
                                                                                                                   
 
 
 
         
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เร่ือง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร รุ่นที ่27 
คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คร้ังที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2564 
    ------------------------      

  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตรจ์ะเปิดรบัสมคัรเพื่อพิจารณาคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบั
ปรญิญาโท ภาคพิเศษ  ครัง้ที่ 2 ประจ าปีการศกึษา 2564  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

1. หลักสูตร/สาขาวิชา ทีเ่ปิดรับสมัคร 
หลักสูตร การจดัการภาครฐัและภาคเอกชนมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุน่ที่ 27  
กรณี สอบสมัภาษณ ์ เวลาเรียน วนัอาทิตย ์เวลา 08.30 - 17.00 น. 

  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1.  เป็นผู้ส  าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรฐัหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รบัรอง 

2.2.  มีประสบการณท์ างานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1  ปี (นบัถึงวนัสมคัร) 
 2.3. มีการรบัรองจากผูบ้ังคับบญัชาว่าผูส้มัครไดท้ างานในต าแหน่ง และมีประสบการณ์ท างานเป็น
ระยะเวลาตามที่ระบไุวใ้นใบสมคัรจรงิ 
 2.4. สามารถอทุิศเวลาใหก้บัการศึกษาคน้ควา้ตามที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร (ภาคพิเศษ) ได ้
 

3. ก าหนดการรับสมัคร 
3.1. สมคัรสอบทางอินเทอรเ์น็ต (Online) ตัง้แต่บดันี ้ ถึงวนัที่ 13 มกราคม 2565 
       ช าระเงินและสง่เอกสารประกอบการสมคัร ตัง้แต่บดันี ้ถึงวนัที่ 13 มกราคม 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

** ค ำเตือนท่ีผู้สมัครต้องทรำบ** 
 ผูส้มคัรมีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบและรบัรองตนเองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงตามประกาศรบัสมคัร
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์และสถาบนัฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจคณุสมบตัิผูส้มคัร โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบนัฯ ตรวจสอบภายหลงัพบว่า คณุสมบตัิของผูส้มคัรไม่เป็นไปตามประกาศรบัสมคัร สถาบนัฯ 
จะถือว่าผูส้มคัรขาดคณุสมบตัิในการเขา้ศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมคัรให ้ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบนัฯ ไดป้ระกาศ
ผลการคดัเลือกแลว้ ใหถื้อว่า ผลการคดัเลือกของผูส้มคัรที่ขาดคณุสมบตัิดงักลา่วเป็นโมฆะ  
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4. การรับสมัคร ดังนี้ 

4.1.  สมัครสอบทางอินเทอรเ์น็ต (Online)  
        ขัน้ตอนการสมคัรทางอินเทอรเ์น็ต (Online) 

4.1.1.   เขา้เว็บไซต ์http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2.   เขา้สูร่ะบบ (สมคัรสอบ) 
4.1.3.   ลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบ (กรณีผูส้มคัรใหม่) 
4.1.4.   ตัง้รหสัผ่าน/ยืนยนัรหสัผ่าน 
4.1.5.   สมคัรสอบ  
4.1.6.   บนัทึกขอ้มลูผูส้มคัร 
4.1.7.   ยืนยนัการสมคัร 
4.1.8.   พิมพใ์บช าระเงินค่าสมคัร 
4.1.9.   ช าระเงินค่าสมคัร ภายในวนัสดุทา้ยของการสมคัรทางอินเทอรเ์น็ต (Online) ที่ 

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา  และเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ทุกสาขา 
  4.1.10. สง่หลกัฐานการสมคัรไดท้ี่ 
     - เว็บไซตร์บัสมคัร Online (Attached File)  E-mail : applynida-s@nida.ac.th 
                                       - ไปรษณีย ์สง่ที่ กองบรกิารการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ 

 148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง  เอกสารประกอบการ
สมัครหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร)   

 
4.2.  ค่าธรรมเนียมการการสมัคร 700 บาท  

          ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิ ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
 

หมายเหตุ :  1. เมื่อช าระเงินค่าสมคัรแลว้ สถาบนัฯ จะไม่คืนเงินใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  2. เอกสารประกอบการสมคัร สถาบนัฯ จะไม่คืนใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่า
คณุสมบติั  ไม่ครบถว้นตามประกาศรบัสมคัร และสถาบนัฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบ    

          4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบ 
ถูกตอ้งครบถว้นตามใบแจง้ยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมคัรที่สถาบนัก าหนดไว ้ทัง้นี ้ผูส้มคัร
สามารถตรวจสอบผลการสมคัรของตนเอง หลงัจากช าระเงิน 2 วนัท าการไดท้ี่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัร  

 5. การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สถาบนัจะท าการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 
ตามอ านาจและหนา้ที่ของสถาบนั ตลอดจนคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคล พ.ศ.2562 

 

http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
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5. เอกสารประกอบการสมัคร 

5.1. ใบสมคัร  
5.2.   รูปถ่าย 1 นิว้ หนา้ตรง จ านวน  2 รูป (ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3.   ส าเนาบตัรประชาชน  1  ฉบบั 
5.4.   ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 1 ฉบบั (ระบวุนัส าเรจ็การศกึษา) ส าหรบัผูท้ี่ศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี หลกัสตูรต่อเนื่อง 2 ปี จะตอ้งแนบส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)       
ระดบัอนปุรญิญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาดว้ย 1 ฉบบั 
5.5.    ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรือ หนงัสือรบัรอง (ฉบบัสภาอนุมติั)  1  ฉบบั 
5.6. หนงัสือรบัรองการท างาน  1  ฉบบั 
5.7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกลุ กรณี ชื่อ – สกลุ ไม่ตรงกบัหลกัฐานการศึกษา  
5.8. หนงัสือรบัรองการไดท้นุสนบัสนนุการศกึษาจากหน่วยงาน (ถา้มี) 
 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
5.9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท้ี่ส  านักมาตรฐานและประเมินผล
อดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

5.10. หนงัสือรบัรองการส าเรจ็การศกึษาจากสถานศกึษา โดยใหส้ถาบนัการศึกษาสง่หนงัสือรบัรอง 
โ ด ย ต ร ง ที่   Educational Service Division, National Institute of Development 
Administration 148 Seri Thai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand 

 
ทั้งนี้ : เอกสารตามขอ้ 5.9 และ 5.10 สถาบนัอนุโลมใหส้่งไดถ้ึงวนัเปิดภาคการศึกษา มิฉะนัน้ จะถือ

ว่าเอกสารการขึน้ทะเบียนไม่ครบถว้น และอาจหมดสภาพการเป็นนกัศกึษาของสถาบนั 
 

6. การพิจารณาคัดเลือก 
การคดัเลือกกระท าในสองลกัษณะ คือ การพิจารณาใบสมคัรและการสอบสมัภาษณด์งันี  ้

 
1. การพิจารณาใบสมัคร 
คณะกรรมการคดัเลือกจะพิจารณาผูส้มคัรจากคณุสมบติัพืน้ฐานต่าง ๆ ของผูส้มคัร เช่น  

สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะงานที่ท าและ
โอกาสในการน าความรูไ้ปใชใ้นอนาคต เป็นตน้ ดงันัน้ ใหผู้ส้มัครกรอกรายละเอียดเก่ียวกับตนเองใหส้มบูรณ์
และแนบหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 
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  2. การสัมภาษณ ์
  คณะกรรมการคัดเลือกจะท าการสอบสัมภาษณ์  โดยพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ 
ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผูส้มัครที่ทราบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การแสดงออกทางท่วงทีวาจา ความเห็นต่าง ๆ เก่ียวกับการเป็นนักบริหาร ความสามา รถในการ
ถ่ายทอดความคิดเห็น ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ความสามารถในการวิเคราะหปั์ญหาความสนใจ
ในเรื่องราวและเหตกุารณส์ าคญัและความพรอ้มทางการเงิน เวลา และการสนบัสนนุจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผูส้มัคร เขา้ศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลกัสูตร และคณะกรรมการรบันักศึกษาของสถาบนั โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือ
เป็นที่สดุ 
  2. กรณีที่หลกัสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาไดต้ ่ากว่าจ านวนที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่เปิดสอนในหลกัสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผูส้มัครจะฟ้องรอ้งเอา
ความสถาบนัฯ ไม่ได ้

7. ก าหนดการอื่นๆ 
7.1.   ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบ  วนัที่ 15 มกราคม  2565  
7.2. วนัสอบสมัภาษณ ์   วนัที่ 16 มกราคม  2565  
7.3. ประกาศผลการคดัเลือก   วนัที่  17 มกราคม  2565  
7.4. รบัเอกสารขึน้ทะเบียน    วนัที่  20 มกราคม 2565  
7.5. ช าระเงินค่าลงทะเบียน   วนัที่  20 - 21  มกราคม 2565  
7.6. วนัปฐมนิเทศ   วนัที่  22  มกราคม 2565  
7.7. วนัเปิดภาคการศกึษา  วนัที่ 30 มกราคม 2565 

8. เกณฑก์ารสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
8.1. ผูเ้ขา้ศกึษาต่อในหลกัสตูรปรญิญาโท ตอ้งผ่านเกณฑก์ารสอบภาษาองักฤษดงันี ้

1. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบ
สัมภาษณ ์ในการเขา้ศึกษาในสถาบนั ตอ้งมีผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ NIDA TEAP หรือ 
TOEFL หรือ IELTS ทัง้นี ้คะแนนผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า ใหเ้ป็นไปตามที่แต่ละหลกัสตูรก าหนด 

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ์ในการเขา้
ศึกษาในสถาบนั นักศึกษาจะตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเรจ็การศกึษา 

 
 
 
 
 



 
- 5 - 

 
8.2. ผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ มีการก าหนดอายผุลคะแนน ดงันี ้

1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัยื่น  
(สมคัรสอบไดท้ี่ ศนูยพ์ฒันาและบรกิารดา้นภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตอ้งเป็นผลสอบจากสถาบนับณัฑิตพฒัน-                   
บรหิารศาสตร ์หรือ International Education เท่านัน้) 
 

9. ติดต่อสอบถาม 
9.1. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์โทรศพัท ์086-971-9292  

โทรศพัท ์081-513-9507 , 081-339-4835       
                http://gspa.nida.ac.th             Website: www.gspa.nida.ac.th 
 

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

 
 

 
                                                                ประกาศ ณ วนัที่          ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
 
         

                                                                    (รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  กสุมุาวลี) 
                                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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