
** คําเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ**

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นท่ี 37
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ครั้งท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2566
---------------------------------------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีเปิดรับสมัคร
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นท่ี 37
กรณี สอบสัมภาษณ์ เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการ

ศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท้ังในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2.2. มีประสบการณ์ทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2.3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทํางานในตําแหน่ง และมีประสบการณ์ทํางานเป็น

ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
2.4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

3. กําหนดการรับสมัคร
3.1. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2566

ผู้สมัครมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทําการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คํานึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบันฯ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ
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4. การรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้
4.1. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)

ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)
4.1.1 เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
4.1.2. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
4.1.3 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
4.1.4. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
4.1.5. สมัครสอบ
4.1.6 บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
4.1.7. ยืนยันการสมัคร
4.1.8 พิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัคร
4.1.9. ชําระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)

ได้ท่ี - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

4.1.10. ส่งหลักฐานการสมัครได้ท่ี
- เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)
- E-mail : applynida-s@nida.ac.th
- ไปรษณีย์ ส่งท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซองเอกสารประกอบการสมัครหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร)

4.2. ค่าธรรมเนียมการการสมัคร 700 บาท
ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราท่ีแต่ละช่องทางเรียกเก็บ

หมายเหตุ : 1. เม่ือชําระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน
3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติ

ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครและสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เม่ือสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง

ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว้ ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร

http://entrance.nida.ac.th
http://entrance.nida.ac.th
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5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จํานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5.3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5.4. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผู้ท่ีศึกษา

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ

5.5. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
5.6. หนังสือรับรองการทํางาน 1 ฉบับ
5.7 เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
5.8. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้
5.9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานัก

งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5.10. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง
โดยตรงท่ี

Educational Service Division,

National Institute of Development Administration

148 Serithai Road, Klong Chan,

Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่า
เอกสารการข้ึนทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

6. การพิจารณาคัดเลือก
การคัดเลือกกระทําในสองลักษณะ คือ การพิจารณาใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ดังนี้
6.1 การพิจารณาใบสมัคร

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาท่ี
ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ลักษณะงานที่ทําและโอกาสในการนํา
ความรู้ไปใช้ในอนาคต เป็นต้น ดังนั้น ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
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6.2. การสัมภาษณ์
คณะกรรมการคัดเลือกจะทําการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ

และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัครที่ทราบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น ความเช่ือมั่นในตนเอง การแสดงออก
ทางท่วงทีวาจา ความเห็นต่าง ๆ เก่ียวกับการเป็นนักบริหาร ความสามารถในการถ่ายทอด ความคิดเห็น ความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความสนใจในเร่ืองราวและเหตุการณ์สําคัญ
และความพร้อมทางการเงิน เวลา และการสนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น

หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็น
ท่ีสุด

2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด คัดเลือกนักศึกษาได้ตํ่ากว่าจํานวนที่กําหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความ
สถาบันฯ ไม่ได้

7. กําหนดการอ่ืนๆ

7.1. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันท่ี 21 เมษายน 2566
7.2. วันสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 26 – 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
7.3. ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี 5 พฤษภาคม 2566
7.4. รับเอกสารข้ึนทะเบียน วันท่ี 15 - 18 พฤษภาคม 2566
7.5. ชําระเงินค่าลงทะเบียน วันท่ี 15 – 19 พฤษภาคม 2566
7.6. วันปฐมนิเทศ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2566
7.7. วันเปิดภาคการศึกษา วันท่ี 29 กรกฎาคม 2566

8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
8.1. ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้

1. กรณีนักศึกษาท่ีต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ใน
การเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ
IELTS ท้ังนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ํา ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกําหนด

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงก่อนการขอสําเร็จการศึกษา
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8.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น

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

9. ติดต่อสอบถาม
9.1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์ 02-727–3870, 02-727-3861 หรือ 081-208-1510
http://gspa.nida.ac.th Website: www.gspa.nida.ac.th

9.2. กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-727-3370-73
E-mail : applynida-s@nida.ac.th Website: edserv.nida.ac.th

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

mailto:applynida-s@nida.ac.th
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