลข้อมูล
บริการถ่ายสาเนาเอกสาร
บริการรับข้อเสนอแนะเรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ จัดหาเข้าห้องสมุด
บริการแนะนาทรัพยากรใหม่
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สอบถามหรือดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท่ี http://library.nida.ac.th
e-mail : sevice@nida.ac.th, service.nida@gmail.com
Line : NIDA_Library, Facebook : Nidalibrary, Twitter : Nidalibrary
โทรศัพท์ 0-2727-3737,3743 โทรสาร 0-2374-0748
ด้านกิจการนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็ นหน่ วยงานที่สนับสนุ น
การจัด กิจ กรรม การบริก าร สวัส ดิ ก ารงานด้านพยาบาล กีฬ าและนัน ทนาการ ให้ก บั
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน มีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม
ดู แ ลนักศึ ก ษาในแต่ ล ะคณะ โดยมีกิจ กรรมต่ าง ๆ เป็ น สื่อกลางในการติด ต่ อเชื่อ มโยง
ระหว่างกัน สโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปี งบประมาณ และก่อนสิ้นปี งบประมาณจะมีการ
เลือ กตั้ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ โดยนัก ศึ ก ษาของสถาบัน เป็ น ผู ค้ ัด เลือ กด้ว ยตนเอง
เป็ นหน่ วยงานที่ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิตมีความรูค้ ู่ คุณธรรม มีสติปญั ญา
ใฝ่ เรียนรู ้ คิดอย่างเป็ นระบบ มีวินยั และสุขภาพดี มีความเป็ นสากล มีจิตสานึกสาธารณะ
เอื้ออาทรต่ อสังคม โดยใช้กิจกรรมนักศึ กษาเป็ นสื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ การเรียนรู ้
เป็ นหน่ วยงานพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเพื่อการเรียนรู ข้ องนักศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาบัน
มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายใน ประกอบไปด้วย งานสนับสนุ น กิจกรรม งานสวัสดิการ
งานบริหารและธุรการ งานพัสดุและการเงิน งานทีป่ รึกษา
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สถานที่ตง้ั สถาบันมีท่ีทาการหลักอยู่ท่ี
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ที่ทาการศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาค
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดารงราชานุภาพ อ.บางละมุง
จังหวัดนครราชสีมา : ศูนย์การศึกษาสีค้ วิ อ.สีค้วิ
จังหวัดอุดรธานี : โรงเรียนอุดรวิทยา
จังหวัดพิษณุโลก : วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ พิษณุโลก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี : โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร

คณะการจัดการการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต : วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต

คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
จังหวัดระยอง : สานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ติดต่อขอทราบรายละเอียดการเข้าศึกษาได้ท่กี องบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2727-3365-77
โทรสาร : 0-2374-1546, 0-2377-7477
e-mail : edu_serv@nida.ac.th
Website : http://edserv.nida.ac.th/
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การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
สถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
จานวน 45 หลักสูตร ดังนี้
ปริญญาเอก 17 หลักสูตร หลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท 28 หลักสูตร หลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรนานาชาติ

7
10
23
5

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
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2. คณะบริหารธุรกิจ
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต 1 หลักสูตร คือ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 3 หลักสูตร คือ
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 4 หลักสูตร คือ
1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)
2. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
4. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
(จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
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4. คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์
การพัฒนา
5. คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
6. คณะสถิตปิ ระยุกต์
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 3 หลักสูตร คือ
1. ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
3. ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
(หลักสูตรนานาชาติ)
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 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 5 หลักสูตร คือ
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (จัดการเรียน
การสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
7. คณะนิ ตศิ าสตร์
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
นิตศิ าสตรดุษฎีบณั ฑิต
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพือ่ การบริหาร
2. นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
8. คณะภาษาและการสือ่ สาร
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
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 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 4 หลักสูตร คือ
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญี่ป่ นุ
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
9. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
(หลักสูตรนานาชาติ)
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ
2. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ า การจัดการ และนวัตกรรม
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10. คณะการจัดการการท่องเที่ยว
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
ปรัช ญาดุ ษ ฎีบ ณั ฑิต สาขาวิชาการจัด การการท่ อ งเที่ย วและบริก ารแบบ
บูรณาการ
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบ
บูรณาการ
11. คณะนิ เทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (จัดการเรียน
การสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (จัดการ
เรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
12. วิทยาลัยนานาชาติ
 จัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบณั ฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 จัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
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การศึกษาระดับปริญญาเอก
สถาบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาเอก 17 หลักสู ตร แบ่งเป็ น
หลักสูตรภาษาไทย 7 หลักสู ตร และหลักสูตรนานาชาติ 10 หลักสูตร ดังมีขอ้ มูลโดยสรุป
ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Public Administration)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Ph.D (Public Administration)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. มี ค ว าม รู ้ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ส ถ าบั น แ ล ะค ณ ะก รรม ก าร
บริหารหลักสูตรกาหนด
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2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุ รกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาด้านอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็น สมควร โดยส าเร็จ การศึ ก ษาจากสถาบัน การศึ ก ษาที่ได้ร บั รองจากส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) หรือองค์กรที่มมี าตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุ มตั ิให้
เข้าเป็ นนักศึกษา
3. ได้แต้มเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาโท 3.5 ขึ้นไป หรืออย่างน้อย 3.2 แต่ตอ้ งมี
ผลงานทางวิ ช าการทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ดี เด่ น และคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรพิจารณาให้สมัครได้
4. สามารถอุทิ ศ เวลาให้ก บั การศึ ก ษาค้น คว้าวิจ ยั ได้จ นส าเร็จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตร
5. วิธีการคัดเลือก
1. การคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. ผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ทเ่ี คยทาจานวน 1 ชิ้น
2. สอบสัมภาษณ์
6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
วันศุกร์ 18.00-21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. ตามตารางสอนของหลักสูตร
26

7. จานวนที่รบั ประมาณปี การศึกษาละ 20 คน
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอ้ น 1 ภาค ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
9. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาเสริมพื้นฐาน

แบบ 2.1
2 วิชา 6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
สอบหลังเรียนครบ
ในแต่ละหมวดวิชา
27 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่ วยกิต

2. วิชาหลัก
3. วิชาเอก
4. สอบคุณสมบัติ

5. วิทยานิพนธ์
รวม
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10. สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
3. การบริหารองค์การ (Organization and Management)
4. การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
5. การปกครองท้องถิน่ (Local Governance)
6. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
7. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice)
11. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเมือ่ ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วน สอบผ่านการสอบต่างๆ
ตามข้อ ก าหนดของหลักสู ต ร และสอบผ่ านความรู ภ้ าษาอัง กฤษตามข้อก าหนดของ
สถาบัน
12. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 480,000.-บาท
13. จุดเน้นของหลักสูตร
เพือ่ เป็ นนักบริหาร และนักวิชาการทีส่ ามารถเผยแพร่ความรูท้ างด้านวิชาการรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เพือ่ นาไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
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14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 10, 11
โทรศัพท์ 0-2727-3918
e-mail : dpathainida@gmail.com
Website : http://gspa.nida.ac.th

@@@@@@@@@
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
Doctor of Philosophy Program in Social
Development Administration
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Doctor of Philosophy (Social Development Administration )
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Ph.D. (Social Development Administration)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ
ที่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์การที่มมี าตรฐาน
ให้การรับรองหรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบันอนุมตั ใิ ห้เข้าเป็ นนักศึกษา
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2. มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับดีและความรูค้ อมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้ โดย
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎีบ ณั ฑิต สาขาการบริห ารการพัฒ นาสัง คม ทัง้ นี้ ผู ท้ ่ีมีค วามรู ต้ า่ กว่ า
มาตรฐานที่กาหนด จะต้องปรับปรุ งมาตรฐานความรู ข้ องตนเองให้ได้ตาม
หลัก เกณฑ์ท่ีค ณะกรรมการบริหารหลักสู ต รฯก าหนด มิฉะนัน้ ถือว่ าขาด
คุณ สมบัติ สาหรับความรูภ้ าษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องมีความรู ภ้ าษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
3. สาหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1) ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ด้วยตนเองที่
นอกเหนื อ จากวิ ท ยานิ พ นธ์ร ะดับ ปริ ญ ญาโท อย่ า งน้อ ย 1 เรื่ อ ง หรื อ
ร่วมทาวิจยั กับผูอ้ ่นื นอกเหนือจากงานวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
อย่างน้อย 2 เรื่อง
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน ในการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบ
สัมภาษณ์
5. วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาจากประวัติการศึ กษา ผลงานวิจยั และ/หรือประสบการณ์ทางาน
รวมทัง้ จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการทางานและความประพฤติ
และผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS)
2. การสอบสัมภาษณ์
3. หัวข้อทีต่ งั้ ใจจะทาวิทยานิพนธ์พร้อมข้อเสนอเชิงหลักการ
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6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ 18.00 - 21.00 น. ตามตารางสอนของหลักสูตร
7. จานวนที่รบั ประมาณปี การศึกษาละ 10 คน
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดู ร อ้ น 1 ภาค และต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาภายใน 6 ปี นับ จากขึ้น ทะเบีย น
เป็ นนักศึกษา
9. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาเสริมพื้นฐาน
2. วิชาหลัก
3. วิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
4. วิชาเลือก
5. สอบวัดคุณสมบัติ
6. วิทยานิพนธ์

แบบ 1 (1.1)
แบบ 2 (2.1)
3 วิชา(ไม่นบั หน่วยกิต) 3 วิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
อาจให้มกี ารเรียน
6 หน่วยกิต
เพิม่ เติมโดยไม่นบั
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต ก็ได้
9 หน่วยกิต
สอบผ่านภายใน 2 ปี
สอบผ่านภายใน 2 ปี
นับจากขึ้นทะเบียน หลังจากเรียนรายวิชาครบ
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

(จัดทาเป็ นภาษาอังกฤษ)

รวม

48 หน่ วยกิต
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60 หน่ วยกิต

10. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเมือ่ ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วน สอบผ่านการสอบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามข้อกาหนดของสถาบัน
12. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : แบบ 1 (1.1) 371,000 บาท
แบบ 2 (2.1) 465,000 บาท
13. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. นักบริห ารด้านการพัฒ นาสังคมมือ อาชีพ ที่ปฏิบ ตั ิง านด้านการพัฒ นาสัง คม
และความรับผิดชอบทางสังคม ทัง้ ในองค์การภาครัฐและองค์กรเอกชน
2. อาจารย์แ ละนัก วิ ช าการด้า นการบริ ห ารการพัฒ นาสัง คมและด้า นอื่ น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานราชการหรื อ สถานประกอบการที่ มี ก ารให้ค วามรู ้
ด้านการพัฒนาสังคมการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคม
4. อาชีพอิสระอื่นๆ
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 16
โทรศัพท์ 0-2727-3101, 0-2727-3099
Website : http://ssde.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Politics and
Development Strategy
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
Doctor of Philosophy (Politics and Development Strategy)
ปร.ด. (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
Ph.D. (Politics and Development Strategy)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. ส าเร็จ การศึ กษาปริญ ญาโททุก สาขา จากสถาบัน การศึ ก ษาในหรือ
ต่างประเทศที่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์การที่มมี าตรฐาน
ให้การรับรองหรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบันอนุ มตั ใิ ห้เข้าเป็ นนักศึกษา
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2. มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับดีและความรูค้ อมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้
โดยต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ทัง้ นี้ ผูท้ ม่ี คี วามรูต้ า่ กว่ามาตรฐานที่
ก าหนด จะต้อ งปรับ ปรุ ง มาตรฐานความรู ข้ องตนเองให้ได้ต ามหลัก เกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรฯกาหนด มิฉะนัน้ ถือว่าขาดคุ ณ สมบัติ สาหรับ
ความรูภ้ าษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
3. สาหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1) ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ด้วย
ตนเองที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือร่วม
ท าวิจ ยั กับ ผู อ้ ่ื น นอกเหนื อ จากงานวิจ ยั ที่เป็ น วิท ยานิ พ นธ์ระดับ ปริญ ญาโท
อย่างน้อย 2 เรื่อง
4. ผ่ า นการคัด เลื อ กตามเกณฑ์ข องสถาบัน ในการสอบข้อ เขี ย น
และ/หรือสอบสัมภาษณ์
5. วิธีการคัดเลือก
1. พิจ ารณาจากประวัติก ารศึ ก ษา ผลงานวิจ ยั และ/หรือ ประสบการณ์ ท างาน
รวมทัง้ จดหมายรับรองด้านการศึกษา ประวัติการทางานและความประพฤติ
และผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS)
2. การสอบสัมภาษณ์
3. หัวข้อทีต่ งั้ ใจจะทาวิทยานิพนธ์พร้อมข้อเสนอเชิงหลักการ
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6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
วันเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. ตามตารางสอนของหลักสูตร
7. จานวนที่รบั ประมาณปี การศึกษาละ 10 คน
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดู ร อ้ น 1 ภาค และต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาภายใน 6 ปี นับ จากขึ้น ทะเบีย น
เป็ นนักศึกษา
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9. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาเสริมพื้นฐาน
2. วิชาหลัก
3. วิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
4. วิชาเลือก

5. สอบวัดคุณสมบัติ

6. วิทยานิพนธ์

แบบ 1 (1.1)
2 วิชา(ไม่นบั หน่วยกิต)
อาจให้มกี ารเรียน
เพิม่ เติมโดยไม่นบั
หน่วยกิต ก็ได้

แบบ 2 (2.1)
2 วิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ต้อ งสอบผ่ า นภายใน 2 ปี
นั บ จ า ก ขึ้ น ท ะ เบี ย น
เป็ นนั ก ศึ ก ษา หรื อ กรณี
สอบผ่านภายใน 2 ปี
นักศึกษาต้องเรียน รายวิชา
หลังจากเรียนรายวิชาครบ
เพิ่มให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ห าร
หลักสูตร

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

48 หน่ วยกิต

60 หน่ วยกิต

(จัดทาเป็ นภาษาอังกฤษ)

รวม

10. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเมือ่ ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วน สอบผ่านการสอบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามข้อกาหนดของสถาบัน
12. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : แบบ 1 (1.1) 371,000 บาท
แบบ 2 (2.1) 465,000 บาท
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13. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. นักบริหารด้านรัฐศาสตร์ท่มี คี วามเชี่ยวชาญสูง สามารถศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ต่าง ๆ ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ อประชาชนในวงกว้าง และ
สามารถนาทักษะและความรูเ้ พือ่ การบริหารองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน
2. อาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการด้านการรัฐศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานราชการและสถานประกอบการที่ มี ก ารใช้ค วามรู ้
ด้านรัฐศาสตร์ สามารถศึกษาวิเคราะห์วิธีการทางานของรัฐบาล และผลกระทบต่อสังคม
จากการตัดสินใจทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ทัง้ ในองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. อาชีพอิสระอื่น ๆ
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 16
โทรศัพท์ 0-2727-3116, 0-2727-3099
Website : http://ssde.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Management
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Management)
ปร.ด. (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญ าโททุ ก สาขาจากสถาบัน การศึ ก ษาใน
หรื อ ต่ า งประเทศ ที่ ไ ด้ร ับ การรับ รองจากส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การอุด มศึ ก ษา (สกอ.)และมีป ระสบการณ์ ในการท าวิจ ยั หรือ ร่ ว มท าวิจ ยั
ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่อง โดยได้รบั การเผยแพร่ หรือมีประสบการณ์ในการทางาน
ในสาขาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ มไม่ น ้อ ยกว่ า 5 ปี ส าหรับ หลัก สู ต ร
แบบ 1 (1.1)
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2. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญ าโททุ ก สาขาจากสถาบัน การศึ ก ษาใน
หรื อ ต่ างประเทศที่ ไ ด้ร ับ การรับ รองจากส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)สาหรับหลักสูตรแบบ 2 (2.1)
3. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญ าตรี ทุ ก สาขาจากสถาบัน การศึ ก ษาใน
หรื อ ต่ างประเทศที่ ไ ด้ร ับ การรับ รองจากส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผลการเรียนดีมากหรือได้รบั เกียรตินิยมอันดับ 1
หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จากการคิ ดคะแนนระบบ 4.00 ระดับ
คะแนนสาหรับหลักสูตร แบบ 2 (2.2)
4. มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับดีตามเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
5. วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาจากประวัติการศึ กษา ผลงานวิจ ยั และ/หรือประสบการณ์ ทางาน
รวมทั้ง จดหมายรับ รองด้า นการศึ ก ษา ประวัติ ก ารท างานและผลสอบ
ภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS)
2. สอบสัมภาษณ์
3. หัวข้อทีต่ งั้ ใจจะทาวิทยานิพนธ์ พร้อมข้อเสนอเชิงหลักการ
6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ 18.00-21.00 น. ตามตารางสอนของหลักสูตร
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7. จานวนที่รบั ประมาณปี การศึกษาละ 20 คน
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดู ร อ้ น 1 ภาค และต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาภายใน 6 ปี นับ จากขึ้น ทะ เบีย น
เป็ นนักศึกษา
9. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1.

วิชาเสริมพื้นฐาน

2.

วิชาพื้นฐาน

3.

วิชาหลัก

4.

วิชาระเบียบวิธีวจิ ยั

5.

วิชาเลือก

6.

สอบวัดคุณสมบัติ

7.

วิทยานิพนธ์
(ทาเป็ นภาษาอังกฤษ)
รวม

แบบ 1 (1.1)
(ทาวิทยานิ พนธ์)
อาจเรียนเพิม่ โดยไม่
นับหน่วยกิต
อาจเรียนเพิม่ โดยไม่
นับหน่วยกิต
อาจเรียนเพิม่ โดยไม่
นับหน่วยกิต
อาจเรียนเพิม่ โดยไม่
นับหน่วยกิต
สอบผ่านภายใน 2 ปี
นับจากขึ้นทะเบียน
48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

แบบ 2 (2.1)(เรียนรายวิชา
และทาวิทยานิ พนธ์)
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
อาจเรียนเพิม่ โดยไม่
นับหน่วยกิต
6 หน่วยกิต

แบบ 2 (2.2)
ป.โท-เอก
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

สอบผ่านภายใน 2 ปี
หลังจากเรียนรายวิชาครบ

สอบผ่านภายใน 2 ปี
หลังจากเรียนรายวิชาครบ

36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

57 หน่ วยกิต
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12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

81 หน่ วยกิต

10. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเมือ่ ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วน สอบผ่านการสอบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามข้อกาหนดของสถาบัน
11. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 329,000 - 541,000 บาท
12. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ภาครัฐ
- หน่ ว ยงานราชการ อาทิ นัก วิช าการ/นัก บริ ห ารด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
ในหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง อาทิ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงงาน กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสัง คม เป็ น ต้น หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิภ าค อาทิ องค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลทุกระดับ
- รัฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมห าชน อาทิ นั ก วิ จ ั ย นั ก วิ ช าการ
ด้านสิง่ แวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายสิง่ แวดล้อม และผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อม
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2. ภาคอุตสาหกรรม
- บริษทั เอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ตาแหน่ งที่ปรึกษาด้าน
สิง่ แวดล้อม นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อม ผูค้ วบคุม
ระบบบาบัดมลพิษด้านสิง่ แวดล้อม
- ธุ รกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อ ม ธุ รกิจส่ว นตัว ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สิ่ง แวดล้อ ม อาทิ การรับ ก าจัด ของเสีย อัน ตราย การรับ ซื้อ ของเก่ า
การรับ ขนและก าจัด ขยะ การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ าจากพลัง งาน
ชีวมวล/พลังงานแสงอาทิตย์
3. สถาบันการศึกษา
- นักวิชาการ/อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อม
4. ภาคชุมชน/องค์กรอิสระ
- นักวิชาการอิสระภาคประชาชนและบุคลากรขององค์กรอิสระ
ทีไ่ ม่หวังผลกาไร
13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
อาคารราชพฤกษ์ ชัน้ 4
โทรศัพท์ 0-2727-3291, 0-2727-3130 โทรสาร 0-2374-4280
Website : http://gseda.nida.ac.th
Email : phd.gseda@nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรนิ ตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบณั ฑิต
Doctor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
นิตศิ าสตรดุษฎีบณั ฑิต
Doctor of Laws
น.ด.
LL.D.
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
แบบ 1 (1.1) แบบทาวิทยานิ พนธ์อย่างเดียว
1. เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รบั การ
รับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) หรือสานักงาน
คณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ น (ก.พ.) หรือ องค์ก รที่ มีม าตรฐานให้
การรับรอง หรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบันอนุมตั ิให้เข้าเป็ นนักศึกษา
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั หรือร่วมทาวิจยั ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่อง
3. มีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
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4. สามารถอุทิศเวลาให้กบั การศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสาเร็จ การศึกษาตาม
หลักสูตร
แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิ พนธ์
1. เป็ นผู ส้ าเร็จ การศึ กษานิ ติศ าสตรมหาบัณ ฑิตจากสถาบัน การศึ ก ษาที่ได้รบั
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสานักงาน
คณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ น (ก.พ.) หรือ องค์ก รที่ มีม าตรฐานให้
การรับรอง หรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบันอนุมตั ิให้เข้าเป็ นนักศึกษา
2. มีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
3. สามารถอุทิศเวลาให้กบั การศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสาเร็จ การศึกษาตาม
หลักสูตร
5. วิธีการคัดเลือก
แบบ 1 (1.1) แบบทาวิทยานิ พนธ์อย่างเดียว
1. การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ทเ่ี คยทาหรือร่วมทา 1 เรื่อง
ง. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งผูส้ มัครต้องนาเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาพิจารณาพร้อมใบสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์
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แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิ พนธ์
1. การคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิชาการทางนิตศิ าสตร์ เช่น บทความ 1 เรื่อง (ถ้ามี)
ง. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผูส้ มัครต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เบื้องต้นให้
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพิจารณาพร้อมใบสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์
6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสูตรกาหนด
7. จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ ปี การศึกษาละ 15 คน
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
หลักสู ตรการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอ้ น 1 ภาค ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
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9. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา
2. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
3.
4.
5.
6.

หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาวิจยั
หมวดวิทยานิพนธ์
สอบคุณสมบัติ

แบบ 1 (1.1)

แบบ 2 (2.1)

20 ชัว่ โมง

20 ชัว่ โมง

6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)

6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
สอบ
(ศึกษารายวิชา
ครบถ้วนและมีแต้ม
เฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่า
3.00 และต้องสอบให้
ผ่านภายใน 2 ปี
การศึกษา)
51 หน่ วยกิต

อาจเรียนได้โดยไม่นบั หน่วยกิต
อาจเรียนได้โดยไม่นบั หน่วยกิต

48 หน่วยกิต
สอบ
(ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี
การศึกษา )

รวม

48 หน่ วยกิต

10. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเมือ่ ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วน สอบผ่านการสอบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามข้อกาหนดของสถาบัน
11. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 2 (2.1)
เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
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546,000 บาท
562,000 บาท

12. จุดเน้นของหลักสูตร
1. สร้างผูน้ าทางนิตศิ าสตร์ท่มี คี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประยุกต์ใช้
กฎหมาย กับการพัฒนาประเทศ
2. สร้างนักนิตศิ าสตร์ให้มปี ญั ญา คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
3. มีคณาจารย์ทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับ
4. มีคณาจารย์ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็ นผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์
5. โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับคุณสมบัตใิ นการสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา
(สนามจิว๋ )
13. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจยั นักวิชาการด้านนิตศิ าสตร์
3. ผูพ้ พิ ากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตารวจ
4. นิตกิ ร ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมาย
5. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ความรู ้
ทางกฎหมาย
6. ข้าราชการการเมือง นักการเมือง
7. อาชีพอิสระอื่น ๆ
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะนิตศิ าสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชัน้ 5
โทรศัพท์ 0-2727-3660-62, 0-2727-3658
โทรสาร 0-2374-4731
E-mail : law@nida.ac.th
Website : http://law.nida.ac.th
48

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ
Doctor of Philosophy Program in Integrated
Tourism and Hospitality Management
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ)
Doctor of Philosophy (Integrated Tourism and
Hospitality Management)
ปร.ด. (การจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ)
Ph.D. (Integrated Tourism and Hospitality Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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4. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. มีความรู ภ้ าษาอังกฤษในระดับดี และคอมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้ โดยต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบ ัณ ฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการกาหนด ผูท้ ่มี คี วามรู ้
ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดจะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรูข้ องตนเองได้
ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด มิฉะนัน้ ถือว่าขาด
คุณสมบัติ ทัง้ นี้ผูส้ มัครต้องมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
2. สาเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
ทัง้ ในและ/หรือ ต่ า งประเทศที่ ได้ร บั การรับ รองจากส านัก คณะกรรมการ
การอุดมศึ กษา (สกอ.) หรือ มีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหาร
ศาสตร์อ นุ ม ตั ิ ให้เข้าเป็ น นัก ศึ ก ษา โดยประสบการณ์ ก ารท างานให้เป็ น ไป
ตามประกาศของสถาบันฯ สาหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1) และ 2(2.1)
3. ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญ าตรี เ กี ย รติ นิ ย มอัน ดับ 1 ของทุ ก สาขาจาก
สถาบัน การศึ ก ษาของรัฐ หรือ เอกชนทัง้ ในและ/หรือ ต่ างประเทศที่ ได้ร บั
การรับ รองจาก ส านั ก งาน ค ณ ะกรรม การการอุ ด ม ศึ กษ า (สก อ.)
สาหรับหลักสูตรแบบ2 (2.2)
4. ผ่ านการคัด เลือ กตามเกณฑ์ข องสถาบัน โดยการสอบข้อ เขีย นและ/หรือ
สัมภาษณ์
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5. วิธีการคัดเลือก
แบบ 1.1
1. การคัดเลือกเบื้องต้น พิจารณาจาก
ก. ใบสมัค ร ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ ก ารท างานจดหมายรับ รอง
ผูส้ มัคร
ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามทีส่ ถาบันกาหนด
ค. โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ (ผู ส้ มัค รต้อ งเสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์
พร้อมใบสมัคร)
2. สอบสัมภาษณ์
3. สอบข้อเขียน
4. สอบข้อเขียนด้านวิจยั
แบบ 2.1 และ 2.2
1. การคัดเลือกเบื้องต้น พิจารณาจาก
ก. ใบสมัค ร ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ ก ารท างานจดหมายรับ รอง
ผูส้ มัคร
ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามทีส่ ถาบันกาหนด
ค. โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ (ผู ส้ มัค รต้อ งเสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์
พร้อมใบสมัคร)
2. สอบสัมภาษณ์
3. สอบข้อเขียน
6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
หลัก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฏีบ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การการท่ อ งเที่ย วและบริก าร
แบบบูรณาการ ภาคปกติ แต่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ภาคเรียนทีห่ นึ่ง (ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม)
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ภาคเรียนที่สอง (ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม)
ภาคฤดูรอ้ น (ระหว่างเดือน มิถนุ ายน – กรกฏาคม)
7. จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ ปี การศึกษาละ 20 คน
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึ กษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษา
ปกติโดยหนึ่งภาคปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์และอาจเปิ ดการศึกษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ
9. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดงั นี้
48 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1)
57 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรแบบ 2 (2.1)
74 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรแบบ 2 (2.2)
แบบ 1.1 เป็ นแผนการศึ ก ษาที่เน้นการวิจ ยั โดยมีการทาวิทยานิ พ นธ์ไม่นอ้ ยกว่ า 48
หน่วยกิตและอาจมีการเรียนรายวิชาเพิม่ เติมก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 2.1 เป็ นการศึ ก ษาที่ เน้น การวิ จ ัย และการศึ ก ษารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม โดยต้อ ง
ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
แบบ 2.2 เป็ นการศึ กษาที่เรียนในระดับปริญ ญาโทและเอก โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
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1.

หมวดวิชา
วิชาเตรียมความ
พร้อม

2.

วิชาเสริมพื้นฐาน

3.
4.

วิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก

5.

วิชาระเบียบวิธวี จิ ยั

6.

วิชาเลือก

7.

สอบวัดคุณสมบัติ

8.

วิทยานิพนธ์

แบบ 1 (1.1)
ไม่นอ้ ยกว่า 20
ชัว่ โมง
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
-

แบบ 2 (2.1)
ไม่นอ้ ยกว่า 20
ชัว่ โมง
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
12 หน่วยกิต

แบบ 2 (2.2)
ไม่นอ้ ยกว่า 20
ชัว่ โมง
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

อาจมีการเรียน
เพิม่ เติมโดยไม่นบั
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

หลังจากเรียน
รายวิชาครบ
36 หน่วยกิต

หลังจากเรียน
รายวิชาครบ
48 หน่วยกิต

ต้องสอบผ่านในปี
การศึกษาที่ 1
48 หน่วยกิต

10. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเมือ่ ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วน สอบผ่านการสอบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามข้อกาหนดของสถาบัน
11. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบ 1 (1.1) 562,000 บาท
แบบ 2 (2.1) 562,000 บาท
แบบ 2 (2.2) 720,000 บาท
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12. จุดเน้นของหลักสูตร
หลักสู ตรเน้นการบูรณาการ สหวิทยาการสู่การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
โดยเน้น การสร้างสมดุ ล ระหว่ าง ทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย ว เศรษฐศาสตร์ก ารท่ อ งเที่ย ว
การตลาดการท่ อ งเที่ย ว ชุม ชนและสิ่ง แวดล้อ ม โดยน้อ มน าปรัชญาแนวคิ ด เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กบั นโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบนั โดยหลักสูตรนี้จะเตรียม
ความพร้อ มให้บณั ฑิต เข้าใจและสามารถปรับ โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่ องเที่ย วไทย
เพือ่ รองรับต่อการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
13. แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
1. นัก วางแผนนโยบายและการจัด การการท่ องเที่ยวระดับ ท้อ งถิ่น ระดับ ชาติ
ภูมภิ าคและนานาชาติ
2. นักวางแผนธุรกิจการท่องเทีย่ วระดับท้องถิน่ ระดับชาติ ภูมภิ าคและนานาชาติ
3. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั มืออาชีพด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
4. ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
ภูมภิ าคและนานาชาติ
5. เจ้าของธุรกิจการท่องเทีย่ ว
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว อาคารราชพฤกษ์ ชัน้ 2
โทรศัพท์ 0-2727-3671-3
โทรสาร 0-2375-4222
e-mail : nida.gstm@gmail.com
Website : http://tour.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์และนวัตกรรม
คณะนิ เทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
(จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
Doctor of Philosophy (Communication Arts and Innovation )
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
Ph.D. (Communication Arts and Innovation )
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4.คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
1. ผู ส้ มัค รต้อ งสาเร็จ การศึ ก ษาระดับปริญ ญาโทในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ ง จาก
สถาบันที่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
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2. ผูส้ มัครต้องมีผ ลการสอบ IELTS หรือ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หมายเหตุ :
แบบ 1 (1.1) ทาวิทยานิพนธ์ ผูส้ มัครต้องมีความรูด้ า้ นการวิจยั สาขานิเทศ
ศาสตร์ในระดับดี หรือมีประสบการณ์ดาเนินการวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่อง (ไม่รวม
วิทยานิพนธ์) โดยมีภาระงานไม่นอ้ ยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หรือมีผลงานตีพมิ พ์ลงใน
วารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยได้รบั ทุนสนับสนุ นจากหน่วยงานที่ได้รบั
การยอมรับ
แบบ 2 (2.2) เรียนระดับปริญญาโทและเอก ผูส้ มัครต้องสาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรีในสาขาใดสาขาวิช าหนึ่ ง จากสถาบัน ที่ได้ร บั การรับ รองจาก
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
ข้า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) โดยมี ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย ตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ น ไป
หรือเกียรตินิยมอันดับ 1
5. วิธีการคัดเลือก
แบบ 1 (1.1)
1. การคัดเลือกเบื้องต้น พิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ผลงานวิจยั ทาง
นิ เทศศาสตร์ และอื่ น ๆที่ เ คยท าหรื อ ร่ ว มท าจ านวน 1 เรื่ อ ง
(กรณี 1.1) จดหมายรับรองผูส้ มัคร
ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามทีส่ ถาบันกาหนด
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ค. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ผูส้ มัครต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อม
ใบสมัคร)
2. สอบข้อเขียน
3. สอบสัมภาษณ์
แบบ 2 (2.1 และ 2.2)
1. การคัดเลือกเบื้องต้น พิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ การท างาน ผลงานทาง
วิช าการทางนิ เทศศาสตร์ เช่ น บทความ จ านวน 1 เรื่อ ง (ถ้ามี)
(กรณี 2.1) จดหมายรับรองผูส้ มัคร
ข. ผลสอบภาษาอังกฤษตามทีส่ ถาบันกาหนด
ค. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ผูส้ มัครต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อม
ใบสมัคร)
2. สอบข้อเขียน
3. สอบสัมภาษณ์
6. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสูตร
7. จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ ปี การศึกษาละ 15 คน
8. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึกษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ
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9. หลักสูตร
9.1 จานวนหน่ วยกิต
แบบ1 (1.1) (ผูส้ าเร็จปริญญาโท)
แบบ2 (2.1) (ผูส้ าเร็จปริญญาโท)

วิทยานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์จานวน 36 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา 42 หน่วยกิต

แบบ2 (2.2) (ผูส้ าเร็จปริญญาตรี)

9.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แบบ 1 (1.1)
แบบ 2 (2.1)
2 วิชา
2 วิชา
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต) (ไม่นบั หน่วยกิต)
2.หมวดวิชาพื้นฐาน
อาจเรียนเพิม่ โดย
6 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาหลัก
ไม่นบั หน่วยกิต
อาจเรียนเพิม่ โดย
6 หน่วยกิต
4.หมวดวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
ไม่นบั หน่วยกิต
อาจเรียนเพิม่ โดย
6 หน่วยกิต
5.หมวดวิชาเลือก
ไม่นบั หน่วยกิต
สอบในปี การศึกษา ภายหลังเรียน
6.สอบวัดคุณสมบัติ
แรกทีเ่ ข้าศึกษา
รายวิชาครบ
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
7.วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต
รวม

48 หน่ วยกิต
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54 หน่ วยกิต

แบบ 2 (2.2)
2 วิชา
(ไม่นบั หน่วยกิต)
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ภายหลังเรียน
รายวิชาครบ
48 หน่วยกิต
90 หน่ วยกิต

10. การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาเมือ่ ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วน สอบผ่านการสอบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามข้อกาหนดของสถาบัน
11. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) 541,500 บาท
แบบ 2 (2.1) 667,500 บาท
แบบ 2 (2.2) 973,000 บาท
12. จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็ นหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนเน้นการวิจยั เพื่อการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการวิจยั ที่มกี ารนาความรู ้
ด้า นนิ เ ทศศาสตร์ท่ี ท ัน สมัย เชิ ง นวัต กรรมมาประยุ ก ต์ บู ร ณ าการกับ ศาสตร์อ่ื น ๆ
และเสนอมุมมองที่เป็ นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็ นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน
เพื่อ สร้างสรรค์น ักนิ เทศศาสตร์รุ่น ใหม่ให้มีแ นวคิ ด ใหม่ท่ีคิ ดเชิงนวัต กรรม มีวิส ยั ทัศ น์
ความลา้ หน้าทันต่อการเปลี่ย นแปลงของโลกยุคใหม่ในทุกด้าน ทัง้ เทคโนโลยี สังคม ธุ รกิจ
และวัฒนธรรมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญใน
การวิจ ยั การวางแผน การประเมิน ผลและการพัฒ นาการด าเนิ น งานในเชิ ง ประยุ ก ต์
การคิ ด เชิง นวัต กรรมเพื่ อ ให้ก า้ วล า้ ทัน ต่ อ การเปลี่ย นแปลงของสัง คมโลกยุ ค ใหม่ แ ละ
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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13. แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
1. นักบริหารด้านการสือ่ สารทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐและภาคเอกชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. บุคลากรในหน่ ว ยงานราชการหรือ สถานประกอบการที่มีการใช้ความรู ท้ าง
ด้านการสือ่ สาร
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. อาชีพทีป่ รึกษาด้านการสือ่ สาร
6. ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นนิเทศศาสตร์
7. อาชีพอิสระอื่น ๆ
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชัน้ 8
โทรศัพท์ 0-2727-3764, 09-0678-4690 โทรสาร 0-2377-7414
Website : www.gscm.nida.ac.th
Email : gscm@nida.ac.th
Facebook : นิเทศ at NIDA
@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Governance and Development
(International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Governance and Development
(International Program)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Governance and Development)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การบริหารและการพัฒนา)
Ph.D. (Governance and Development)
ปร.ด.(การบริหารและการพัฒนา)
3. Responsible Agency
Graduate School of Public Administration
4. Qualifications of Applicants
1. A Master Degree from an institution accredited by the RTG Civil
Service Commission.
2. A TOEFL score of at least 550* or an IELTS score of at least
6.0 or as specified by the Doctoral Executive Committee,
except for applicants who either come from English speaking
countries or who have graduated from undergraduate and
graduate programs which both used English as the teaching
medium.
* Internet-based test = 79
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5. Selection Procedure
1. Consideration of application documents and letters of
recommendation.
2. Consideration of English proficiency test scores (TOEFL or IELTS)
3. Interview and/or assessment by the Doctoral Executive Committee
6. Number of students accepted

20 students per year

7. Educational Systems
The Ph.D. program adopts the credit system of education.
An academic year beginning in August is divided into two fivemonth semesters and one two-month summer session. Students are
enrolled as full-time doctoral students. Students attend classes on
the NIDA campus, complete assignments and carry out an individual
research project.
Class are taught on weekday evening (6pm-9pm) twice per
week.
8. Length of Study
The study program can be completed within three years.
Students may take a maximum of six academic years from the time
of admission to graduate.

62

9. Major Subject
The program has three major subjects :
1. Organization and Human Resource Governance
2. Public Policy and Development
3. Public Finance and Financial Management
10. Curriculum
1. Remedial Course
2. Core Courses
3. Research Methodology
4. Major Subjects
5. Dissertation
Total

non-credit
9 credits
9 credits
9 credits
36 credits
63 credits

11. Graduation
Student will graduate after completing all courseworks
passing all examinations based on program’s regulations, qualifying
for NIDA’s English Proficiency Test and all dissertation.
12. Estimated tuition fees
Approximately 480,000 baht/entire program
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13. For further information contact
Graduate School of Public Administration
Navamindradhiraj Building, Floor 10
Telephone : 0-2374-4977, 0-2727-3877,3862
e-mail : interphd@nida.ac.th
Website : http://gspa.nida.ac.th

@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Business Administration
(International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Business Administration
(International Program)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Business Administration)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (บริหารธุรกิจ)
Ph.D. (Business Administration)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
3. Responsible Agency
Graduate school of Business Administration
National Institute Development Administration
4. Qualifications of Applicants
4.1. Plan 2 (2.1) for an applicant who has a master’s degree or
equivalent in any field from a university or institution
accredited by the Commission on Higher Education, and
possesses an excellent scholastic record and background or
has any other evidence that indicates an ability to perform
successfully in the program. Work experience is not
required, but will favorably be evaluated in the application
process.
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4.2 Plan 2 (2.2) for an applicant who has a bachelor’s degree with
a first-class Honor from a university or institution accredited
by the Commission on Higher Education or the Office of the
Civil Service Committee or organizations that provide
approved standards or an academic institution accredited by
the Council.
4.3 Applicants must conform to the requirements of NIDA’s
current announcement on English proficiency equirements for
the International Program students as follows:
4.3.1 Unless applicants are native English speakers or have
obtained their bachelor’s and/or master’s degree (not more than five
years ago) from international academic institutions where English
was the medium of instruction and study, they are required to
submit a test score from either the Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) or the International English Language Testing
System (IELTS) exams. The minimum TOEFL score is 550 for the
paper-and-pencil test or 213 for the computer based test*. For the
IELTS, the minimum score is 6.5 points.
4.3.2 Applicants who fail to meet the requirements in 2.2.2.1
but earn the minimum score required by NIDA may be acceoted
into the program, provided that they conform to NIDA’s rules on
English proficiency. Remerk : Internet based test score of not less
than 79
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5. Selection criteria
- Applicants are selected by written test and/or interview.
Note: Applicants can substitute GMAT and TOEFL scores
(Results within the past 2 years) in place of written test.
6. Number of students accepted 10 students per year
7. Educational Systems
An academic year is divided into two semesters. Each
regular study period is not less than 15 weeks, and may include a
summer period, with the number of credits which is comparable to a
regular semester.
8. Length of Study
The doctoral candidate should complete the program within
six academic years from the time of admission.
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9. Structure/Composition of courses
Courses
Plan 2 (2.1)
A. Remedial Courses
0 – 18
credits (noncredit)
B. Basic Courses
C. Research Methodology
6 credits
D. Core Courses
12 credits
E. Qualifying Examination
Required
F. Dissertation
42 credits
G. Oral Dissertation defense
Pass
Total

60 credits

Plan 2 (2.2)
0 – 18
credits (noncredit)
24 credits
6 credits
12 credits
Required
48 credits
Pass
90 credits

10. Guideline for completion of the program
- To complete their coursework with a minimum grade point
average of 3.00
- To demonstrate reading and writing proficiency in English in
accordance with the announcement of NIDA
- To pass the qualifying examination according to GSBA’s
Announcement and NIDA’s regulations on education
- To pass the dissertation proposal examination according to NIDA’s
regulations on education
- To pass the oral dissertation defense
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- The expert of dissertation must be accepted for publication and
disseminated in a peer-reviewed journal or a peer-reviewed national
/international conference prior to the oral dissertation defense.
- To fulfill the doctoral degree requirements in accordance with NIDA’s
regulations on education
11. Estimated tuition fees
Fee (Plan 2.1) approximately 1,300,000 Baht
Fee (Plan 2.2) approximately 2,000,000 Baht
12. For further information contact
Graduate School of Business Administration
Bunchana Atthakor Building, Floor 8
Telephone 0-2727-3933-49
Website : www.nidabusinessschool.com

@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Economics
(International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Economics)
Ph.D. (Econ.)
3. Responsible Agency
Graduate school of Development Economics
4. Qualifications of Applicants
4.1 Plan 1 (1.1) and Plan 2 (2.1), A master’s degree or equivalent
from an institution accredited by the following: the Commission
on Higher Education, the Office of the Civil Service
Commission or the standard organizations is required or by
approval of the Council of the institute.
4.2 Plan 2 (2.2), A bachelor’s degree or equivalent from an
institution accredited by the following: the Commission on
Higher Education, the Office of the Civil Service Commission
or the standard organizations is required or by approval of the
Council of the institute and the must obtain the bachelor’s
degree with first class honors or have GPA. not less than 3.50
70

4.3 Consideration for applicants will be made based upon the
applicant’s scholastic records, statement of purpose and
English language proficiency and interview.
5. Selection Procedure
All applicants are required to submit official transcripts of all
university studies, statement of purpose and three letters of recommendation
to The School of Development Economics. Additional documents may be
required from foreign applicants. Please check the information provided by
NIDA for specific document requirements.
Consideration will be made on the application’s scholastic records,
experience, and/or interview.
6. Number of students accepted : 30 students per year
7. Educational Systems
The academic year at the School of Development Economics for
doctoral program consists of two fifteen-week semesters (excluding the final
examination periods) begin in August (first semester) and January (second
semester), with an eight-week summer session that begins in June.
The class schedule is held on Fri 6-9 pm. or Sat/Sun 9 am-4 pm.
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8. Length of Study
The doctoral students should complete their coursework within four
or five semesters, excluding summer sessions. The Plan 1 (1.1) and Plan
2 (2.1) students must graduate within six years from the time of admission
and the Plan 2 (2.2) students must graduate within eight years from the
time of admission.
9. Program structure

Courses
1. Basic Courses
2. Core Courses
3. Field Courses
4. Elective Courses
5. Dissertation
6. Qualifying Examination
Total Credits

Plan 1 (1.1)
Focuses on research,
no requirement
for courses
3 credits
(Non credit)
48 credits
Required
48 Credits

Plan 2 (2.1)
Research and
courses
requirements
3 credits
(Non credit)
18 credits
6 credits
6 credits
36 credits
Required
66 Credits

Plan 2 (2.2)
Research and
courses
requirements
12 credits
18 credits
6 credits
6 credits
48 credits
Required
90 Credits

Students who begin with the intention of obtaining the Ph.D. but
change their plans or fail to satisfy the Ph.D. requirements will in most cases find
themselves eligible for the Master’s Degree. Requirements for the Master of
Economics are 12 credits of basic courses, 9 credits of core courses, 12 credits of
elective courses* and 3 credits of independent studies.

*

Core courses can be substituted as elective courses.
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10. Graduation
- Complete credits and courses as prescribed in the curriculum.
- Complete course work with GPA no less than 3.00,
- Pass qualifying examinations within two years after admission,
- Pass the dissertation proposal examination,
- Pass the dissertation examination, within six years,
- The dissertation must be published or the dissertation/some parts
of the dissertation must be in the process of getting acceptance to be
published in a journal or an academic publication in the program’s database
11. Estimated tuition fees
11.1 Plan 1 (1.1): Approximately 440,000 baht/entire program
11.2 Plan 2 (2.1): Approximately 560,000 baht/entire program
11.3 Plan 2 (2.2): Approximately 680,000 baht/entire program
12. For further information contact
Doctoral Program in Economics
Graduate School of Development Economics
Navamindradhiraj Building, Floor 14
Telephone +662-727-3640, Fax +662-375-8842
e-mail : phdecon@nida.ac.th
Website : www.phdecon.nida.ac.th
@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics
(International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics
(International Program)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Applied Statistics)
Ph.D. (Applied Statistics)
3. Responsible Agency:
Graduate school of Applied Statistics
4. Qualifications of Applicants
- Major Courses in Statistics
- Major Courses in Actuarial Science and Quantitative Risk
Management
- Major Courses in Industrial Statistics, Operations Research,
and Logistic Systems
- Major Courses in Population and Policy Research Methods for
Development
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4.1 Qualifications of Applicants
- Holders of Master’s degree or equivalent in any related
field from an institution accredited by Commission of
Higher Education (CHE) or accredited by NIDA’s
Council approval. For applicant’s work experience is in
accordance with the announcement of NIDA.
- Passing the selection procedure both paper exam and
interview.
- Have a good command of English, both written and
verbal with the English score that meet the minimum
requirement of the announcement of NIDA.
- Qualifications of applicants may change or add in
accordance with the announcement of National
Institute of Development Administration and the
announcement of Graduate School of Applied
Statistics.
5. Selection Procedure
1. Evaluation of application form
2. Interview
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6. Educational Systems
The program adopts the semester system of education.
One academic year is divided into two 15-week semesters and one 8-week
summer session, which has the same number of credit hours as that of each
of the two semesters. The class schedule is held during weekdays, day time
7. Length of Study
- Students should complete the program within six academic years
from the time of admission.
8. Curriculum
The curriculum is arranged into two plans.
1. Plan 1.1 : Dissertation only.
2. Plan 2.1 : Dissertation and coursework

Courses
1.
2.
3.
4.
5.

Remedial courses
Core courses
Major course
Electives course
Dissertation

Plan 1 (1.1)
Focuses on research, no
requirement for courses
Non credit

48 credits

Plan 2 (2.1)
Research and courses
requirements
Non credit
3 credits
12 credits
At least
9 credits
36 credits

48 credits

60 credits

Additional courses can
be taken as non credit

Total not less than
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9. Graduation
Student will graduate after completing all courseworks passing all
examinations based on program’s regulations and qualifying for NIDA’s
English Proficiency Test.
10. Estimated tuition fees
Approximately 6,000 baht/per credits
Plan 1 (1.1) (48 credits) 288,000 bath
Plan 2 (2.1) (60 credits) 360,000 bath
11. For further information contact
Graduate School of Applied Statistics
Navamindradhiraj Building, Floor 12,13
\
Telephone 0-2727-3037-3040
e-mail : info@as.nida.ac.th
@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Computer Science
and Information Systems (International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Computer Science and Information
Systems (International Program)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Computer Science and Information Systems)
Ph.D. (Computer Science and Information Systems)
3. Responsible Agency
Graduate School of Applied Statistics
4. Qualifications of Applicants
4.1 Must hold a master degree in Computer Science,
Computer Engineering, Information Technology, Information System
Management or in related fields from an Institution (domestic or
accrediated abroad by the Commission on Higher Education (CHE))
4.2 Have good academic records and good command of
English (both written and spoken)
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5. Application Procedures
Admission to the program will be based on one of the
following two study plans.
Plan 1 : Dissertation only
Applicants must have strong academic records and
research background. Considerations will be made upon the
applicants’ scholastic records, experiences, and dissertation
proposals.
Plan 2 : Dissertation and coursework.
Applicants must have good academic records.
Considerations will be made upon the applicants’ scholastic
records and experiences.
6. Selection Procedure
1. Consideration of application form
2. Interview
7. Number of students accepted : 10 students per year
8. Length of Study
Students should complete the program within six academic
years from the time of admission.
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9. Educational Systems
1. The Program adopts the semester system of education.
One academic year is divided into two 15-week semesters and one
8-week summer session., Classes are scheduled during weekdays,
daytime.
2. Language of Instruction
Since this program is the international program, so the
language of instruction for all courses is the English language. The
use of English as the medium of instruction is made compatible
with NIDA’s policy on promoting activities with overseas institutions
such as the student exchange program and the visiting professor
program. Students may go to study or do research abroad for one or
two semesters at universities that have collarboration with the
school and NIDA. However, extra expenditures will be required.
10. Curriculum
The program structure is arranged in two plans as follows
Plan 1 : Dissertation only
Plan 2 : Dissertation and coursework
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Courses
1. Remedial courses
2. Core courses
3. Major course
4. Electives course
(minimum)
5. Thesis
Total not less than

Plan 1 (1.1)
Focuses on research, no
requirement for courses
9 credits
(Non-credit)
-

Plan 2 (2.1)
Research and courses
requirements
9 credits
(Non-credit)
6 credits
6 credits
6 credits

48 credits

36 credits

48 credits

54 credits

11. Graduation
Student will graduate after completing all courseworks passing all
examinations based on program’s regulations and qualifying for NIDA’s
English Proficiency Test.
12. Estimated tuition fees
Approximately 380,000 baht/entire program
13. For further information contact
Graduate School of Applied Statistics
Navamindradhiraj Building, Floor 12,13
Telephone 0-2727-3037-40
e-mail : info@as.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Business Analytics
and Data Science (International Program)
New Program 2017
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Business Analytics
and Data Science (International Program)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Business Analytics and Data Science)
Ph.D. (Business Analytics and Data Science)
3. Responsible Agency
Graduate School of Applied Statistics
4. Qualifications of Applicants
4.1 Holder of a Master’s Degree or equivalent in any related
field from an institution accredited by Commission of Higher
Education (CHE) or accredited by NIDA’s Council approval.
For applicant’s work experience is in accordance with the
announcement of NIDA.
4.2 Passing the selection procedure both paper exam and
interview.
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4.3 Have good command of English, both written and verbal
with the English score that meet the minimum requirement of the
announcement of NIDA.
4.4 Qualifications of applicants may change or add in
accordance with the announcement of National Institute of
Development Administration and the announcement of Graduate
School of Applied Statistics.
5. Selection Procedure
1. Consideration of application form
2. Interview
6. Number of students accepted : 5 students per year
7. Length of Study
Students should complete the program within six academic
years from the time of admission.
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8. Educational Systems
1. System
Binary educational system composed of 2 semesters
which are the 1st semester and 2nd semester, and optionally 3rd
semester for summer. The study period is 15 weeks for normal
semester and 8 weeks for summer semester with equivalent
teaching hours to normal semester.
2. Summer Semester
Summer semester is subject to the consideration of the
lecturer responsible for the curriculum
3. Comparable Credits in the Bi-semester System
None
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9. Curriculum
The program structure is arranged in two plans as follows
Plan 1 : Dissertation only
Plan 2 : Dissertation and coursework
Plan 1 (1.1)
Plan 2 (2.1)
Focuses on research,
Research and
Courses
no requirement for
studying courses
courses
requirements
1. Remedial courses
(Non-credit)
(Non-credit)
2. Core courses
12 credits
Additional courses
3. Major course
can be taken as non
12 credits
credit
4. Electives course
At least 12 credits
5. Dissertation
48 credits
36 credits
Total not less
than

48 credits

72 credits

11. Graduation
Students eligible for graduation from the program must have the
following qualifications.
1 .1 Students complete credits and courses as prescribed in the
curriculum
1.2 A cumulative GPA of at least 3.00 throughout the course
1.3 Pass the qualification examination within 4 semesters after
the registration as a student for students of Plan 1(1.1) and 6 semesters after
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the registration as a student for students of Plan 2(2.1). Students who
studied in both plan will be entitled for the qualification examination up to 3
times
1.4 Pass the dissertation proposal
1.5 Pass the dissertation final examination
1.6 Results of the dissertation have been published in
international journals listed in the international database in accordance
with National Institute of Development Administration’s Regulation on
Education Year 2014 and Ministry of Education’s Announcement on
Standards for Curriculum of Graduate Studies Year 2015
12. Estimated tuition fees
Plan 1 (1.1) (48 credits) 380,000 bath
Plan 2 (2.1) (72 credits) 480,000 bath
13. For further information contact
Graduate School of Applied Statistics
Navamindradhiraj Building, Floor 12,13
Telephone 0-2727-3037-40
e-mail : info@as.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Human Resource
and Organization Development (International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Human Resource and
Organization Development (International Program)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Human Resource and Organization
Development)
Ph.D. (HROD)
3. Responsible Agency
Graduate School of Human Resource Development
National Institute of Development Administration
4. Qualifications of Applicants
1. Plan 1 (1.1) for an applicant who graduated with a Master’s degree
from the research-oriented plan or the one involves advanced research or has
experience in conducting research or participate in a research paper in
addition to the class requirement from the institution accredited by
Commission on Higher Education or the Office of the Civil Service
Committee or organizations that provide approved standard or an academic
institution acredited by the council.
87

2. Plan 2 (2.1) for a scholar applicant who has a Master’s degree
with a minimum GPA of 3.50 and a Bachelor’s degree with a minimum GPA
of 2.75 and for a general applicant who has a Master’s degree with a
minimum GPA of 3.25 and a Bachelor’s degree with a minimum GPA of 2.50
from a university or institution accredited by the Commission on Higher
Education of the Office of the Civil Service Committee or organizations that
provide approved standard or an academic institution accredited by the
Council.
3. Plan 2 (2.2) for an applicant who has a Bachelor’s degree with a
minimum GPA of 2.75 from a university or institution accredited by
Commission on Higher Education or the Office of the Civil Service
Committee or organizations that provide approved standard or an academic
institution accredited by the Council.
4. All applicants must submit a test score from either the Test of
English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English
Language Testing System (IELTS). The minimum TOEFL score is 550* or
IELTS score of at least 6.5 or as specified by the Doctoral Executive
Committee in accordance with NIDA’s announcement and criteria, except for
applicants who either come from English speaking nations or graduated from
undergraduate or graduate program which used English as the medium of
instruction
* Internet-based test = 79-80
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5. Selection Procedure
Each applicant is required to submit the following documents :
1. A completed HROD Ph.D. application form
2. A 3-5 pages of statement of purpose which describes one’s
career goals and means for accomplishments. Part of the
statement should include research interest and objectives of
the research.
3. Strong letters of recommendation from three persons who
have had an opportunity to judge the applicant’s professional
work and/or academic performance
4. Academic Transcripts from undergraduate and graduate
degrees.
After submission of application packages, the applicants will be
informed for further interview if the scholastic records, professional
experiences, and qualifications suit with program requirements.
6. Number of students accepted
Plan 1 (1.1) 5 students per year
Plan 2 (2.1) 10 students per year
Plan 2 (2.2) 5 students per year
7. Educational Systems
The Program adopts the semester system of education.
One academic year is divided into two 15-week semesters and one
8-week summer session, which has the same number of credit hours
as that of each of the two semesters. The class schedule is held on
Sat/Sun 9 am.- 4 pm.
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8. Length of Study
8.1 Plan 1 (1.1) students have six-eight years to complete the
program.
8.2 Plan 2 (2.1) students have six years to complete the
program.
8.3 Plan 2 (2.2) students must graduate within eight years
from the time of admission.
9. Curriculum
Courses
Plan 1 (1.1) Plan 2 (2.1) Plan 2 (2.2)
A. Remedial courses
Non credit
Non credit
Non credit
B. Basic Courses
Non credit*
9 Credits
C. Core Courses
6 Credits
6 Credits
D. Research Methodology
6 Credits
6 Credits
E. Specialized Field Courses
9 Credits
9 Credits
F. Elective Courses
3 Credits
3 Credits
G. Dissertation
48
36 Credits
48 Credits
H. Qualifying Examination
Required
Required
Total
48 Credits
60 Credits
81 Credits
* These subjects can be waived and transferred but the credits will not be counted.
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10. Graduation
Student will graduate after completing all courseworks passing all
examinations based on program’s regulations and qualifying for NIDA’s
English Proficiency Test.
11. Estimated tuition fees
Plan 2 (2.1) Approximately 743,500.-baht/entire program
Plan 2 (2.2) Approximately 857,500.-baht/entire program
12. For further information contact
Graduate School of Human Resource Development
National Institute of Development Administration
Malai Huvanundara Building, Floor 1
Telephone 0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91
Website : www.hrd.nida.ac.th

@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Language and Communication
(International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Language and Communication
(International Program)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Language and Communication)
Ph.D. (Language and Communication)
3. Responsible Agency
Graduate School of Language and Communication
National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok,
Thailand
4. Qualifications of Applicants
1. Holder of a Master’s Degree in Language and
Communication, Linguistics, Applied Linguistics,
Communication Studies, TESOL, Applied Communication
or other field related to language and communication from
a university or education institute accredited by the
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Commission on Higher Education (for applicants of Track 1
(1.1) and Track 2 (2.1)
2. Holder of a Bachelor’s Degree with honors in Language and
Communication, Linguistics, Applied Linguistics,
Communication Studies, TESOL, Applied Communication
or other field related to language and communication from
a university or education institute accredited by the
Commission on Higher Education (for applicants of M.A.
continuing to Ph.D. program Track 2 (2.2))
3. Obtain a TOEFL score of no less than 550 (Paper-based) or
the equivalent. The test must have been taken within less
than the last 24 months.
5. Selection Procedure
1. All applicants are required to submit a Statement of Purpose in
English upon application and take an oral interview in English.
N.B. Non-Thai applicants who have residence outside Thailand
may be waived an oral interview. Consideration for this group
of applicants will be based on documents provided.
2. Applicants of Track 1 (1.1) are required to submit a complete
dissertation proposal and must have excellent academic
records.Considerations will be made based upon the applicant’s
scholastic records, research background, dissertation proposal
and English language proficiency.
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3. Consideration of applicants of Track 2 (2.1) and 2 (2.2) will be
made based upon the applicant’s scholastics records,
Statement of Purpose and English language proficiency.
6. Number of students accepted
1. Track 1 (1.1)Students 2 person/year
2. Track 2 (2.1)Students 6 person/year
3. Track 2 (2.2)Students 2 person/year
7. Educational Systems
An academic year is based on two 15-week semesters. 7.5week summer semester is provisional and credits for courses taken
in this semester can be compared to regular semesters subject to
approval of the program committee. Classes are scheduled on
Monday to Friday between 09:00 a.m. to 04:00 p.m.
8. Length of Study
Doctoral candidates should complete the program within six
academic years from the time of admission.

94

9. Curriculum
Track 1 (1.1) : Dissertation only ;
Track 2 (2.1) and 2 (2.2 ): Coursework and Dissertation
Courses
A.. Foundation Course
B. Core Courses
C. Research Methodology Courses
D. Seminar Courses
E. Elective courses/Directed Studies
F. Dissertation
G. Qualifying Examination
Total

Track 1 (1.1)

48 credits
Required
48 credits

Track 2 (2.1)
3 credits
6 credits
6 credits
3 credits
6 credits
36 credits
Required
57 credits

Track 2 (2.2)
3 credits
6 credits
6 credits
3 credits
9 credits
48 credits
Required
72 credits

10. Graduation
Students will graduate after completion of all coursework,
passing of all examinations and successfully defending their dissertation
based on program regulations.
11. Program’s strength
The program provides solid and thorough theoretical
background in language and communication studies as well as offers
freedom for students to explore issues related to language and
communication in their dissertation under guidance and supervision of
lecturers and visiting professors who have diverse expertise in the field.
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12. Estimated tuition fees.
1. Track 1 (1.1) Approximately 420,000 baht/entire program
2. Track 2 (2.1) Approximately 550,000 baht/entire program
3. Track 2 (2.2) Approximately 620,000 baht/entire program
13. Future careers
Graduates from this program may find employment in a
number of professions such as:
1. Lecturers at the higher educational level;
2. Researchers and academics;
3. Policy makers at the national and international level.
4. Communication executives, e.g., corporate
communication directors or liaison directors in the
public and private sectors.
14. For further information contact
Graduate School of Language and Communication
Sayamboromrajakumari Building, Floor 12A
Telephone 0-2727-3139-41 , 0-2727-3162
e-mail : language@nida.ac.th
Website :http://lc.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy Program in Teaching English as an International
Language (International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Teaching English as an
International Language (International Program)
2. Name of Degree/Abbreviated Name
Doctor of Philosophy (Teaching English as an International
Language)
Ph.D. (Teaching English as an International Language)
3. Responsible Agency
School of Language and Communication
National Institute of Development Administration (NIDA)
Bangkok, Thailand
4. Qualifications of Applicants
1. Applicants for the Ph.D. program (Track 1(1.1) and Track 2(2.1)
must hold a Master’ s Degree in any field of study from an academic
institution accredited by the Office of the Higher Education Commission;
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2. Applicants for a combined M.A./Ph.D. program (Track 2(2.2) must
hold a Bachelor’s Degree in any field of study from an academic institution
accredited by the Office of the Higher Education Commission.
3. Having a TOEFL score of at least 550 (paper-based) or 79 – 80
(Internet - based) or an IELTS of at least 6.0. The obtained score must be
less than 2 years old.
5. Selection Procedure
1. All applicants are required to submit a statement of purpose in
English upon application and take an oral interview exam in English. N.B.
Non-Thai applicants who reside outside Thailand may be waived of an oral
interview. Consideration for this group of applicants will be based on
documents provided.
2. Applicants of track 1 (1 .1 ) are required to submit a complete
dissertation proposal and must have excellent academic records.
Consideration will be made based upon the applicant’s scholastic records
and English language proficiency, research background, dissertation proposal
and English language proficiency.
3. Applicants of track 2 (2.1) and 2 (2.2) will be made based upon the
applicant’s scholastics records, statement of purpose and English language
proficiency.
4. All Applicants are required to submit the required TOEFL or
IELTS score.
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6. Number of students accepted
1. Track 1 (1.1) Students: approximately 2 person/year
2. Track 2 (2.1) Students: approximately 6 person/year
3. Track 2 (2.2) Students: approximately 2 person/year
7. Educational System
An academic year consists of two 15-week semesters. Summer
semester is provisional and credits for courses in this semester can be
compared to regular semesters, subject to the approval of the program
committee. Classes are scheduled from Monday to Friday between 09:00
a.m. and 04:00 p.m.
8. Length of Study
The doctoral candidate should complete the program within 3 – 6
academic years track 1 (1.1), 2 (2.1) and 4 – 6 academic years track 2 (2.2)
from the time of admission
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9. Curriculum
Track 1 (1.1): Dissertation only;
Track 2 (2.1) and 2 (2.2): Coursework and Dissertation;
Courses
A. Foundation Course
B. Core Courses
C. Research Methodology
D. Elective Courses
E. Seminar Course
F. Dissertation
G. Qualifying Examination
Total

Track 1(1.1) *
48 credits
Required
48 credits

Track 2(2.1)
3 credits
6 credits
6 credits
6 credits
3 credits
36 credits
Required
60 credits

Track 2(2.2)
3 credits
6 credits
6 credits
9 credits
3 credits
48 credits
Required
75 credits

10. Graduation
Student will graduate after completing all course work and passing
all examinations based on the program’s regulations.
11. Estimated tuition fees
1. Track 1 (1.1) Approximately 420,000 baht/entire program
2. Track 2 (2.1) Approximately 550,000 baht/entire program
3. Track 2 (2.2) Approximately 620,000 baht/entire program
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12. Aims of the Program
The Ph.D. Program in Teaching English as an International
Language (International Program) promotes analytical, autonomous and
innovative thinking while strengthening pedagogical and research skills to
produce resourceful professionals who are adaptive to changes in language
teaching at the local, regional and global level.
13. Future careers
Graduates from this program would be eligible for employment in a
number of professional careers such as:
1) English language instructors;
2) Researchers and academics in language education;
3) Policy makers in English language education;
4) Other careers related to language education (e.g., translators).
14. For further information, please contact:
School of Language and Communication
Sayamboromrajakumari Building, Floor 12A
Tel: 0-2727-3139-41, 0-2727-3162
Email: langcom@nida.ac.th
Website: http://lc.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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Doctor of Philosophy in Management
(International Program)
1. Name of Program
Doctor of Philosophy Program in Management (International Program)
2. Name of Degree
Doctor of Philosophy (Management)
Ph.D. (Management)
3. Responsible Agency
International College of National Institute of Development
Administration (ICO NIDA).
4. Qualification of Applicants
4.1 Plan 1 (1.1) for an applicant who graduated with a master's
degree from the research-oriented plan or one has done
advanced research or has experience conducting research or
participating in producing a research paper in addition to
class requirements from an institution accredited by the
Commission on Higher Education or the Office of the Civil
Service Committee or organizations that provide approved
standards or an academic institution accredited by the
Council.
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4.2 Plan 2 (2.1) for an applicant who has a master’s degree from a
university or institution accredited by the Commission on
Higher Education or the Office of the Civil Service Committee
or organizations that provide approved standards or an
academic institution accredited by the Council.
4.3 Plan 2 (2.2) for an applicant who has a bachelor’s degree with
a first-class honor from a university or institution accredited by
the Commission on Higher Education or the Office of the Civil
Service Committee or organizations that provide approved
standards or an academic institution accredited by the
Council.
All applicants must submit a test score from either the Test of
English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English
Language Testing System (IELTS). The minimum TOEFL score is 550 and
the minimum IELTS score is 6.5 or as specified by the Doctoral Executive
Committee in accordance with NIDA’s announcement and criteria, except
for applicants are native speakers of English or have native-like proficiency
in communicating in English, or graduated from an undergraduate or
graduate program that used English as the medium of instruction. Students
will be requested to enroll in language remedial courses if their English
proficiency is below the standard requirement of ICO NIDA. Other
languages used as a mean of teaching must be approved by ICO NIDA’s
Administration.
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All applicants for Plan 1 are required to submit 1) an application
form, 2) official transcripts from all universities/institutes attended, 3)
TOEFL or IELTS test scores or any other English Proficiency Test approved
by ICO NIDA, 4) at least one letter of recommendation, 5) at least one
research paper and/or public article with the applicant as the sole author, 6)
a draft of a dissertation proposal. Applicants should identify their desired
field of specialization in their application form. Applicants for Plan 1 must
have an outstanding academic record or research experiences that meet the
requirements of ICO NIDA’s administrative committee.
All applications for Plan 2 are required to submit 1) an application
form, 2) official transcripts from all universities/institutes attended, 3)
TOEFL or IELTS test scores, and 4) one letter of recommendation. An
interviewing process may be required for all applicants.

5. Number of students accepted 15 persons. (Admission and
graduation plan are subject to change as appropriate)
6. Educational System
Based on the trimester system, each academic year is divided into
three regular terms with no fewer than 12 weeks in each trimester.
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7. Curriculum
Courses

Plan 1 (1.1)

Plan 2 (2.1)

Plan 2 (2.2)

Non-Credit

Non-Credit

Non-Credit

B. Basic Courses

-

-

9 Credits

C. Core Courses

-

12 Credits

12 Credits

D. Research Courses

-

9 Credits

9 Credits

E. Dissertation

48 Credits

36 Credits

48 Credits

F. Qualifying Examination

Required

Required

Required

Total

48 Credits

A. Remedial Courses

57 Credits

78 Credits

8. Graduation
Student will graduate after completing all courseworks passing all
examinations based on program’s regulations and qualifying for NIDA’s
English Proficiency Test.
9. Estimated Tuition fees
Approximately 650,000 baht/entire program
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10. Future careers
1. Academic career in university or research institutes
2. Career as an executive in management in the public sector,
private sector, nonprofit organization, and social enterprises
3. Career as an independent professional, consultant, and analyst
focused on management and organization practices

11. For further information contact
International College of National Institute of Development
Administration (ICO NIDA).
Telephone 0-2727-3003
facebook.com/iconida
e-mail : ICONIDA_INFO@.nida.ac.th
Website : www.ico.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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การศึกษาระดับปริญญาโท
ปัจ จุบ นั สถาบัน เปิ ด หลักสู ต รระดับ ปริญ ญาโท จ านวน 28 หลัก สู ต ร
ทัง้ หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเป็ นหลักสู ต2รภาษาไทย 23 หลักสู ตร
และนานาชาติ 5 หลักสู ตร จัดการเรียนการสอนที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
ทัง้ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตอนเย็น และเสาร์-อาทิตย์และจัดการ
เรียนการสอนนอกเวลาราชการ สาหรับ ส่วนภูมิภาค บางหลักสู ต ร ดังมีขอ้ มูล
โดยสรุปดังนี้
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration (M.P.A.)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา/วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
เรียนในเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสูตร
เรียนนอกเวลาราชการ
1. ส่วนกลาง จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน วันเสาร์ เวลา 8.30-17.00 น.
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2. ส่วนภูมภิ าค จัดการเรียนการสอน วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
และ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ทีศ่ ูนย์การศึกษาส่วนภูมภิ าค ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.นครราชสีมา : ศูนย์การศึกษาสีค้ ิว
: จ.อุดรธานี : โรงเรียนอุดรวิทยา
ภาคเหนือ : จ.พิษณุโลก : วิทยาลัยพาณิชการบึงพระ พิษณุโลก
ภาคใต้ : จ.สุราษฎร์ธานี : โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
6. จานวนที่รบั ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

50 คน/ปี
ส่วนกลาง กทม. 170 คน/ปี
ส่วนภูมภิ าค จังหวัดละ 70 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อย ในแต่ละวิชา
เป็ นหน่วยกิต ประเมินผลการศึกษาภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ภาคพิ เ ศษ จัด การเรี ย นการสอนเป็ นแบบ Block Course คื อ การสอน
และประเมินผล (สอบ) ครัง้ ละวิชา
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8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
5. วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. สอบประมวลความรู ้
สอบ
สอบ
7. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนนอกเวลาราชการ กาหนดให้เรียนแผน ข และไม่ตอ้ งเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
(1) องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
(2) การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management)
(3) การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
(4) นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Public Policy and Strategic
Management)
(5) การปกครองท้องถิน่ (Local Government)
(6) การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Administration)
(7) การจัดการองค์การทีไ่ ม่แสวงหากาไร (Nonprofit Organization
Management)
(8) การบริหารงานเมือง (Urban Administration)
(9) การจัดการสาหรับนักบริหาร (Management for Executive)
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 85,000.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 3,700 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (กทม.) 180,000.-บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภูมภิ าค) 170,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ให้มี ค วามรู ค้ วามสามารถในการพัฒ นาประเทศ
เพือ่ ให้สอดคล้องความต้องการของหน่วยงานทัง้ ภาคราชการและภาครัฐวิสาหกิจ
ในแง่ของผู บ้ ริห าร เน้น การบูรณาการองค์ความรู ท้ างด้านการบริหารโครงการ
และนโยบายตลอดจนการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การบริห ารการเงิน และการคลัง
และการบริห ารองค์ก าร ซึ่ง เป็ น องค์ค วามรู ท้ ่ี จ ะน าไปใช้ในการท างานได้ท งั้ ในภาครัฐ
และภาคเอกชน
11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพ ในหน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิส าหกิจ
และองค์กรอิสระต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การวางแผน การบริห ารโครงการ การวิเคราะห์
โครงการและนานโยบายไปปฏิบตั ิ การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณรวมทัง้ นโยบาย
ภาษีอ ากร กระบวนการจัด การและพฤติก รรมมนุ ษ ย์ในองค์ก าร การบริห ารเงิน เดือ น
และค่ าตอบแทน การประเมิน ผลบุค คล และกลยุ ท ธในการต่ อรอง การจัดการชุมชน
การบริห ารเมือ ง และการปกครองท้อ งถิ่น ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ก ฎหมาย
และกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นต้น
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12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 10
ส่วนกลาง (กทม.)

โทรศัพท์ 0-2727-3861,70-72,3909
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2375-9164

ส่วนภูมภิ าค
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-756790
จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 042-243380, โทรสาร 042-243388
ภาคเหนื อ
จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-337518
ภาคใต้
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-281844, 077-220311
www.gspa.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
Master of Public and Private Management Program
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)
Master of Public and Private Management
(M.P.P.M.)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสูตร
ภาคพิเศษ
ส่วนกลาง จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น.
ส่วนภูมภิ าค จัดการเรียนการสอนที่วทิ ยาลัยมหาดไทย
สถาบันดารงราชานุ ภาพ จ.ชลบุรี : (อ.บางละมุง)
วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น.
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

60 คน/ปี
180 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเป็ นรายวิ ชากาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ ละวิชา
เป็ นหน่วยกิต ประเมินผลการศึกษาภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ภาคพิ เ ศษ จัด การเรี ย นการสอนเป็ นแบบ Block Course คื อ การสอน
และประเมินผล (สอบ) ครัง้ ละวิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู ้
สอบ
สอบ
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต

หมายเหตุ : การเรียนนอกเวลาราชการ กาหนดให้เรียนแผน ข และไม่ตอ้ งเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 85,000.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 4,700 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 218,500.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กใหม่ น อกเหนื อจากหลัก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตร์
และการบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสาระสาคัญในเรื่องของการบริหารทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทัง้ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันทัง้ สองภาค
11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพ ในหน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิส าหกิ จ
และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาดและการจัดการการเงิน เป็ นต้น
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 10,11
ส่วนกลาง (กทม.)
โทรศัพท์ 0-2727-3869, 3873
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2375-8778
ภาคตะวันออก
จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-240-244
081-848-6723 และ 097-464-6232
Websit : www.gspa.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (M.B.A.)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ Executive Program เวลา 18.00-21.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3 วัน
Young Executive Program เวลา 18.30-21.30 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ สัปดาห์ละ 3 วัน
Flexible Program (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 8.00-18.30 น.
Professional Program (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 8.00-18.30 น.
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ ประมาณ 80 คน ต่อภาค
ภาคพิเศษ
- Executive Program
ประมาณ 50
- Young Executive Program ประมาณ 65
- Flexible Program
ประมาณ 160
- Professional Program
ประมาณ 40

คน/ภาค
คน/ภาค
คน/ภาค
คน/ภาค

7. ระบบการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก(2) และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
12-18 หน่วยกิต 12-18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก/เลือก
3-9 หน่วยกิต
12-27 หน่วยกิต
5. วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. สอบประมวลความรูด้ ว้ ย
สอบ
สอบ
ข้อเขียนและปากเปล่า
12 หน่วยกิต
7. วิทยานิพนธ์
รวม
48 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
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สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1. การจัดการ (Management)
2. การตลาด (Marketing)
3. การบัญชีเพือ่ การบริหาร (Accounting for Management)
4. การเงิน (Finance)
5. การบริหารการปฏิบตั กิ าร (Operations Management)
6. ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร (Management Information Systems)
7. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
8. กลยุทธ์ (Strategy)
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
โครงการ ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แยกได้ดงั นี้
ภาคปกติ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000.-บาท
ภาคพิเศษ
โครงการ Executive MBA
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 508,000.-บาท
โครงการ Young Executive MBA
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 405,300.-บาท
โครงการ Flexible MBA
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 299,000.-บาท
โครงการ Professional MBA
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 299,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน
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10. แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
ธนาคาร และองค์ก รธุ รกิจ เอกชนที่เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ตั ิงานด้านบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การตลาด การเงิน งานบริการทัว่ ไป เป็ นต้น
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะบริหารธุรกิจ
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชัน้ 8
โทรศัพท์ 0-2727-3933-49
Website : www.nidabusinessschool.com

@@@@@@@@@
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics Program
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ม.
Master of Economics
M. Econ.
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเฉพาะในเวลาราชการ
ทีส่ ถาบัน วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.ตามตารางสอนของหลักสูตร
ในภาคที่ 1 ของปี การศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ในภาคที่ 2 ของปี การศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
(อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)
6. จานวนที่รบั ประมาณ 25 คน
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7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
การศึ ก ษาภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาค
การศึ ก ษาปกติ จัด เนื้ อ หาวิช าที่ส อนเป็ น รายวิช า ก าหนดเนื้ อ หามากน้อ ยในแต่ ล ะวิช า
เป็ นหน่วยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7. สอบประมวลผลความรู ้ สอบประมวลความรู ้ สอบประมวลความรู ้
รวม
36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งตามความสนใจ
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 93,500.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ม่งุ เน้นในการสร้างความเข้าในใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อประยุกต์
ใช้ใ นองค์ ก รภาครัฐ องค์ ก รธุ ร กิ จ เอกชน องค์ ก รระหว่ า งประเทศ และองค์ ก ร
สาธารณประโยชน์
มหาบัณ ฑิ ต ทางเศรษฐศาสตร์ คื อ ผู ท้ ่ี มี ค วามรู แ้ ละความเข้า ใจ
ในการท างานของระบบเศรษฐกิ จ และบทบาทของรัฐ บาลที่ มีผ ลต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
มี ท ั ก ษ ะทางวิ ช าการเศรษฐศาสตร์ และการประยุ กต์ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ วิ จ ั ย
และมี ศ ั ก ยภ าพ ใน การเพิ่ มพู นค วาม รู ้ไ ป ตาม พ ลวัต ของการเป ลี่ ย นแปลงใน
ระบบเศรษฐกิจโลกและมีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชีพ
11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และองค์ก ารสาธารณประโยชน์ สถาบัน การศึ ก ษา ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานสอน งานวิจ ัย
การวิเคราะห์ภ าวะเศรษฐกิ จ งานการท าแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บ ตั ิ ก าร งานวิเคราะห์
ประสิทธิภาพขององค์กร และอาชีพอิสระอื่น ๆ
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 14,15
โทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3180
e-mail : econ@nida.ac.th
Website : www.econ.nida.ac.th
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program in Business Economics
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Master of Economics (Business Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
M.Econ. (Business Economics)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ : วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ : จัดการเรียนการสอนภาคละ 2 กลุม่ คือ
กลุม่ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.(สัปดาห์ละ 3 วัน)
กลุม่ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั ภาคปกติ
ประมาณ 35 คน
ภาคพิเศษ (2 กลุม่ ) ประมาณ 100 คน
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาการศึก ษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
การศึ กษา ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาค
การศึ ก ษาปกติ จัด เนื้ อ หาวิช าที่ส อนเป็ น รายวิช า ก าหนดเนื้ อ หามากน้อ ยในแต่ ล ะวิช า
เป็ น หน่ ว ยกิต ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9-15 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเลือก
3-9 หน่วยกิต
6. วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
7. สอบประมวลความรู ้
สอบ
สอบ
8. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
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สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
(1) การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
(2) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
(3) ธุรกิจการเงินและการธนาคาร (Business Financial and Banking)
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ
หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 93,500.-บาท
ภาคพิเศษ
หน่วยกิตละ 4,500 บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 5,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
- เรีย นเศรษฐศาสตร์เชิงประยุ ก ต์ เพื่อ น าไปใช้ป ฏิบ ตั ิง านกับ ภาคธุ รกิจ
ภาคการเงินการธนาคาร ภาครัฐ ธุรกิจส่วนตัว ให้มเี ครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน
- เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทัง้ ปัจจัยภายในประเทศ
และปัจ จัย จากภายนอกประเทศ ซึ่ง เป็ น ปัจ จัย หลัก ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน
ด้วยการศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตร์อย่างละเอียด ทัง้ มหเศรษฐศาสตร์และจุลเศรษฐศาสตร์
ให้เห็นจริงทัง้ ภาคทฤษฎีและการประยุกต์
- เพือ่ การวิเคราะห์อตุ สาหกรรม โครงสร้างตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขันด้วย
การศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตร์
- เพื่อการวิเคราะห์ปจั จัยภายในขององค์กรทัง้ กลยุทธ์ดา้ นต่ าง ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ เข้าใจกระบวนการการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
อย่ างลึก ซึ้ง ผ่ านวิช าการค้น คว้าอิส ระ ซึ่ง เป็ น งานศึ ก ษาวิจ ยั ตามหัว ข้อ ที่ผู ศ้ ึ ก ษาสนใจ
เป็ นผลงานทีส่ ามารถใช้อา้ งอิงทางวิชาการได้เป็ นอย่างดี
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11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชี พ ในหน่ ว ยงานราชการ รัฐ วิส าหกิ จ ธุ ร กิ จ เอกชน
องค์ก ารสาธารณประโยชน์ และสถาบัน การศึ ก ษา ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานสอน งานวิจ ัย
การวิเคราะห์ภ าวะเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ งานการท าแผนกลยุ ท ธ์แ ผนปฏิ บ ตั ิ ก าร และ
งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพขององค์กร เป็ นต้น
หลัก สู ต รมี ส าขาให้เลือ กหลายสาขา เพื่ อ ให้ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
ผูต้ อ้ งการศึกษา ได้แก่
- สาขาวิเคราะห์โครงการ เน้นให้ผูศ้ ึกษาได้เข้าใจกระบวนการในการวางแผน
และการวิเคราะห์โครงการ ทัง้ มุม มองทางด้านผลกาไรของธุ รกิจ และมุมมองของสังคม
โดยเน้นการประยุกต์ให้ผูศ้ ึกษาสามารถวิเคราะห์โครงการ และจัดทาข้อเสนอโครงการได้
รวมถึงรูเ้ ทคนิคในการบริหารโครงการเพือ่ ให้เกิดผลสาเร็จตามแผนงานทีว่ างไว้
* เหมาะสาหรับผูท้ ่ที างานสายธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และ
สถาบันการเงินทีต่ อ้ งการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุน
- สาขาธุ ร กิ จ การเงิน และการธนาคาร เน้น ให้ผู ศ้ ึ ก ษาได้มี เ ครื่ อ งมื อ
ในการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างครบถ้วนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
* เหมาะสาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการทางานในสายงานธนาคาร ผูส้ นใจในภาคธุรกิจให้
เข้าใจภาพของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เพือ่ วิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน
- สาขาธุ รกิจ ระหว่างประเทศ เน้นให้ผู ศ้ ึ กษาเข้าใจถึงกลไกการทางานของ
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การเปลีย่ นแปลงข้อตกลงทางการค้าหรือนโยบายระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชน
* เหมาะสาหรับผูท้ ่ที าธุรกิจส่งออก/นาเข้า และผูท้ ่ตี อ้ งการขยายการลงทุน
ไปต่างประเทศ ด้วยการใช้ความรู ้ ด้านการค้า การเงิน และความเสีย่ งระหว่างประเทศ
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12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 14
โทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3180
E-mail : econ@nida.ac.th, arpaporn.p@nida.ac.th
Website : www.econ.nida.ac.th

@@@@@@@@@
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Master of Economics Program in Financial Economics
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics (Financial Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
M.Econ. (Financial Economics)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ (รับภาค 2) ประมาณ 40 คน
ภาคพิเศษ (รับภาค 1) ประมาณ 70 คน

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
การศึ ก ษาภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาค
การศึ ก ษาปกติ จ ดั เนื้ อ หาวิช าที่ ส อนเป็ น รายวิช า ก าหนดเนื้ อ หามากน้อ ยในแต่ ล ะวิช า
เป็ น หน่ ว ยกิต ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก.
แผน ข.
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9-15 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเลือก
3-9 หน่วยกิต
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
7. สอบประมวลความรู ้
- สอบข้อเขียน
สอบ
สอบ
- สอบปากเปล่า
สอบ
8. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
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หมวดวิชาเอกประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์การลงทุน
กาหนดให้เรียน 3 วิชา
1. ศก 7001 ทฤษฎีกลุม่ หลักทรัพย์
2. ศก 7011 ทฤษฎีการกาหนดราคาสินทรัพย์
3. ศก 7012 อนุพนั ธ์และการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
สาขาวิชาเอกการวางแผนการเงิน
กาหนดให้เรียน 3 วิชา
1. ศก 7001 ทฤษฎีกลุม่ หลักทรัพย์
2. ศก 7021 การวางแผนการเงินและการจัดการความมังคั
่ ง่
3. ศก 7022 การวางแผนการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ
หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 93,500.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 5,500 บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 30,000.-บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 260,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน
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10. จุดเน้นของหลักสูตร
เพื่ อ มุ่ ง เน้น การศึ ก ษาใน 3 ด้า นหลัก คื อ ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎีทางการเงิน และเครื่องมือในการวิเคราะห์ วิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาบัณฑิต
ทีจ่ บการศึกษามีความเข้าใจกลไกการทางานของระบบเศรษฐกิจ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ กับ การวิเคราะห์ท างการเงิน ด้ว ยเครื่อ งมือ การวิเคราะห์ท่ีมีป ระสิท ธิภ าพ
ได้เป็ นอย่างดี
11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบวิ ช าชี พ ในภาคการเงิ น ทั้ง งานที่ มี ล ัก ษณ ะทัว่ ไป
ไม่ เฉพาะเจาะจง เช่ น แนะน าการลงทุ น และงานที่ ต อ้ งการความช านาญเฉพาะด้า น
เช่ น วิเคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์ บริห ารเงิน จัด การกองทุ น พัฒ นาแบบจ าลอง วาณิ ช ธนกิ จ
วางแผนการเงิน เศรษฐกร ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 14,15
โทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3180
E-mail : mfe@nida.ac.th
Website : www.econ.nida.ac.th

@@@@@@@@@

133

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
(จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
Master of Economics Program in Economics and Management
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
Master of Economics (Economics and Management)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
M.Econ. (Economics and Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนเฉพาะในเวลาราชการทีส่ ถาบัน
ภาคพิเศษ วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00-16.00 น. หรือมีการเรียนการสอนที่
สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั
ภาคปกติ ประมาณ 40 คน
ภาคพิเศษ ประมาณ 40 คน
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
การศึ ก ษาภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาค
การศึ กษาปกติ จัด เนื้ อ หาวิชาที่ส อนเป็ น รายวิช า กาหนดเนื้ อหามากน้อยในแต่ ล ะวิช า
เป็ นหน่วยกิต ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี 9 เดือน และไม่เกิน 5 ปี
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก(2) และแผน ข ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก.(2)
แผน ข.
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเอก
5. หมวดวิชาเลือก
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
7. วิทยานิพนธ์
8. สอบประมวลความรู ้

รวม

9 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู ้

9 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู ้

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

หมวดวิชาเอกกาหนดให้เรียน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ
หน่วยกิตละ 2,500.- บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 20,000.-บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000.- บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 7,000.- บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 50,000.-บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 330,000.- บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่ าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
เน้น ความรู ท้ างเศรษฐศาสตร์ท่ี จ าเป็ นส าหรับ นั ก บริ ห าร ทั้ง ในภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงผูป้ ระกอบการ และเจ้าของกิจการในการบริหารองค์การ การตัดสินใจ
การก าหนดกลยุ ท ธ์อ งค์ ก าร เสริ ม สร้า งวิ ส ัย ทัศ น์ แ ละเพิ่ ม มุ ม มองทางเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมือง
11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. นักบริหาร/บุคคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐและเอกชน
2. ครูอาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตรหรือสังคมศาสตร์
3. ผูป้ ระกอบการ เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระอื่น ๆ
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 14
โทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3654
E-mail : econ@nida.ac.th
Website : www.econ.nida.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. ชื่อหลักสูตร
หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์
และระบบสารสนเทศ
Master of Science Program in Computer Science
and Information Systems
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
Master of Science (Computer Science and Information
Systems)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
M.S. (Computer Science and Information Systems)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
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5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
6. จานวนที่รบั ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 50 คน/ปี
ประมาณ 90 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต
ป ระ เมิ น ผ ล ก ารศึ ก ษ า ภ าค เรี ย น ล ะ 2 ค รั้ ง (ส อ บ ก ล างภ าค /ป ล าย ภ าค )
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
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8. หลักสูตรแบ่งออกเป็ น 2 แผน คือแผน ก และแผน ข ดังนี้
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

แผน ก
(ทาวิทยานิ พนธ์)
3-15 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
3-15 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)
สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
3 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
สอบ (2ส่วน)
การสอบประมวลความรู ้
สอบ (1ส่วน)
สอบ
- สอบข้อเขียน
สอบ
สอบ
- สอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม (อย่างน้อย)
37 หน่ วยกิต
37 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ

สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1. การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management)
2. วิทยาการสือ่ ปฏิสมั พันธ์ (Interactive Media Science)
3. ความมันคงสารสนเทศ
่
(Information Security)
4. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
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คณะสถิติประยุกต์ เป็ นสมาชิกของ Oracle Academic Initatives (OAI)
และสนับสนุ นการสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพทัง้ ด้านทุนสอบและการอบรมเพื่อการสอบ
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ ส อ บ Java certificate แ ล ะ ORACLE certificate ได้
ในราคาพิเศษ และหากสอบผ่ านและมีผ ลการเรีย นที่ดี ในวิช าที่เกี่ย วข้อ ง ทางคณะฯ
จะคืนค่ าสอบให้เต็มตามจานวนที่นกั ศึ กษาได้ชาระไปแล้ว อีกทัง้ หลักสู ตรนี้ ยงั มีความ
ร่วมมือกับบริษทั Cisco ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คงทางด้านเครือข่าย
นอกจากนี้ หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรเดียวในประเทศที่นกั ศึกษาจบแล้วจะได้หนังสือรับรอง
การผ่านการอบรมเพือ่ ได้สอบ Project Management Insitute (PMI) certificate
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
เรียนในเวลาราชการ หน่วยกิตละ 1,500.– บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 69,000.– บาท
เรียนนอกเวลาราชการ หน่วยกิตละ 3,500.– บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 190,000.– บาท
* ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลง ให้ศึ ก ษารายการค่ า ใช้จ่ า ยต่ าง ๆ
จากประกาศของสถาบัน
10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science–COM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นศาสตร์ซ่งึ เป็ นแกนหลักของสาขาวิชาต่าง ๆ
ทางด้า นคอมพิ ว เตอร์ ดั ง นั้ น เนื้ อหาของสาขาวิ ช านี้ จึ ง ครอบคลุ ม ไปทุ ก ด้า น
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมัน่ คงของระบบ
สารสนเทศ การวิ เคราะห์แ ละออกแบบระบบสารสนเทศ วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์
ปัญญาประดิษฐ์ทงั้ ทางด้านธุรกิจและวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์วทิ ศั น์ ด้วยเหตุน้ ี ผูท้ ่เี รียน
สาขาวิท ยาการคอมพิว เตอร์จ ะสามารถปฏิบ ตั ิ ง านได้ทุ ก สาขาวิช าชี พ ซึ่ง เกี่ ย วข้อ งกับ
คอมพิ ว เตอร์ ไม่ ว่ า จะเป็ นนั ก เขี ย นโปรแกรมระบบงาน นั ก วิ เ คราะห์ร ะบบงาน
อาจารย์และนักวิจยั
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แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
อาจารย์/นัก วิจ ยั วิศ วกรระบบ วิศ วกรเครือข่าย ผู จ้ ดั การฐานข้อ มูล
นักออกแบบฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ บุคลากรสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support)
สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems
Management–ISM)
จุดเด่น (Strengths)
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ งในการบริหาร
องค์การต่ าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจในปัจจุบ นั
ส่งผลให้องค์การและหน่ วยงานต่ าง ๆ ต้อ งตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง ข้อมูลและสารสนเทศเป็ นสิ่งสาคัญในการช่วยบุคลากรตัดสินใจและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ ทางธุ รกิจได้ นอกจากนี้ สังคมได้ให้ความสาคัญ กับการเรียนรู ้
และการค้นหาองค์ความรู ้ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพจะช่วยทัง้ การค้นหา
องค์ค วามรู จ้ ากข้อ มู ล ต่ าง ๆ ทัง้ จากภายในและภายนอกองค์ก าร การเก็ บ รวบรวม
องค์ความรูต้ ่าง ๆ และนาองค์ความรูต้ ่าง ๆ ไปใช้ในการทางานขององค์การและหน่ วยงาน
ต่าง ๆ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และองค์ความรูท้ างคอมพิวเตอร์ จะช่วยตอบสนอง
การทางานของหน่ วยงานต่าง ๆ และช่วยแก้ปญั หาที่เกิดขึ้นจริงกับหน่ วยงานต่าง ๆ ทาให้
ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะต้องมี
การออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การเพื่อที่จะทาให้องค์การมี
ผลการดาเนินงานดีท่สี ุดและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ นี้ ก่อนที่จะทาการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทัง้ การเลือกเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ท่จี ะนามาใช้จะต้อง
มีการปรับปรุงกระบวนการทางานให้เหมาะสมด้วย
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แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
บุ ค ล าก รใน ห น่ ว ย งาน ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ห น่ ว ย งาน ส ารส น เท ศ
หน่ ว ยงานวางแผน และหน่ ว ยงานที่ ท าหน้า ที่ ส นับ สนุ น ผู บ้ ริ ห ารในด้า นสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจ
สาขาวิชาเอกสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)
จุดเด่น (Strengths)
วิช าเอกวิศ วกรรมซอฟต์แ วร์มุ่ง เน้น การผลิต มหาบัณ ฑิ ต ที่มีค วามรู ้
และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับสากล รวมถึงส่งเสริม
สมรรถนะ (Competency) ด้านการบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
ที่มคี วามสลับซับซ้อน โดยมุ่งเน้นสร้างบุคลากรในระดับสูง ซึ่งมีความเป็ นผูช้ ้ นี าด้านพัฒนา
และออกแบบซอฟต์แวร์เพือ่ สนับสนุ นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศและเพื่อแก้ปญั หา
การขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒ นาซอฟต์แวร์ นักศึ ก ษาจะได้เรียนรู แ้ ละฝึ กฝนทาง
ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นา และทดสอบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ และสลับซับซ้อน
โดยเข้า ร่ ว มในกลุ่ ม วิ ช าค่ า ยฝึ กพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ซึ่ ง มี ค ณาจารย์แ ละผู เ้ ชี่ ย วชาญ
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็ นผูฝ้ ึ กสอนงาน (Coaching) อย่างใกล้ชิด ซอฟต์แวร์ท่จี ะ
พัฒ นาในค่ ายฝึ กพัฒ นาซอฟต์แวร์นนั้ จะได้รบั ความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการ
ให้ความต้องการและนาไปใช้งานจริงหรือเป็ นซอฟต์แวร์ท่มี ปี ระโยชน์ต่อสาธารณะและให้ใช้
งานได้โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย เป็ นต้น
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แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
นักพัฒนาซอฟต์แ วร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
นัก ปรับ ปรุ ง กระบวนงานพัฒ นาซอฟต์แ วร์ นัก ออกแบบซอฟต์แ วร์ นัก เก็ บ รวบรวม
ความต้องการระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุง
กระบวนการท างาน นัก วิเคราะห์แ ละออกแบบงานธุ รกิจ ผู จ้ ดั การโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ นัก วิช าการคอมพิ ว เตอร์แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผู บ้ ริห ารความเสี่ย ง
และความมัน่ คงสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเอกวิทยาการสือ่ ปฏิสมั พันธ์ (Interactive Media Science)
จุดเด่น (Strengths)
วิช าเอกวิท ยาการสื่อ ปฏิส มั พัน ธ์ เน้น การเรีย นเชิง ปฏิบ ตั ิเพื่อ เตรีย ม
ความพร้อ มสู่ ก ารเป็ น Creative Programmer ยุ ค Thailand 4.0 และเหมาะส าหรับ
นวัตกร คือ คนที่ชอบติดตามและ update ความรูด้ า้ นนวัตกรรมอยู่เสมอ และนักประดิษฐ์
คื อ คนที่ ช อบน าความรู ต้ ่ า ง ๆ มาผสมผสานประดิ ษ ฐ์เป็ นสิ่ ง ใหม่ และนัก พัฒ นา
คือ คนทีช่ อบเขียนและพัฒนาโปรแกรม
Core Values ในการเรียนสาขา I-AM
- I-AM Artistic : ศิลปะเทคโนโลยี เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ สร้า งสรรค์ ศิ ลปะหรื อ Media Art ส าหรับ Artist ที่ ช อบศิ ลปะปฏิ ส ัม พั น ธ์
และเทคโนโลยีการแสดงภาพ 2D/2.5D/3D ต่างๆ
- I-AM Smart : ระบบอัจ ฉริย ะ เป็ น วิช าที่เกี่ ย วกับ ปัญ ญาประดิ ษ ฐ์
และระบบอัจฉริยะต่ าง ๆ สาหรับ Tech enthusiast ที่ชอบผสมผสานความรู /้ อุปกรณ์
/เซ็นเซอร์ ทีห่ ลากหลายเพือ่ สร้างระบบฉลาด ๆ ตามต้องการ
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- I-AM User Centric : User Experience เป็ น วิ ช าที่ เกี่ ย ว กั บ
หลัก การออกแบบและพัฒ นาเทคโนโลยีท่ีมี User เป็ น ศู น ย์ก ลางเสมอ ส าหรับ Tech
marker ทีช่ อบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ lean startup และ rapid prototype
แนวอาชีพสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
- Designers and developers of interdisciplinary, interactive
and creative technology production
- Tech-entrepreneur
- Tech startup
- UI/UX designer
- Game developer
- Multimedia developer
- Instructor, lecturers or researchers
สาขาวิชาเอกความมัน่ คงสารสนเทศ (Information Security)
เป็ น สาขาที่เกี่ ย วกับ การรัก ษาความปลอดภัย ของสารสนเทศองค์ก ร
ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนความมัน่ คงปลอดภัย
ขององค์กร สร้างนโยบายความมัน่ คงปลอดภัย รักษาความมัน่ คงปลอดภัย และสามารถ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ เพื่อส่งเสริมพันธกิจขององค์กร ผูท้ ่ีศึกษาในสาขานี้จะได้
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญทัง้ ทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความมัน่ คงสารสนเทศและการบริหาร
จัดการความมันคงสารสนเทศ
่
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แนวอาชีพสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
- Chief Information Security Officer (CISO)
- Security Arthitect
- Security Director
- Security Manager
- Security Engineer
- Incident Responder
- Security Consultant
- Computer Forensics Expert
- Security researcher and developer
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
คณะสถิติประยุกต์
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 12,13
โทรศัพท์ : 0–2727–3037–3040
e-mail : info@as.nida.ac.th
Website : http://as.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology
Management
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology Management)
วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.S. (Information Technology Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 40 คน/ปี
ประมาณ 70 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึกษาภาค
ฤดู รอ้ นที่กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
มีการประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและปลายภาค) ระยะเวลา
ในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
9-15 หน่วยกิต
9-15 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู ้
สอบ (1 ส่วน)
สอบ (2 ส่วน)
- สอบข้อเขียน
สอบ
สอบ
- สอบปากเปล่า
สอบ
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
หมวดวิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 69,000.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 3,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 190,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
จุดเด่น (Strengths)
เป็ น หลัก สู ต รที่เน้น ผลิต บุ ค ลากรที่ มีบ ทบาทในการเป็ น ผู น้ าองค์ก ร
และมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจัด การองค์ก รให้ท ัน กับ สภาวะการเปลี่ ย นแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ น พื้นฐานของการแข่งขันเชิง ธุ รกิจในระดับ นานาชาติ หลัก สู ตรนี้ มี
ลักษณะเด่น คือ นักศึกษาจะได้เรียนรูแ้ ละฝึ กฝนทัง้ ด้านการบริห ารจัดการองค์กรในแขนง
ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการจัดการ การเงินและการบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การตลาด
เป็ นต้น และด้านการจัด การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจัด ฐานข้อ มูล และคลัง ข้อ มูล เครือ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์แ ละความมัน่ คงสารสนเทศ
การบริหารโครงการ การกากับและบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน
เชิงยุ ท ธศาสตร์ระบบสารสนเทศ เป็ นต้น ผู ท้ ่ีสาเร็จการศึ กษาจะมีความรู ค้ วามสามารถ
ที่หลากหลายในตัวเอง ทาให้มีความพร้อ มที่จ ะผสานวิชาความรู แ้ ละประสบการณ์ ท่ีได้
จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทีต่ นทางานได้ทนั ที
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แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
ผู จ้ ัด การโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผู บ้ ริ ห ารด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทุ ก ระดั บ ผู ก้ ากับ ดู แ ลด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผู ก้ าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูป้ ระกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุงกระบวนการทางาน นักวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานธุรกิจ
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะสถิตปิ ระยุกต์
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 12,13
โทรศัพท์ : 0–2727–3037–40
e-mail : info@as.nida.ac.th
Website : http://as.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Master of Science Program in Logistics Management
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Master of Science (Logistics Management)
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
M.S. (Logistics Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 40 คน/ปี
ประมาณ 70 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต
ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8..

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)
วิชาการสัมมนานานาชาติทาง
การจัดการโลจิสติกส์
วิชาการค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
- สอบข้อเขียน
- สอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
รวม (อย่างน้อย)

แผน ก
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

-

3 หน่วยกิต

สอบ
12 หน่วยกิต
37 หน่ วยกิต

สอบ
สอบ
37 หน่ วยกิต

หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 69,000.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 3,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 230,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
จุดเด่น (Strengths)
หลัก สู ต รเน้น การพัฒ นาองค์ ค วามรู แ้ ละทัก ษะด้า นการวิ เคราะห์
เชิ ง ปริ ม าณ ด้านเทคโนโลยี และด้า นการบริ ห าร เพื่ อ ผลิต บุ ค ลากรส าหรับ สายงาน
การจัดการโลจิสติกส์ท่มี คี ุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถทาง
การวิเคราะห์ การประยุ ก ต์ใช้อ งค์ค วามรู แ้ บบบู ร ณาการ และการท างานร่ ว มกับ ผู อ้ ่ื น
การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเ คราะห์
งาน ท างโล จิ ส ติ ก ส์ ก ารใช้ก รณี ศึ ก ษ า แ ล ะก ารศึ ก ษ าห น่ วย ป ฏิ บั ติ งาน จริ ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานของผูส้ าเร็จการศึกษา หลักสูตรได้รบั การพัฒนาสาหรับ
ผูบ้ ริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุ คลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผูท้ ่มี ี
ความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ตอ้ งการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ
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แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
ปฏิบตั ิการโลจิสติกส์นบั เป็ นหัวใจสาคัญของการทาธุ รกิจและปรากฎอยู่
ในทุ ก องค์ก รภายใต้ช่ื อ หน่ ว ยงานที่ แ ตกต่ า งกัน ไป นอกเหนื อ จากต าแหน่ ง ผู บ้ ริห าร
และนั ก วิ เ คราะห์ / วางแผ นในหน่ วยงานโลจิ ส ติ ก ส์ / โซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain)
ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีกและกระจายสินค้า รวมถึงธุ รกิจผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์และที่
ปรึก ษา นอกจากนี้ ผู ส้ าเร็จ การศึ กษายังมีความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ งผู บ้ ริหารและ
นัก วิเคราะห์/วางแผน ในฝ่ ายจัด ซื้ อ ฝ่ ายคลัง สิ น ค้า ฝ่ ายขนส่ ง ฝ่ ายบริ ก ารลู ก ค้า
ฝ่ ายวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง ฝ่ ายกระจายสินค้า ฯลฯ อีกด้วย
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะสถิติประยุกต์
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 12,13
โทรศัพท์ : 0–2727–3037–3040
E-mail : info@as.nida.ac.th
Website : http://as.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Master of Science Program in Applied Statistics
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Master of Science (Applied Statistics)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
M.S. (Applied Statistics)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ วันจันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 30 คน/ปี
ประมาณ 30 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ้ นที่ ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ต เที ย บเคี ย งได้ก ับ
ภาคการศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชา
เป็ น หน่ ว ยกิต ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
หมวดวิชา
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาเลือก(อย่างน้อย)
วิชาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
- สอบข้อเขียน
- สอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์

แผน ก
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
-

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

สอบ
12 หน่วยกิต

สอบ
สอบ
-

รวม (อย่างน้อย)
42 หน่ วยกิต
42 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
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สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1. สถิติ (Statistic)
2. เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
(Decision Technology and Management )
3. วิธวี จิ ยั และประเมินนโยบายเพือ่ การพัฒนา
(Policy Research and Evaluation Methods for Development)
4. วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
(Actarial Science and Risk Management)
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 78,000.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 3,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 250,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
1. สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics-STAT)
จุดเด่น (Strengths)
เป็ นหลักสูตรที่มคี วามเข้มข้นทัง้ เนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจยั ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึง การน าองค์ค วามรู ด้ า้ นสถิ ติ ม าประยุ ก ต์ใช้ไ ด้
อย่างถูกต้องและแม่นยา เป็ นหลักสูตรที่เน้นให้ผูเ้ รียนนาความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปพัฒนา
วิชาชีพ
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พร้อ มทั้ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ส ถิ ติ ก ับ ข้อ มู ล ในองค์ ก รและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สมัยใหม่ เพื่อการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะนาไปสู่การวิจยั
และพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรสถิติ (Career Path)
ผู จ้ บการศึ ก ษาสาขาสถิ ติ ส ามารถประกอบอาชี พ เป็ นครู อาจารย์
นัก วิชาการ นัก วิจ ยั นักสถิ ติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น โยบาย และแผน เจ้าหน้าที่
วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ผู เ้ ชี่ยวชาญการทาเหมืองข้อมูล
หรือศึกษาต่อระดับสูงได้
2. ส าข าวิ ช าเอ ก เท ค โน โล ยี ก ารตั ด สิ น ใจ แ ล ะ ก ารจั ด ก าร
(Decision Technology and Management -DTM)
จุดเด่น (Strengths)
หลักสูตรเน้นองค์ความรูด้ า้ นการวิเคราะห์กระบวนการ ผสมผสานกับ
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุ กต์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ วางแผน
และการจัดการ โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในลักษณะบูรณาการ
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
บุคลากรที่สามารถทางานทางด้านงานวิเคราะห์และวางแผนในภาคธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรม งานควบคุมคุณภาพ งานด้านการบริหารจัดการผลิต งานด้าน
การบริห ารสิน ค้าคงคลัง งานด้านการบริหารโครงการ รวมทัง้ งานด้านจัด การ
โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
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3. สาขาวิ ช าเอกวิ ธี วิ จ ัย และประเมิ น นโยบายเพื่ อ การพั ฒ น า
(Policy Research and Evaluation Methods for Development : PREMD)
จุดเด่น (Strengths)
เป็ นหลักสู ตรที่มเี นื้อหารายวิชาเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งเน้น
การประยุกต์ใช้สารสนเทศ การวิจยั และการประเมินผล เพื่อการวางแผนในด้าน
ต่าง ๆ เช่นการบริหารจัดการ การประเมินผลโครงการ แนวทางและวิธกี ารบริหาร
จัดการโครงการ การวางแผนกาลัง คน การพัฒ นาต่ าง ๆ และระเบียบวิธีวิจ ยั
และสถิตวิ เิ คราะห์ต่าง ๆ
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
บุค ลากรที่ท างานด้านวิเคราะห์น โยบายและแผน งานด้านการบริห าร
ทัว่ ไป นัก การศึ ก ษา นัก การสาธารณสุ ข งานการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม นัก วิจ ยั
และนักสถิตขิ องหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4. สาขาวิ ช าเอกวิ ท ยาการประกัน ภัย และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Actuarial Science and Risk Management - ACT)
จุดเด่น (Strengths)
หลักสูตรเน้นองค์ความรูท้ างวิทยาการประกันภัย คณิ ศาสตร์ประกันภัย
และการบริห ารความเสี่ย ง เพื่ อ ผลิต บุ ค ลากรในศาสตร์วิท ยาการประกัน ภัย
และการบริห ารความเสี่ย งที่ มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและมีภ าวะผู น้ า มีท กั ษะ
การวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสิน ใจ การสื่อสาร และการประยุ ก ต์ใช้องค์
ความรู แ้ บบบู ร ณาการ สอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดและคุ ณ สมบัติ ข องวิช าชี พ
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย และนักบริหารความเสี่ยงในระดับสากล และสอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ
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ตลอดจนแนวทางการกากับดู แลและการเจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของ
ธุ รกิจ ประกัน ภัย ธุ รกิจ การให้บ ริการทางการเงิน และธุ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง
หลักสูตรนี้มเี นื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร
ของสมาคมวิชาชีพทางประกันภัยต่าง ๆ เช่น SOA CAS LOMA เป็ นต้น
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
ผู บ้ ริหารระดับกลางและผู บ้ ริหารระดับสู งที่ทาหน้าที่ดา้ นคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยและ/หรือการบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจและกาหนด
นโยบายระดั บ สู ง ใน องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การให้บ ริ ก ารทางการเงิ น
เช่ น บริษ ทั ประกัน ชี วิต บริษ ทั ประกัน วิน าศภัย บริษ ทั ประกัน ภัย ต่ อ บริษ ทั
ทีป่ รึกษา ธนาคาร เป็ นต้น
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะสถิตปิ ระยุกต์
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 12,13
โทรศัพท์ : 0–2727–3037–3040
e-mail : info@as.nida.ac.th
Website : http://as.nida.ac.th

@@@@@@@@@
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล
Master of Science Program in Business Analytics and Data
Science
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
Master of Science (Business Analytics and Data Science)
วท.ม. (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)
M.S. (Business Analytics and Data Science)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
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5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ วันจันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 50 คน/ปี (รวมทุกสาขาวิชาเอก)
ประมาณ 60 คน/ปี (รวมทุกสาขาวิชาเอก)

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ้ นที่ ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ต เที ย บเคี ย งได้ก ับ
ภาคการศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเป็ นรายวิช า กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชา
เป็ น หน่ ว ยกิต ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
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8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาหลัก
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
5. วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู ้
สอบ
สอบ
และ/หรือสอบปากเปล่า
7. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม (อย่างน้อย)
42 หน่ วยกิต
42 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
หมวดวิชา

สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1. สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
2. สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล (Data Science)
3. สาขาวิชาเอกสุขภาพและชีวสารสนเทศศาสตร์
(Health and Bioinformatics)
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 78,000 .-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 3,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 250,000.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
จากประกาศของสถาบัน
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10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
1. สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
จุดเด่น (Strengths)
เป็ นสาขาวิชาที่เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะในการปฏิบตั ิและ
ความสามารถในการประยุกต์วิทยาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานของ
องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) การเรียนการสอนที่
ครอบคลุม วิท ยาการด้านต่ าง ๆ ที่สาคัญ และจาเป็ นต่ อองค์การ เช่ น การวิจ ยั
การออกแบบการวิจ ยั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัด การข้อมูล
การวิเคราะห์ก ลยุ ท ธ์แ ละการแข่งขัน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้ว ยเทคนิ ค สถิติแ ละ
เหมื อ งข้อ มู ล (Data Mining) การประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ด า้ นการเงิน
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
เป็ นต้น
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรสถิติ (Career Path)
ตาแหน่ งงานด้านการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทาเหมืองข้อมูล การ
วิเคราะห์นโยบายและกลยุ ทธ์ การให้คาปรึกษา อาจารย์ รวมทัง้ ประกอบธุ รกิจ
ส่วนตัวด้านการให้คาปรึกษาองค์การ
2. สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล (Data Science)
จุดเด่น (Strengths)
Big Data คื อ ข้อ มูลที่มีป ริมาณมหาศาล เกิด ขึ้น อย่ างรวดเร็ว และมี
ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล วิธีการและเทคโนโลยีท่นี ิยมใช้กนั ปัจจุบนั ไม่
สามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลลักษณะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผ ล สาขาวิชาเอกวิท ยาการข้อ มูล ครอบคลุ ม หลัก การและเทคโนโลยี
ตัง้ แต่การสร้างจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเฉพาะ Big Data
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ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ แบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เช่น เอกสาร รูปภาพ
เสียงและวีดโี อ
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
ตาแหน่งงานด้านวิศวกรข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล นักวิเคราะห์ขอ้ มูล
อาจารย์/นักวิจยั
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะสถิตปิ ระยุกต์
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 12,13
โทรศัพท์ : 0–2727–3037–3040
e-mail : info@as.nida.ac.th
Website : http://as.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
Master of Arts Program in Social Development Administration
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Master of Arts (Social Development Administration)
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
M.A. (Social Development Administration)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
1. ส่วนกลาง จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
วันเสาร์ 09.00-16.00 น.และวันอาทิตย์ 09.00-12.00 น.
2. ส่วนภูมภิ าค ภาคใต้ : จ.ยะลา : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิ ธร
วันเสาร์ 09.00-16.00 น.และวันอาทิตย์ 09.00-12.00 น.
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 20 คน/ปี
กทม. 40 คน/ปี
ภูมภิ าค 50 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อย
ในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต ประเมินผลการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ (สอบปลายภาค)
ภาคพิเศษ ระบบการเรียนการสอนเป็ นแบบ Block Course
คือ การสอนและประเมินผล (สอบ) ครัง้ ละวิชา
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

8. โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาเอก แบ่งเป็ นแผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก 2
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู ้
สอบ
สอบ
การสอบวิทยานิพนธ์
สอบ
การสอบปากเปล่า
สอบ
รวม
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ

สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1) นโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
(Social Policy and Administrative Strategic Planning)
2) การบริหารองค์การและความรับผิดชอบทางสังคม
(Organization Management and Social Responsibility)
3) การประเมินผลกระทบทางสังคม
(Social Impact Assessment)
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 86,400.-บาท
ภาคพิเศษ (กรุงเทพ) หน่วยกิตละ 2,200 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 119,000.-บาท
ภาคพิเศษ (ภูมภิ าค) หน่วยกิตละ 1,800 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 101,400.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มคี ุณภาพสูงด้านการบริหารการพัฒนาสังคม
ที่พ ร้อมด้ว ยความสามารถด้านสติปญ
ั ญา ความรู ้ ทักษะ ทัง้ ด้านการวิจ ยั การวิเคราะห์
นโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารองค์การ และการประเมินผล
กระทบทางสังคม
2. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีความรูแ้ ละคุณธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทรัพยากรมนุ ษย์ในสาขาการบริหารพัฒนาสังคมและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
เป็ น นัก วิช าการ นัก วิจ ยั ที่ป รึก ษา หรือ ผู บ้ ริห ารชัน้ น าในหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ปละภาคประชาสังคม ทัง้ ในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค
3. สร้างสมรรถนะด้านการวิจยั แก่นกั ศึ กษาให้เป็ นผูน้ าทางวิชาการ ที่สามารถ
สร้าง พัฒ นาต่ อยอดและบูรณาการความรู ้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาและแก้ไข
ปัญหาด้านการบริหารการพัฒนาสังคมในระดับต่าง ๆ อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ
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11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. นักบริหารด้านการพัฒนาสังคมที่ปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาสังคมและความ
รับผิดชอบทางสังคม ทัง้ ในองค์การภาครัฐ องค์การเอกชน และภาคประชาสังคม
2. ครู อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. บุค ลากรในหน่ ว ยงานราชการหรือ สถานประกอบการเอกชนที่มีการใช้
ความรูด้ า้ นการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์การบริหารองค์การ
การบริหารการพัฒนาสังคม
4. นักประเมินผลกระทบทางสังคม
5. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 16
หลักสูตรในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2727-3126,3099,3101
หลักสูตรนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2727-3126
ส่วนภูมภิ าค จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 097-9922142
Website : http://ssde.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์
การพัฒนา
Master of Arts Program in Politics and Development Strategy
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
Master of Arts (Politics and Development Strategy)
ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
M.A. (Politics and Development Strategy)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
ส่วนกลาง
วันเสาร์และวันอาทิตย์
09.00-16.00 น.
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 10 คน/ปี
ประมาณ 15 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อย
ในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต ประเมินผลการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ (สอบปลายภาค)
ภาคพิเศษ ระบบการเรียนการสอนเป็ นแบบ Block Course
คือ การสอนและประเมินผล (สอบ) ครัง้ ละวิชา
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

8. โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาเอก แบ่งเป็ นแผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก 2
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9-18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
0-9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู ้
สอบ
สอบ
การสอบวิทยานิพนธ์
สอบ
การสอบปากเปล่า
สอบ
รวม
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ

สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1) การเมืองท้องถิน่ และยุทธศาสตร์การบริหาร
(Local Politics and Administrative strategy)
2) การเมืองระหว่างประเทศกับการพัฒนา
(International Politics and Development)
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 86,400.-บาท
ภาคพิเศษ (กรุงเทพ) หน่วยกิตละ 2,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,700.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
หลักสู ตรเน้นการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการแบบองค์รวม และการใช้
ปัญญาเชิงปฏิบตั ิ เป็ นหลักสูตรที่มงุ่ เน้นการเสริมสร้างการกระทาและพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีสานึกในพันธกิจต่อประเทศชาติ เสริมสร้างวิสยั ทัศน์
และความสามารถในการจัดทาและนายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิผล
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการ
การจัดการ รวมถึงการจัดการทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา และการใช้
ปัญญาเชิงปฏิบตั ิในทางการเมืองและการพัฒนา เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบตั ิงานใน
องค์การและสถาบันการเมืองการปกครอง ดังนี้
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการเสริมสร้างและ
เกื้อหนุ นต่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
2. สามารถนาความรูท้ างวิชาการและหลักทางจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การปฏิบตั ิได้อย่างมีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ
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11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. นักบริห ารด้านรัฐศาสตร์มือ อาชีพ ที่สามารถศึ ก ษาวิเคราะห์ประเด็น ต่ าง ๆ
ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนวงกว้าง และสามารถนาทักษะและความรูท้ ่ไี ด้ไปใช้
ประโยชน์ในการใช้ชวี ติ ประจาวัน ทัง้ ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
2. อาจารย์แ ละนั ก วิ ช าการด้า นการรัฐ ศาสตร์แ ละด้า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานราชการและสถานประกอบการที่ มี ก ารใช้ค วามรู ้
ด้านรัฐศาสตร์ สามารถศึกษาวิเคราะห์วธิ ีการทางานของรัฐบาล และผลกระทบต่อสังคมจาก
การตัดสินใจทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ทัง้ ในองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. อาชีพอิสระอื่น ๆ
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 16
โทรศัพท์ 0-2727-3101, 0-2727-3099
Website : http://ssde.nida.ac.th

@@@@@@@@@
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
Master of Science Program in Environmental
Management
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
Master of Science (Environmental Management)
วท.ม. (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
M.S. (Environmental Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน
ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
1. ส่วนกลาง จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบัน
เสาร์ – อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
2. ส่วนภูมภิ าค จ.ระยอง :สานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ
ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง

ประมาณ 10 คน/ปี
ประมาณ 45 คน/ปี
ประมาณ 25 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ จัด เนื้ อหาวิ ช าที่ ส อนเป็ นรายวิ ช า ก าหนดเนื้ อหามากน้อ ยในแต่ ล ะวิ ช า
เป็ น หน่ ว ยกิต ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ใช้ระยะเวลา ในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ น แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (วิชาการค้นคว้าอิสระ)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาหลัก
24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู ้
สอบ
สอบ
7. การสอบวิทยานิพนธ์
สอบ
8. การสอบปากเปล่า
สอบ
รวม
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ
หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 81,700.-บาท
ภาคพิเศษ (กทม.และภูมภิ าค) หน่วยกิตละ 2,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 128,700 - 130,700.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
เป็ น หลัก สู ต รชัน้ น าในระดับ ประเทศที่ผ ลิต มหาบัณ ฑิต ที่มีค วามเป็ น เลิศ
ด้านศาสตร์การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมที่มงุ่ เน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทัง้
ด้านเศรษฐกิ จ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม ในลัก ษณะบู ร ณาการร่ ว มกัน ระหว่ าง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมและชุมชน
11. แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ภาครัฐ
- หน่ วยงานราชการ อาทิ นักวิ ชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
นั ก วิ จ ั ย ด้า น สิ่ ง แวด ล้อ ม ใน ห น่ วยงาน ส่ ว น กลาง อาทิ กระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพลัง งาน กระทรวงพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงดิ จิท ลั เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม เป็ น ต้น
หน่ วยงานส่วนภูมภิ าค อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ตาบล และเทศบาลทุกระดับ
- รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน อาทิ นักวิชาการ นักวิจยั ด้านสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อม
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2. ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
- บริษทั เอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ตาแหน่งที่ปรึกษาด้าน
สิง่ แวดล้อม นักวิชาการด้านสิง่ แวดล้อม ผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อม ผูค้ วบคุมระบบ
บาบัดมลพิษด้านสิง่ แวดล้อม
- ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่ อ ม ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานด้า น
สิ่งแวดล้อม อาทิ การรับกาจัดของเสียอันตราย การรับซื้อของเก่า การรับขน
และกาจัดขยะ การประกอบกิจ การโรงไฟฟ้ าจากพลังงานชีว มวล พลังงาน
แสงอาทิตย์
3. สถาบันการศึกษา
- นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อม
4. ภาคชุมชน/องค์กรอิสระ
- นักวิชาการอิสระภาคประชาชน และบุคลากรขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม อาคารราชพฤกษ์ ชัน้ 4
โทรศัพท์ 0-2727-3130,3291 โทรสาร 0-2374-4280
ส่วนภูมภิ าค จังหวัดระยอง สานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โทรศัพท์ 082-782-9353 โทรสาร 0-3868-4798
Website : http://gseda.nida.ac.th/
Email : ms.gseda@nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และองค์การ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
Master of Science Program in Human Resource and
Organization Development
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
Master of Science (Human Resource and Organization
Development
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และองค์การ)
M.S. (Human Resource and Organization Development)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
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5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันจันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-19.30 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของแต่ละหลักสูตร
6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ประมาณ 30 คน/ปี
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประมาณ 120 คน/ปี
(จันทร์-ศุกร์) ประมาณ 30 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ (Semester) คื อ การศึ กษาภาคต้น และการศึ ก ษาภาคปลาย และอาจมีการศึ ก ษา
ภาคฤดู ร อ้ น (Summer Session) รวมด้ว ย การศึ ก ษาภาคปกติ มีร ะยะเวลาประมาณ
15 สัป ดาห์ ส่ ว นการศึ ก ษาภาคฤดู รอ้ น มีร ะยะเวลาประมาณ 7 สัป ดาห์ ทัง้ นี้ ต้อ งมี
ชัว่ โมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอน
เป็ น รายวิช า ก าหนดเนื้ อ หามากน้อ ยในแต่ ล ะวิช าเป็ น หน่ ว ยกิ ต ประเมิน ผลการศึ ก ษา
ภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
และไม่เกิน 5 ปี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็ น แผน ก และแผน ข ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์) (ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
สอบ
สอบประมวลความรู ้
สอบ
โดยข้อเขียน
สอบ
สอบปากเปล่า
รวม
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ

สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1) สาขาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource)
2) สาขาการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
3) ไม่ระบุสาขา (Non-Major)
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 103,800.- บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 3,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 184,700.- บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
องค์ความรูด้ า้ นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
การพัฒ นายกระดับขีดความสามารถขององค์ก รควบคู่ ไปกับคุ ณ ภาพชีวิต
ในการทางานของบุคลากร
บูรณาการแนวคิดการพัฒนามนุ ษย์ จากปรัชญาของโลกตะวันตกผสมผสาน
กับปรัชญาของโลกตะวันออก
11. จุดเด่นของหลักสูตร
เป็ นหลัก สู ต รแรกด้า นการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์แ ละองค์ ก ารแห่ ง แรก
ของประเทศไทย
เน้นพัฒนา ทักษะการเรียนรู ้ วิธีการเรียนรู ้ (Learning how to learn skills)
และทักษะการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research skills)
ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามวงจรการเรียนรูท้ ่เี น้นการมีประสบการณ์ การฝึ กปฏิบตั ิ
การทบทวน และการต่อยอดองค์ความรู ้ (Action learning)
เน้นการเรียนรูร้ ่วมกันจากการแบ่งปันประสบการณ์ของเครือข่ายนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
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12. แนวทางในการประกอบอาชีพ
 นักบริหารงานทรัพยากรมนุ ษย์และองค์การในภาครัฐและเอกชน
 อาจารย์ นักวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 บุคลากรและผูบ้ ริหารในหน่วยงานราชากรหรือสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
 เจ้าของธุรกิจ
 อาชีพอิสระอื่น ๆ
13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชัน้ 1
โทรศัพท์ 0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91
Website : www.hrd.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผูน้ า การจัดการ และนวัตกรรม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ า การจัดการ และ
นวัตกรรม
Master of Management Program in Leadership, Management
and Innovation
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผูน้ า การจัดการ และนวัตกรรม)
Master of Management (Leadership, Management
and Innovation)
กจ.ม. (ภาวะผูน้ า การจัดการ และนวัตกรรม)
M.M. (Leadership, Management and Innovation)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
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5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-19.30 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของแต่ละหลักสูตร
6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 15 คน/ปี
ประมาณ 30 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษา
ปกติ (Semester) คื อ การศึ กษาภาคต้น และการศึ ก ษาภาคปลาย และอาจมีการศึ ก ษา
ภาคฤดู ร อ้ น (Summer Session) รวมด้ว ย การศึ ก ษาภาคปกติ มีร ะยะเวลาประมาณ
15 สัปดาห์ ส่ว นการศึ กษาภาคฤดู รอ้ น มีระยะเวลาประมาณ 7 สัป ดาห์ ทัง้ นี้ ต้องมี
ชัว่ โมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ จัดเนื้อหาวิชาที่สอน
เป็ น รายวิช า ก าหนดเนื้ อ หามากน้อ ยในแต่ ล ะวิช าเป็ น หน่ ว ยกิ ต ประเมิน ผลการศึ ก ษา
ภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
และไม่เกิน 5 ปี
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8. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
การสอบประมวลความรู ้
สอบวิทยานิพนธ์
สอบปากเปล่า
รวม

แผน ก
(ทาวิทยานิ พนธ์)
12 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบ
สอบ
36 หน่ วยกิต

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
12 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบ
สอบ
36 หน่ วยกิต

หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ

9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 105,000.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 4,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 299,500.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน
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10. จุดเน้นของหลักสูตร
มุง่ เน้นการเรียนการสอนใน 3 ประเด็น คือ การสร้างภาวะผูน้ า การบริหาร
จัดการนวัตกรรมและการจัดการความยัง่ ยืน
11. จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาผูน้ าที่มคี วามรูค้ วามสามารถในการบริหาร
จัดการ การบริหารคุณค่า การสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบและความ
ยัง่ ยืนให้แก่องค์การ
12. แนวทางในการประกอบอาชีพ
 นวัตกรในองค์การ
 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ นักพัฒนาองค์การ หรือ นักพัฒนาระบบ
 ผูบ้ ริหารในองค์การ
 อาจารย์ และนักวิชาการ
 ผูป้ ระกอบการ หรือ อาชีพอิสระอื่นๆ
13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชัน้ 1
โทรศัพท์ 0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91
Website : www.hrd.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สาร
และวัฒนธรรมญี่ป่ นุ
Master of Arts Program in Japanese Communication
and Culture
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสือ่ สารและวัฒนธรรมญี่ป่ นุ )
Master of Arts (Japanese Communication and Culture)
ศศ.ม. (การสือ่ สารและวัฒนธรรมญี่ป่ นุ )
M.A. (Japanese Communication and Culture)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะภาษาและการสือ่ สาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนที่สถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ

ประมาณ 10 คน/ภาคการศึกษา
เปิ ดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2
ประมาณ 23 คน/ภาคการศึกษา
เปิ ดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนที่ 2

ภาคพิเศษ

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต
ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ร ะยะเวลา
ในการศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 5 ปี
8. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู ้
รวม

แผน ก
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบข้อเขียน
36 หน่ วยกิต

หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 112,300 บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 4,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท
* รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
- เน้นการนาทฤษฎี แนวคิดทางการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ป่ ุนไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานจริง
- มุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพการสือ่ สารด้วยภาษาญี่ป่ นุ ในสายอาชีพต่าง ๆ
11. จุดเด่นของหลักสูตร
- เป็ นหลัก สู ต รที่ ด าเนิ น การเรี ย นการสอนเป็ นภาษาไทย และภาษาญี่ ป่ ุ น
ทีผ่ สมผสานการเรียนรูท้ างภาษาและวัฒนธรรมในสายอาชีพ
- ส่ ง เสริ ม การสร้า งองค์ ค วามรู แ้ ละงานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร
และวัฒนธรรมญี่ป่ ุน ตลอดจนมีความเข้าใจในด้านการทางานร่วมกับคนญี่ป่ ุน เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในสายอาชีพ ของตน และสามารถนาไปประยุ กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสัมพันธภาพของทัง้ สองประเทศ
- เป็ นการเรียนรู แ้ บบครบวงจร (ทุน การศึ กษา-การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนการศึกษา
ผ่านการฝึ กงานในบริษทั ญี่ป่ ุนและการไปศึกษาระยะสัน้ ที่ญ่ีป่ ุน -โอกาสในการหางานทา)
**สาหรับผูท้ ม่ี ผี ลการเรียนดีเด่น
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12. แนวทางในการประกอบอาชีพ
 พนักงานและผูบ้ ริหารทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ภาษาญี่ป่ นุ
 ข้าราชการ เจ้าหน้าทีร่ ฐั วิสาหกิจ
 ล่าม นักแปล อาชีพอิสระ
 ครู อาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ
13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะภาษาและการสือ่ สาร
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชัน้ 12A
โทรศัพท์ 0-2727-3139-41, 0-2727-3162
e-mail : langcom@nida.ac.th
Website : http:.//lc.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพือ่ การพัฒนาอาชีพ
Master of Arts Program in English for Professional
Development
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ)
Master of Arts (English for Professional Development)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ)
M.A. (English for Professional Development)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะภาษาและการสือ่ สาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ

ประมาณ 15 คน/ภาคการศึกษา
จัดการเรียนการสอนทัง้ 2 ภาคการศึกษา
ประมาณ 30 คน/ภาคการศึกษา
จัดการเรียนการสอนทัง้ 2 ภาคการศึกษา

ภาคพิเศษ

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต
ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ร ะยะเวลา
ในการศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 5 ปี
8. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู ้
รวม

แผน ก
(ทาวิทยานิ พนธ์)
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบข้อเขียน
36 หน่ วยกิต

หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 91,500 บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 4,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 184,500 บาท
* รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตร
- เน้นให้ผูเ้ รียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทอาชีพต่าง ๆ ให้มี
ความเชี่ยวชาญและสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้จริง
11. จุดเด่นของหลักสูตร
- เสริ ม สร้า งให้ผู เ้ รี ย นจากทุ ก สาขาอาชี พ ได้พ ัฒ นาศั ก ยภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับการทางานและใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนสาคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนมีศกั ยภาพในการ
ทางานมากยิง่ ขึ้น
12. แนวทางในการประกอบอาชีพ
 พนักงานและผูบ้ ริหารทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
 ข้าราชการ เจ้าหน้าทีร่ ฐั วิสาหกิจ
 ล่าม นักแปล อาชีพอิสระ
 ครู อาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ
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13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะภาษาและการสือ่ สาร
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชัน้ 12A
โทรศัพท์ 0-2727-3139-41, 0-2727-3162
e-mail : langcom@nida.ac.th
Website : http:.//lc.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพือ่ การบริหาร
Master of Arts Program in Law for Management
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพือ่ การบริหาร)
Master of Arts (Law for Management)
ศศ.ม. (กฎหมายเพือ่ การบริหาร)
M.A. (Law for Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันเสาร์
09.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 20 คน
ประมาณ 40 คน

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึกษาภาค
ฤดูรอ้ นทีก่ าหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
ภาคปกติ
จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อย
ในแต่ ล ะวิ ช าเป็ นหน่ ว ยกิ ต ประเมิ น ผลการศึ ก ษา
ภาคเรียนละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค)
ภาคพิเศษ
ระบบการเรียนการสอนเป็ นแบบ Block Course
คือ การสอนและประเมินผล (สอบ) ครัง้ ละวิชา
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผน ก2
(ทาวิทยานิ พนธ์)
20 ชัว่ โมง

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
20 ชัว่ โมง

วิชาการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู ้
สอบ (ข้อเขียน)
รวม
36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : * การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ
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สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพือ่ การบริหารงานภาครัฐ
2. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพือ่ การบริหารงานภาคเอกชน
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 107,300.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 5,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 233,400.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
จุดเด่น (Strengths)
เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้เป็ นนักบริหารที่มีความรู ค้ วามเข้าใจด้านกฎหมาย
สามารถใช้องค์ความรูท้ างกฎหมายในการบริหารงานอย่างมีป ระสิทธิภาพและมีคุณธรรม
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนัน้ ยังสามารถบูรณาการองค์ความรูท้ างด้านกฎหมาย
และการบริ ห ารมาปรับ ใช้ก ับ การบริ ห ารงานทั้ง ในภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถทางการบริหาร
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Carrier Path)
สามารถประกอบอาชีพ ในหน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และ องค์ก รอิส ระต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ตั ิ ง านทัง้ ทางด้านการบริห ารและงาน
ด้านกฎหมาย โดยน าความรู ท้ างกฎหมาย มาปรับ ใช้กบั การบริห ารงาน ดัง นั้น ผู ส้ าเร็จ
การศึ ก ษาสามารถเลื อ กประกอบอาชี พ ต่ า ง ๆ ได้อ ย่ า งกว้า งขวางกว่ า สาขาอื่ น ๆ
เพราะนอกจากจะสามารถประกอบอาชีพที่ก ันไว้เฉพาะสาหรับนักกฎหมายแล้ว ยังสามารถ
ประกอบอาชีพอื่น ทีผ่ ูส้ าเร็จการศึกษาสาขาอื่น ๆ นามาประกอบอาชีพนัน้ ๆ ได้อกี ด้วย
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11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะนิตศิ าสตร์
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชัน้ 5
โทรศัพท์ : 0-2727-3660-62
โทรสาร : 0-2374-4731
e-mail : law@nida.ac.th
Website : http://law.nida.ac.th

@@@@@@@@@

199

หลักสูตรนิ ตศิ าสตรมหาบัณฑิต
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws
น.ม.
LL.M.
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันเสาร์
09.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
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6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

ประมาณ 60 คน
ประมาณ 80 คน

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ ทัง้ นี้ ภาคปกติและภาคพิเศษ จัดเนื้อหาวิชาที่สอนเป็ นรายวิช า กาหนดเนื้อหา
มากน้อ ย ในแต่ ล ะวิ ช าเป็ นหน่ ว ยกิ ต ประเมิ น ผลการศึ ก ษา ภาคเรี ย นละ 2 ครั้ง
(สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
8. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิชาเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาเลือก
วิชาการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การสอบประมวลผลความรู ้

แผน ก 2
(ทาวิทยานิ พนธ์)
20 ชัว่ โมง
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
-

แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
20 ชัว่ โมง
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
โดยสอบข้อเขียน

รวม
36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะ

201

สาขาวิชาเอก มีดงั นี้
1) สาขากฎหมายเพือ่ วิชาชีพกฎหมาย
2) สาขากฎหมายมหาชน
3) สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
4) สาขากฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
5) สาขากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
6) สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 105,300.-บาท
ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 5,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 226,700.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากประกาศของสถาบัน

10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
จุดเด่น (Strengths)
เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ในสาขานิ ติ ศ าสตร์ท่ี มี ค วามรู ค้ วามสามารถสู ง
มีคุณ ธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย
และใช้ก ฎหมายเพื่ อ ประกอบอาชี พ ผดุ ง ความยุ ติ ธ รรมของสัง คม และเพื่ อ รัก ษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
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แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Carrier Path)
สามารถประกอบอาชี พ ในหน่ ว ยงานทั้ง ในภาครัฐ และภาคเอกชน
รัฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ก รอิ ส ระต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานด้า นกฎหมาย ให้มี ค วามรู ้
ความเชี่ ย วชาญทางด้า นกฎหมายเป็ นนั ก กฎหมายวิ ช าชี พ สามารถ น ามาปรับ ใช้
กับการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิตกิ ร นักวิชาการ ที่ปรึกษา
กฎหมาย ฯลฯ ซึง่ ผูท้ ม่ี ไิ ด้สาเร็จการศึกษานิตศิ าสตร์ ไม่สามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้เลย
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะนิตศิ าสตร์
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชัน้ 5
โทรศัพท์ : 0-2727-3660-62
โทรสาร : 0-2374-4731
e-mail : law@nida.ac.th
Website : http://law.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ
Master of Management Program in Integrated Tourism and
Hospitality Management
2. ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการมหาบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
Master of Management (Integrated Tourism and Hospitality
Management)
กจ.ม. (การจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ)
M.M. (Integrated Tourism and Hospitality Management)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา/วิธีการคัดเลือก
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
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5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
1. ส่วนกลาง จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันฯ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี้
1.1 ภาคปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
1.2 ภาคพิเศษ ส่วนกลาง วันเสาร์
09.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
2. ส่วนภูมภิ าค
จัดการเรียนการสอนทีว่ ทิ ยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จัดการเรียนการสอนทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
6. จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
ภาคปกติ
ภาคการศึกษาละ 30 คน
ภาคพิเศษ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาละ 30 คน
จังหวัดภูเก็ต
ภาคการศึกษาละ 30 คน
7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดู รอ้ นที่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ต เทีย บเคี ย งได้ก บั ภาคการศึ ก ษา
ภาคปกติ จัดเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นรายวิชา กาหนดเนื้อหามากน้อยในแต่ละวิชาเป็ นหน่วยกิต
ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี

205

8. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา

แผนก1
-

2. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

-

3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเอก
5. หมวดวิชาเลือก
บังคับเลือก
เลือกเสรี
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
7. วิทยานิพนธ์
8. การสอบประมวลความรู ้

-

รวม

36 หน่วยกิต
-

36 หน่วยกิต

แผนก2
ไม่นอ้ ยกว่า 20
ชัว่ โมง
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
-

12 หน่วยกิต
-

36 หน่วยกิต

แผนข
ไม่นอ้ ยกว่า20
ชัว่ โมง
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
โดยสอบข้อเขียน

36 หน่วยกิต

หมายเหตุ : การเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะฯ

9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ
หน่วยกิตละ 1,500.-บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 98,500.-บาท
ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เหมาจ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 177,900.-บาท
ภาคพิเศษ จังหวัดภูเก็ต เหมาจ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 174,900.-บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ให้ศึกษารายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จากประกาศของสถาบัน
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10. จุดเน้นของหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ
จุดเด่น (Strengths)
หลักสูตรจะมีการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ สหวิทยาการสู่การ
วางแผน กาหนดนโยบายการพัฒ นาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการสู่ค วามยัง่ ยืน ทัง้ ในบริบ ทของการดู แลฐานทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย ว
การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และบริการเชิงกลยุทธ์ท่เี ป็ นมิต รกับสิ่งแวดล้อม
ในขณะเดียวกันประสบผลสาเร็จในเชิงธุ รกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
1. นักบริหารทีป่ ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านการท่องเทีย่ ว หรือสังคมศาสตร์
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ ว
และบริการ
4. เจ้าของกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ วและบริการ
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว อาคารราชพฤกษ์ ชัน้ 2
โทรศัพท์ 0-2727-3671-3 โทรสาร 0-2375-4222
ศูนย์การศึกษา จังหวัดภูเก็ต คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 083-6248212, 086-9531362
e-mail : nida.gstm@gmail.com
website : http://tour.nida.ac.th
@@@@@@@@@
207

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์และนวัตกรรม
คณะนิ เทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
(จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม
Master of Arts Program in Communication and Innovation
2. ชื่อปริญญาบัตรและชื่อย่อปริญญาบัตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
Master of Arts (Communication and Innovation)
ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
M.A. (Communication and Innovation)
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4 .คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ดูรายละเอียด หน้า 243-255
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5. การเรียนการสอน/สถานศึกษา
ภาคปกติ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น.
ภาคพิเศษ
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.
ภาคพิเศษ รับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
1 ห้องและภาษาอังกฤษ 1 ห้อง
จัดการเรียนการสอน ทีส่ ถาบันตามตารางสอนของหลักสูตร
6. จานวนที่รบั

ภาคปกติ ประมาณ 50 คน/ปี
ภาคพิเศษ ประมาณ 60 คน/ปี

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยหนึ่งภาคปกติ มีระยะเวลาการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึ กษา
ภาคฤดูรอ้ นที่กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึ กษาปกติ
จัด เนื้ อหาวิช าที่ ส อนเป็ น รายวิช า ก าหนดเนื้ อหามากน้อ ยในแต่ ล ะวิช าเป็ น หน่ ว ยกิ ต
ประเมิน ผลการศึ ก ษา ภาคเรีย นละ 2 ครัง้ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ใช้ร ะยะเวลา
ในการศึกษาประมาณ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
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8. หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก.2 และแผน ข
แผน ก 2
แผน ข
หมวดวิชา
(ทาวิทยานิ พนธ์)
(ไม่ทาวิทยานิ พนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7. การสอบประมวลความรู ้
สอบประมวลความรู ้
(โดยสอบข้อเขียน)
รวม

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

สาขาวิชาเอก มี 4 สาขา ดังนี้
1. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสือ่ สารการตลาดและดิจทิ ลั
Innovative Maketing and Digital Communication (i-Digital Marketing)
2. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสือ่ สารดิจทิ ลั เพือ่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Innovative Digital Communication for Creative Industries (i-Creative)
3. สาขาวิชากเอกนวัตกรรมการสือ่ สารและการรณรงค์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
Innovative Communication and Campaign for Social Change (i-Change)
4. ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
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9. ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ภาคปกติ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 94,300 บาท
ภาคพิเศษ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 237,700 บาท
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 441,700 บาท
10. จุดเด่นของหลักสูตร
หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ เทศศาสตร์แ ละนวัต กรรม
เป็ นหลักสูตรที่มแี นวคิดในการนาเสนอความรูด้ า้ นนิเทศศาสตร์ท่ี บูรณาการกับศาสตร์อ่นื ๆ
และเสนอมุมมองที่เป็ นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็ นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างสรรค์นกั นิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ท่มี แี นวคิดใหม่และทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในทุกด้านทัง้ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมในลักษณะต่าง ๆ
แนวอาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา (Career Path)
1. นักบริหารด้านการสือ่ สารทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐและเอกชน
2. นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรด้านการสือ่ สารองค์กร
3. ครีเอทีฟ
4. นักการสือ่ สารการตลาดแบบดิจทิ ลั
5. อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. เจ้าของกิจการด้านการสือ่ สาร และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
7. นักวิจยั ด้านการสือ่ สารและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
8. อาชีพอิสระด้านการตลาดและดิจทิ ลั
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11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
อาคารมาลัย หุวะนันท์ ชัน้ 8
โทรศัพท์ 0-2727-3764, 09-0678-4690 โทรสาร 0-2377-7414
Website : www.gscm.nida.ac.th
Email : gscm@nida.ac.th
Facebook : นิเทศ at NIDA
@@@@@@@@@
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Master of Business Administration
(English Program)
1. Name of Program Administration
Master of Business Administration Program
(English Program)
2. Name of Degree
Master of Business Administration
M.B.A.
3. Responsible Agency
Graduate School of Business Administration
National Institute of Development Administration (NIDA)
Bangkok, Thailand
4. Qualification of Applicants
4.1 Qualification of Applicants for written Examination
1.1 Applicants must hold a bachelor’s degree in any field
or major from an accredited academic institution. Or
1.2 Applicants who are studying in their last semester
must graduate with a bachelor’s degree on or before the first day of
the semester for which they have been accepted.
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1.2.1 A Complete (final) transcript with the specifield
date of graduation must be submitted on or before the first day of
the term for which the applicant has been accepted.
4.2 Applicants’ Qualifications for Tuition Fee partial Scholarship 2
1.1 Applicants must have a bachelor’s degree in any field
from an accredited academic institution. All applicants must have a
cumulative G.P.A. of not less than 2.75. Or
1.2 Applicants, currently employed, must obtain written
approval from their employer to pursue full time study at NIDA.
5. Selection Procedure
1. Written Examination
Applicants must take NIDA’s Qualifying Examination
which consists of Business Aptitude Test, English Proficiency Test
and Modified Speed Track.
Applicants who have taken the TOEFL and GMAT test
with the minimum score of 500 on both tests are not required to
take the written examination
Native English applicants or applications who
completed prior undergraduate studies in English-speaking countries
are exempt from the English Profiency Test.
2. Interview
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6. Number of students accepted 25 persons
7. Educational System
An academic year is divided into two semester and one
summer session. Students in the English Program are not permitted
to enroll in the Thai program courses. Students must successfully
complete at least 48 credits. The class schedule is held during
weekdays, daytime.
8. Length of Study
Student should complete the program within five academic
years from the time of admission.
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9. Program Structure and Major areas of study
The curriculum consists of two plans :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Course
Foundation Courses
Basic Courses
Core Courses
Major Courses/
Elective Course
Independent Studies
Comprehensive
Examination (Writing
Exam.)
Thesis
Oral Examination
Total (no less than)

Plan A (2)
non credits
12-18 credits
15 credits
3-9 credits

Plan B
non credits
12-18 credits
15 credits
12-27 credits

-

3 credits

required

required

12 credits
48 credits

required
48 credits

Major fields of study
- Marketing
- Finance
Major offering is subject to GSBA’s discretion
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10. Estimated tuition fees
Approximately 140,000 baht/entire program
11. Contact for more detail
Graduate School of Business Administration
Bunchana Atthakor Building, Floor 8
Telephone 0-2727-3932-49
Website : www.nidabusinessschool.com
@@@@@@@@@
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Master of Business Administration
(International Program)
1. Name of Program Administration
Master of Business Administration Program
(International Program)
2. Name of Degree
Master of Business Administration
M.B.A.
3. Responsible Agency
Graduate School of Business Administration
National Institute of Development Administration (NIDA)
Bangkok, Thailand
4. Qualification of Applicants
Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or
major from an accredited academic institution.
4.1 Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or
major from an accredited academic institution and have a TOEFL score of
500 PBT, 173 CBT and 61 iBT or IELTS score of 6.0 or NIDA TOEFL ITP
score of 500 or NIDA TEAP score of 500.
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4.2 Applicants who are native speakers of English or who
have completed undergraduate studies in English within 5 years prior to
application.
5. Selection Procedure
Interview Examination
6. Number of students accepted 25 persons
7. Educational System
An academic year is divided into two semester and one summer
session. Each semester covers a period of at least 15 weeks of study.
The summer session covers the same length of studying period as a
semester. Students must successfully complete at least 42 credits.
The class schedule is held on weekends.
8. Length of Study
Student should complete the program within five
academic years from the time of admission.
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9. Program Structure and Major areas of study
The curriculum consists of two plans :
Course
Plan A2
1. Remedial Course
Non-credit
2. Basic Courses
6 credits
3. Core Courses
15 credits
4. Major Courses
9 credits
5. Elective Courses
6. Independent Study
7. Thesis
12 credits
Written
8. Comprehensive
Examination
Examination

Plan B
Non-credit
6 credits
15 credits
9 credits
9 credits
3 credits
-

Written
Examination
And
Oral Examination

Total

42 credits

42 credits

10. Estimated tuition fees
Approximately 520,000 baht/entire program
11. Contact for more detail
Graduate School of Business Administration
Bunchana Atthakor Building, Floor 8
Telephone 0-2727-3932-49
Website : www.nidabusinessschool.com
@@@@@@@@@
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Master of Business Administration – Accelerated MBA
(International Program)
1. Name of Program Administration
Master of Business Administration Program - Accelerated
MBA (International Program)
2. Name of Degree
Master of Business Administration
M.B.A.
3. Responsible Agency
Graduate School of Business Administration
National Institute of Development Administration (NIDA)
Bangkok, Thailand
4. Qualification of Applicants
Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or
major from an accredited academic institution.
4.1 Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or
major from an accredited academic institution and have a TOEFL score of
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500 PBT, 173 CBT and 61 iBT or IELTS score of 6.0 or NIDA TOEFL ITP
score of 500 or NIDA TEAP score of 500.
4.2 Applicants who are native speakers of English or who
have completed undergraduate studies in English within 5 years prior to
application.
5. Selection Procedure
Interview Examination
6. Number of students accepted 25 persons
7. Educational System
An academic year is divided into two semester and one summer
session. Each semester covers a period of at least 15 weeks of study.
The summer session covers the same length of studying period as a
semester. Students must successfully complete at least 42 credits.
The class schedule is held on weekdays.
8. Length of Study
Student should complete the program within five academic years
from the time of admission.
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9. Program Structure and Major areas of study
The curriculum consists of two plans :
Course
Plan A2
1. Remedial Course
Non-credit
2. Basic Course
6 credits
3. Core Courses
15 credits
4. Major Courses
9 credits
5. Elective Courses
6. Independent Study
7. Thesis
12 credits
Written
8. Comprehensive
Examination
Examination

Plan B
Non-credit
6 credits
15 credits
9 credits
9 credits
3 credits
-

Written
Examination
And
Oral Examination

Total

42 credits

42 credits

10. Estimated tuition fees
Approximately 229,000 baht/entire program
11. Contact for more detail
Graduate School of Business Administration
Bunchana Atthakor Building, Floor 8
Telephone 0-2727-3932-49
Website : www.nidabusinessschool.com
@@@@@@@@@
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Master of Science Program in Financial Investment and Risk
Management (International Program)
1. Name of Program Administration
Master of Science Program in Financial Investment and Risk
Management (International Program)
2. Name of Degree
Master of Science (Financial Investment and Risk
Management)
M.S. (Financial Investment and Risk Management)
3. Responsible Agency
Graduate School of Business Administration
National Institute of Development Administration (NIDA)
Bangkok, Thailand
4. Qualification of Applicants
Applicants must hold a bachelor’s degree in any field or
major from an accredited academic institution. Work experience is not
required, but will favorably be evaluated in the application process.
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5. Selection Procedure
1. Written examinations
2. Interview
6. Number of students accepted 25 persons
7. Educational System
The academic year is divided into two 15-week regular
semesters and one 8-week summer semester. The student must complete
the program within five academic years. The class schedule is held on
weekends.
8. Program Structure
8.1 Total credits for the program is 36 credits.
8.2 The curriculum structure (Plan A and Plan B) consists of the
following
Course
Plan A2
Plan B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Remedial Course
Basic Course
Core Courses
Major Courses
Elective Courses
Independent Study
Thesis
Comprehensive
Examination

Non-credit
9 credits
3 credits
12 credits
12 credits
Written
Examination

Non-credit
9 credits
3 credits
12 credits
9 credits
3 credits
Written
Examination

36 credits

36 credits

Total
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9. Estimated tuition fees
Approximately 450,000 baht/entire program
10. Contact for more detail
Graduate School of Business Administration
Bunchana Atthakor Building, Floor 8
Telephone 0-2727-3933-49
Website : www.nidabusinessschool.com

@@@@@@@@@
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Master of Arts in Program Language and Communication
(International Program)
1. Name of Program
Master of Arts Program in Language and Communication
(International Program)
2. Name of Degree
Master of Arts (Language and Communication)
M.A. (Language and Communication)
3. Responsible Agency
Graduate School of Language and Communication
National Institute of Development Administration ( NIDA)
Bangkok, Thailand
4. Qualification of Applicants
4.1 Regular Program applicants
Category I: General Admissions
1. 1 Holder of a Bachelor’ s degree from a university or
education institute, accredited by the Commission on Higher Education or a
final year student in an aforementioned Bachelor’s degree program.
1.2 Applicant must be able to study full time.
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Category 2: Tuition Fee Exemption Scheme
2.1 Holder of a Bachelor’s degree from faculty of arts, faculty
of liberal arts, faculty of communication arts, or other field related to
language and communication from a university or education institute,
accredited by the Commission on Higher Education or a final year student of
an aforementioned Bachelor’s degree program.
2.2 Applicant must have GPA of at least 2.75.
2.3 Applicant must be able to study full time.
4.2 The Weekend Program
1. Holder of a Bachelor’s degree in any field from a university
or education institute, accredited by the Commission on Higher Education.
2. Applicants must have at least two years’ work experience.
5. Selection Criteria
5.1 Gategory 1: General Admissions
Applicants of the Regular Program are required to take NIDA
TEAP English examination. Those who successfully pass the examination1
will be interviewed in English.
5.2 Category 2: Tuition Fee Exemption Scheme
Eligible applicants must obtain a TOEFL, IELTS, NIDA TEAP
score as stipulated by NIDA.
1

The passing score for Master of Arts program in Language and Communication is
660.
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5.3 Applicants of the Special Program will be interviewed in
English.
6. Number of students accepted
15 persons for the regular program and 25 persons/group for
weekend program.
7. Educational System
Education is on a credit system. An academic year is based on
two 15-week semesters and one 7.5-week summer semester. Classes are
scheduled between 09.00 a.m. to 04.00 p.m. during weekdays for the regular
program, and the same time during weekends for the weekend program.
8. Length of Study
Students may complete 36 credits within two academic years.
The maximum period of study is five years from the time of admission.
9. Curriculum
The curriculum consists of two study plans: Plan A( 2) –
Coursework and Thesis; and Plan B – Coursework and Independent Study.
Students may select one of the two plans.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Course
Plan A(2)
Plan B
Pre-foundation Courses (non-credit) (non-credit)
Foundation Courses
9 credits
9 credits
Core Courses
9 credits
9 credits
Seminar Course
3 credits
3 credits
Elective Course(s)
3 credits
12 credits
Independent Study
3 credits
Thesis
12 credits
Comprehensive
Required
Examination
Total
36 credits
36 credits

10. Graduation
Students will graduate after completion of all the coursework and
passing all the examinations based on program’s regulations.
11. Program’s strength
The program offers theoretical and practical knowledge in language
and communication. Through rigorous practice and hands-on projects, the
program prepares graduates to be advanced users as well as knowledgeable
researchers in the field.
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12. Estimated Tuition fees
The Regular Program
Approximately 94,000.-baht/entire program
The Weekend Program
Approximately 184,500.-baht/entire program
13. Future careers
Graduates of the program may find employment in a number of
professions such as:
1. Tutors, teachers or lecturers in the fields of English,
linguistics and/or communications studies;
2. Researchers;
3. Media practitioners;
4. Communication officers.
14. For further information contact
Graduate School of Language and Communication
Sayamboromrajakumari Building, Floor 12A
Telephone 0-2727-3139-41, 0-2727-3162
e-mail : language@nida.ac.th
Website : http://lc.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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Master of Arts Program in Teaching English as an International Language
(International Program)
1. Name of Program
Master of Arts Program in Teaching English as an
International Language (International Program)
2. Name of Degree
Master of Arts (Teaching English as an International
Language)
M.A. (Teaching English as an International Language)
3. Responsible Agency
School of Language and Communication
National Institute of Development Administration (NIDA),
Bangkok, Thailand
4. Qualifications of Applicants
4.1 The Regular Program
Category I: General Admissions
1.1 Applicants must hold a Bachelor’s degree or be studying
in the last academic year of a bachelor’s degree program in any field
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from a university or higher education institute, accredited by the
Office of Higher Education Commission.
1.2 Applicants must be able to devote full time to their
studies and research as required by the program.
Category 2: Tuition Fee Exemption
2.1 Applicants must hold a Bachelor’s degree or be studying
in the last academic year of a bachelor’s degree program in the
faculty of education, faculty of arts, faculty of liberal arts, or any
other related fields from a university or higher education institution,
accredited by the Office of Higher Education Commission.
2.2 Applicants must be able to devote full time to their
studies and research as required by the program.
2.3 Applicants must graduate with a GPA of at least 2.75.
4.2 The Weekend Program
1.1 Applicants must hold a Bachelor’s degree in any field
from a university or institution accredited by the Office of Higher
Education Commission.
1.2 Applicants must have at least two years of work
experience.
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5. Selection Criteria
5.1 The Regular Program
An applicants are required to take a written English
examination (NIDA TEAP score of 660). Those who pass the
examination will be interviewed in English.
Applicants may submit a TOEFL score of 550 or IELTS score
of 6 to request exemption from the NIDA-administered English test.
5.2 The Weekend Program
Applicants are required to be interviewed in English.
6. Number of students to be accepted is approximately 15 persons
for the regular program and 25 persons for the weekend program.
.
7. Educational System
Education is based on a credit system. An academic year
consists of two semesters (15 weeks each) plus a summer semester
(7.5 weeks). Students must successfully complete at least 36 credits
within two academic years but not longer than five years from the
time of admission. Classes are held during weekdays for the regular
program and during weekends for the weekend program.
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8. Curriculum
The curriculum consists of two plans:
Course
Plan A(2)
1. Pre-foundation Courses (non-credit)
2. Foundation Courses
6 credits
3. Core Courses
6 credits
4. Major Courses
9 credits
5. Elective Courses
6. Seminar Course
3 credits
7. Independent Study
8. Thesis
12 credits
9. Comprehensive
Examination
Total
36 credits

Plan B
(non-credit)
6 credits
6 credits
9 credits
9 credits
3 credits
3 credits
Required
36 credits

9. Estimated Tuition fees
The Regular Program
Approximately 96,000.-baht/entire program
The Weekend Program
Approximately 184,500.-baht/entire program
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10. Aims of the program
The M.A. Program in Teacher English as an International
Language (International Program) equips students with analytical,
practical and research tools to produce professionals who are
resourceful and adaptive to changes in language teaching at the
local, regional and global level.
11. Future careers
Graduates from this program would be eligible for employment in a
number of professional careers such as:
1) English language instructors;
2) Researchers and academics in language education;
3) Policymakers in English language education;
4) Other language-education-related careers (e.g., translators).
12. For further information, please contact:
School of Language and Communication
Sayamboromrajakumari Building, Floor 12A
Tel: 0-2727-3139-41, 0-2727-3162
Email: language@nida.ac.th
Website: http://lc.nida.ac.th
@@@@@@@@@
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Master of Management
(International Program)
1. Name of Program
Master of Management (International Program)
2. Name of Degree
Master of Management
M.M
3. Responsible Agency
International College of National Institute of Development
Administration (ICO NIDA).
4. Qualification of Applicants
1. Holding a bachelor’s degree in any field from a
government or private institution in Thailand or abroad or other
educational qualifications approved by ICO NIDA.
2. Passing the admission requirements of International
College of National Institute of Development Administration
(ICO NIDA)
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5. Number of students accepted 50 persons for the weekday
program and 60 persons for weekend program. ( Admission and
graduation plan are subject to change as apprporiate.)
6. Educational System
Based on the trimester system, each academic year is divided
into 3 regular terms with no less than 12 weeks in each trimester.
7. Curriculum
The curriculum consists of two plans :
Course
Plan A(2)
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Remedial Courses
Core Courses
Major Courses
Elective Courses
Independent Study
Comprehensive
Examination
Thesis
Total
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Plan B

(non-credit)
15 credits
9 credits
Required

(non-credit)
15 credits
9 credits
9 credits
3 credits
Required

12 credits
36 credits

36 credits

8. Major or Expertise Specific to Program
8.1 International Business Management
8.2 Financial Management
8.3 Marketing Management
8.4 Entrepreneurship Management
8.5 e-Business Management
8.6 Human Capital Management
8.7 Policy and Management
8.8 Nonprofit Management
8.9 AEC-Business Management
9. Estimated Tuition fees
Approximately 299,000 baht/entire program
10. Future careers
10.1 Executive in the management position in the areas of
public sector, private sector, non-profit organization, social
enterprises and business entrepreneurship.
10.2 Personnel in public sector, private sector, non-profit
organization, spcial enterprises and business entreprenurship.
10.3 Other independent professionals.
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11. For further information contact
International College of National Institute of Development
Administration (ICO NIDA).
Telephone 0-2727-3003
facebook.com/iconida
e-mail : ICONIDA_INFO@.nida.ac.th
Website : www.ico.nida.ac.th

@@@@@@@@@
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คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา /วิธีการคัดเลือก
ผูเ้ ข้าศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)
- คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
- วิธกี ารคัดเลือก

- ลักษณะของข้อสอบภาคปกติ
- วิชาที่กาหนดให้สอบสาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ
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หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ รับนักศึกษา 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี ปกติ
คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็ นผูท้ ก่ี าลังศึกษาปี สุดท้าย
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
การคัดเลือก
สอบข้อเขียนวิชาการ และสอบสัมภาษณ์
2. กรณี พเิ ศษ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
2.1. กรณี โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
2.1.1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาในภาคสุดท้าย
ของหลักสู ตรปริญ ญาตรี และได้ค ะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่ า 2.75 หรือตามที่คณะ
กาหนด (จะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนเปิ ดภาค)
การคัดเลือก
1. พิจารณาเอกสารการสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์
2.1.2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต)
คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาในภาคสุดท้าย
ของหลักสู ตรปริญ ญาตรี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 2.75 ขึ้นไป หรือตามที่คณะ
กาหนด (จะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนเปิ ดภาค)
การคัดเลือก
1. พิจารณาเอกสารการสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์
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2.1.3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่ง)
คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาในภาคสุดท้าย
ของหลักสู ตรปริญ ญาตรี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 2.50 ขึ้นไป หรือตามที่คณะ
กาหนด
การคัดเลือก
1. พิจารณาเอกสารการสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์
2.2. กรณี ผูส้ าเร็จปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทางาน
คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทางาน
ไม่นอ้ ยกว่า 1-3 ปี หรือตามที่คณะกาหนด และมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ท่จี ะได้รบั อนุ มตั ิให้
ลาเรียนเต็มเวลา
การคัดเลือก
1. พิจารณาเอกสารการสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : คณะนิ ติ ศ าสตร์ ก าหนดให้ผู ส้ มัค รเข้ารับ การพิ จ ารณาคัด เลือ ก
เข้าศึกษา กรณี พิเศษ ตามข้อ 2.1 - 2.2 ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สอบข้อเขียน
เกี่ยวกับความรูพ้ ้ ืนฐานด้านกฎหมาย ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ทัง้ นี้ ให้ติดตาม
รายละเอี ย ดในประกาศรับ สมัค รแต่ ล ะกรณี หรื อ สอบถามที่ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา
โทรศัพท์ 0-2727-3370-73 http://edserv.nida.ac.th
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หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทางานตามที่คณะกาหนด ดังนี้
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บริหารธุรกิจ
- Executive MBA
- Young Executive MBA
- Flexible MBA
- Professional MBA
* รับเฉพาะเกียรตินิยม/หรือเป็ นพนักงานทีม่ ี
ศักยภาพสูง โดยมีหนังสือรับรองจากฝ่ ายบุคคล
เท่านัน้

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- กรณีสอบสัมภาษณ์
- กรณีสอบข้อเขียน
เศรษฐศาสตร์การเงิน
- กรณีสอบสัมภาษณ์
- กรณีสอบข้อเขียน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
สถิตปิ ระยุกต์
การจัดการโลจิสติกส์
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

ประสบการณ์
1 ปี ขึ้นไป
1 ปี ขึ้นไป

อายุ
-

หมายเหตุ
นับถึงวันสมัคร
นับถึงวันสมัคร

8 ปี ขึ้นไป
3 ปี ขึ้นไป
1 ปี ขึ้นไป
(หลังจบ ป.ตรี)
1 ปี ขึ้นไป
(หลังจบ ป.ตรี)

30 ปี ขึ้นไป
ไม่เกิน 35 ปี
-

นับถึงวันสมัคร
นับถึงวันเปิ ดภาค
นับถึงวันสมัคร

-

นับถึงวันสมัคร

4 ปี ขึ้นไป

30 ปี ขึ้นไป

นับถึงวันเปิ ดภาค

1 ปี ข้ ึนไป
-

-

นับถึงวันเปิ ดภาค
-

1 ปี ข้ ึนไป
ด้านการเงิน
1 ปี ข้ ึนไป

-

นับถึงวันเปิ ดภาค

-

นับถึงวันเปิ ดภาค

-

นับถึงวันเปิ ดภาค

1 ปี หลังจบ
ปริญญาตรี
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หลักสูตร
การบริหารการพัฒนาสังคม
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดการสิง่ แวดล ้อม
ภาษาและการสือ่ สาร
การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ
การสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ ่ นุ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ภาวะผูน้ า การจัดการ และนวัตกรรม
กฎหมายเพือ่ การบริหาร
นิตศิ าสตร์
การจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบ
บูรณาการ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ประสบการณ์

หมายเหตุ

1 ปี ขึ้นไป
นับถึงวันเปิ ดภาค
2 ปี ขึ้นไป
2 ปี หลังจบ ป.ตรี
1 ปี หลังจบ ป.ตรี
1 ปี ขึ้นไป
1 ปี ด้านกฏหมาย
1 ปี ขึ้นไป

นับถึงวันสมัคร
นับถึงวันสมัคร

1 ปี ขึ้นไป

นับถึงวันเปิ ดภาค

นับถึงวันสมัคร
นับถึงวันเปิ ดภาค

วิธีการคัดเลือก
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บริหารธุรกิจ
- Executive MBA
- Young Executive MBA
* กรณีปกติ
* กรณีทนุ ส่งเสริมการศึกษา
GPA. 2.75 ขึ้นไป
- Flexible MBA
* ผูไ้ ด้รบั เกียรตินิยม
- Professional MBA

พิจารณา
เอกสารการ
สมัคร

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์




-






-






-









-
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หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
การบริหารการพัฒนาสังคม
การจัดการสิง่ แวดล ้อม
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาษาและการสือ่ สาร
การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ
การสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ ่ นุ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ
สถิตปิ ระยุกต์
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ภาวะผูน้ า การจัดการ และนวัตกรรม

พิจารณา
เอกสารการ
สมัคร

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์















-













-










-
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หลักสูตร
กฎหมายและการจัดการ
นิตศิ าสตร์
การจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบ
บูรณาการ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

พิจารณา
เอกสารการ
สมัคร

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์



















หมายเหตุ : รายละเอีย ดการสมัค รและการสอบ ตามข้อ มู ล ข้า งต้น อาจมีก ารเปลี่ย นแปลง
ให้ตดิ ตามในประกาศรับสมัครของแต่ละคณะ หรือสอบถามทีก่ องบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2727-3370-73 และที่ http://edserv.nida.ac.th/
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วิชาสอบสาหรับผูท้ ่จี ะเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณี ปกติ
สถาบันกาหนดให้ผู ท้ ่ีประสงค์จะเข้าศึ กษาหลักสู ตรต่ าง ๆ ในระดับปริญ ญาโท
ภาคปกติ กรณีปกติ (เรียนในเวลาราชการ) จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาต่าง ๆ ทีส่ ถาบัน
จัดสอบ ดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษ เป็ นวิชาที่สถาบันกาหนดให้ผูส้ มัครทุกคนต้องสอบ (ยกเว้น
ผูท้ ่มี ผี ลสอบ TOEFL/TOEFL IBT (ของสถาบัน) หรือ IELTS ในระดับคะแนนที่สถาบัน
กาหนด)
ทัง้ นี้ การสมัครสอบ การจัดสอบ จะดาเนินการโดยศู นย์พ ฒั นาและบริการด้าน
ภาษาและการสือ่ สาร คณะภาษาและการสือ่ สาร
สาหรับ ก าหนดการสมัค รสอบ ก าหนดวัน สอบ ผู ส้ มัค รสามารถติ ด ตามได้ใน
http://lc.nida.ac.th หรือโทร 02-727-3138-9, 41
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2. วิชาที่สอบสาหรับผูส้ มัครหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
หลักสูตร

วิชา

รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (Thai & Eng)
เศรษฐศาสตร์การเงิน
การบริหารการพัฒนาสังคม
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดการสิง่ แวดล ้อม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ภาวะผูน้ า การจัดการ และนวัตกรรม
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายเพือ่ การบริหาร
การจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ
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วิชาเฉพาะ 1

หลักสูตร

วิชา

สถิตปิ ระยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
การจัดการโลจิสติกส์
ภาษาและการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
นิตศิ าสตร์
การสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ ่ นุ

วิชาเฉพาะ 2

วิชาเฉพาะ 3

วิชาเฉพาะ 4
วิชาเฉพาะ 7
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
วิชาเฉพาะ 8
บริหารธุรกิจ
วิชาเฉพาะ 9
หมายเหตุ : วิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป เป็ นข้อสอบทีใ่ ช้สอบร่วมกันทุกหลักสูตร ส่วนวิชาเฉพาะ
จะเป็ นข้อ สอบแยกตามหลัก สู ต รที่ จ ะเข้า ศึ ก ษา ซึ่ ง ก าหนดเวลาสอบไม่ พ ร้อ มกัน
ผูส้ มัครอาจสอบวิชาเฉพาะได้มากกว่า 1 วิชา
อนึ่ง วิชาที่สอบของแต่ละหลักสูตร อาจมีการเปลีย่ นแปลง ฉะนัน้ จึงขอให้ผูส้ มัคร
ดูรายละเอียดกาหนดการสอบในประกาศรับสมัครของแต่ละครัง้
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ลักษณะข้อสอบ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณี ปกติ มีสาระโดยสังเขป ดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษ
โครงสร้างข้อ สอบคัด เลือ กวิชาภาษาอัง กฤษ มีจ านวนทัง้ สิ้น 50 ข้อ
แบ่งเป็ น 2 Sections คือ
Section I Modified Cloze (10 ข้อ) เนื้ อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้ คือ คาศัพ ท์
เชิงวิชาการและคาศัพท์ทวั ่ ไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คา
หรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทวั ่ ๆ ไป ที่จาเป็ นสาหรับการอ่านภาษาอังกฤษ
ลักษณะคาถามจะเป็ นการเติมคาหรือวลีทเ่ี หมาะสมในช่องว่างที่กาหนด
Section II Reading Comprehension (40 ข้อ ) เนื้ อหาครอบคลุ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคาถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ
การอ่านเพือ่ หาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนัน้ ๆ การเดาคาศัพท์จากบริบท
การอ่ านตี ค วามประโยค เป็ น ต้น เรื่อ งที่อ่ านส่ ว นใหญ่ จ ะมีเนื้ อ หาสอดคล้อ ง
กับคณะและสาขาต่างๆ ทีส่ ถาบันฯ ดาเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้
ประเภทของข้อสอบเป็ นปรนัยชนิดเลือกตอบ
2. วิชาเฉพาะ 1
วิชาเฉพาะสาขา 1 เป็ นแนว Aptitude test ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิชา
5 ด้า นใหญ่ ๆ ด้ว ยกัน คื อ ด้า นรัฐ ศาสตร์/รัฐ ประศาสนศาสตร์ ด้านธุ ร กิ จ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ โดยในแต่ละด้าน
จะสอดแทรกวิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐานอยู่ดว้ ยบางส่วน
ประเภทของข้อสอบเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
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3. วิชาเฉพาะ 2
การทดสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ทวั ่ ไป จะวัดความรูค้ วามสามารถขัน้ พื้นฐาน
ทางด้า น คณิ ตศาสตร์ ได้แ ก่ set, Graph,Function and relation, Logic
Differentation, Intergration, System of Linear Equations, Inequality
and Absolute Value, Equations and Polynomial, Probability, Statistics,
Matrix, Determinant, Limit,Proportion and Interest, Geometry, Number
Theory, Sequence and Series.
ประเภทของข้อสอบเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4. วิชาเฉพาะ 3 (ข้อสอบเฉพาะหลักสูตรภาษาและการสือ่ สารและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่
การพัฒนาอาชีพ)
โครงสร้างข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็ น 3 Sections คือ
Section I Incomplete Sentences 20 ข้อ เนื้ อ หาครอบคลุ ม ไวยากรณ์ ระดับ
ประโยค คาศัพ ท์และสานวนต่ าง ๆ ที่ใช้ทวั ่ ไปในภาษาอังกฤษ ลักษณะคาถาม
เป็ นการเลือกข้อความทีใ่ ห้ไปเติมลงในช่องว่างในประโยคที่กาหนด
Section II Error Identification 30 ข้อ ข้อสอบส่วนนี้ตอ้ งการวัดความสามารถ
การเขีย นทางอ้อ ม โดยก าหนดให้ผู ส้ อบเลือกตัว เลือกที่ ผิดไวยกรณ์ ก ารเขีย น
หรือตัวเลือกทีแ่ สดงถึงการใช้คาศัพท์รวมตลอดจนถึงสานวนภาษาทีไ่ ม่เหมาะสม
Section III Modified Cloze 30 ข้อ เนื้ อ หาครอบคลุ ม ในส่ ว นนี้ คื อ ค าศัพ ท์
เชิงวิชาการและคาศัพท์ทวั ่ ไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คา
หรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทวั ่ ๆ ไป ที่จาเป็ นสาหรับการอ่านภาษาอังกฤษ
ลักษณะคาถามจะเป็ นการเติมคาหรือวลีท่ีเหมาะสมในช่องว่างที่กาหนด ข้อสอบ
ส่วนนี้จะแตกต่างกับ Modified Cloze ในวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป คือ เนื้อหาเน้น
ด้านภาษาและการสือ่ สารเป็ นหลักและประเด็นทีถ่ ามนัน้ ซับซ้อนมากกว่า
ประเภทของข้อสอบเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
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5. วิชาเฉพาะ 4 (ข้อสอบเฉพาะหลักสูตรนิตศิ าสตร์)
ข้อสอบวิชากฎหมายเป็ นข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ เลือกทา 3 ข้อ
ลักษณะของข้อสอบจะเป็ นข้อสอบเกี่ยวกับ กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง
กฎหมายอาญาและกฎหมายระหว่างประเทศ จานวนชัว่ โมงในการสอบ 3 ชัว่ โมง
6. วิชาเฉพาะ 7 (ข้อสอบเฉพาะหลักสูตรการสือ่ สารและวัฒนธรรมญี่ป่ นุ )
โครงสร้างข้อสอบ ประกอบด้วย 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 การอ่านภาษาญี่ป่ นุ เนื้อหาวัดทักษะระดับกลางและระดับสูง
ส่วนที่ 2 ไวยกรณ์ภาษาญี่ป่ นุ ระดับกลางและระดับสูง
ส่วนที่ 3 การอ่านภาษาคันจิ และรูปคันจิ
ส่วนที่ 4 การเรียงประโยค
ส่วนที่ 5 การเลือกคาศัพท์ทเ่ี หมาะสมกับประโยค
7. วิชาเฉพาะ 8 (ข้อสอบเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ข้อสอบเป็ นข้อสอบแบบอัตนัย จานวนชัว่ โมงในการสอบ 2 ชัว่ โมง
ลัก ษณะข้อ สอบเป็ นแบบ Aptitude test เพื่ อ วัด ทัศ นคติ แ ละความรู ้
พื้นฐานทางด้านนิเทศศาสตร์
8. วิชาเฉพาะ 9 (ข้อสอบเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจ)
โครงสร้างข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 Math 30 ข้อ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และใช้เหตุผล 30 ข้อ
@@@@@@@@@@@@@@@
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ทุนและรางวัลการศึกษา
สถาบัน ได้ดาเนิ นการจัดสรรทุนและรางวัลการศึ กษา สาหรับ ผู ส้ มัครเข้าศึ กษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มผี ลการเรียนดี และทุนสาหรับนักศึกษาของสถาบันที่
ผลการเรียนดีหรือมีความจาเป็ นทางการเงิน โดยมีสาระพอสังเขป ดังนี้
1. ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ผู ท้ ่ี มี
ความสามารถในการศึกษาสูง เป็ นพิเศษให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสถาบัน โดยทุนนี้ จะให้แก่ นกั ศึ กษาใหม่ทงั้ หลักสู ตรภาษาไทย หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) เป็ นทุนยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทัง้ หมดตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผูร้ บั
ทุนเดือนละ 10,000.- บาท
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็ นทุนที่ยกเว้นเฉพาะค่ าหน่ วยกิต ให้แก่
ผูร้ บั ทุนตลอดหลักสูตร
3. ทุนส่งเสริมการศึ กษาประเภทที่ 3 เป็ นทุนยกเว้นเฉพาะค่ าหน่ วยกิตจานวน
กึ่งหนึ่งให้แก่ผูร้ บั ทุนตลอดหลักสูตร
2. ทุนค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
เป็ น ทุน ยกเว้นค่ าหน่ ว ยกิตในการลงทะเบียนเรียนแต่ ละภาคการศึ กษา
แก่นกั ศึกษาทีม่ คี วามจาเป็ นทางการเงิน
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3. ทุนสนับสนุ นการทาวิทยานิ พนธ์และการตีพมิ พ์วทิ ยานิ พนธ์
1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 40,000.- บาท
2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 20,000.- บาท
4. รางวัลเรียนดี
เป็ นรางวัลที่มอบให้แก่นกั ศึ กษาที่มีผ ลการศึกษาดี โดยกรณี ท่ีนกั ศึ กษายังไม่
สาเร็จการศึกษาจะมอบประกาศนียบัตรให้แก่นกั ศึกษาที่มคี ะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป
(เรียนครบ 24 หน่วยกิต)
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเงือ่ นไขและคุณสมบัติของผู ข้ อรับทุนในระเบียบฯ
ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษาและประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกผูร้ บั ทุนของสถาบัน

@@@@@@@@@
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