
         

                                           ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕65     

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

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   จะเปิดรับสมัครเพื ่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ      
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕65 ดังต่อไปนี้  
 

1. หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 
กรณี  สอบสัมภาษณ์    เวลาเรียน    วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางใด  
ทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับ
การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง  

      2.2 มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
                 2.3 มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน 
                 2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้ 
หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบการศึกษาสูงกว่าระดับ   
               ปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 3.  กำหนดการรับสมัคร 

     3.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  
      3.2 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30–16.30 น. 
 

**คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
“ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  
โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา   หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า  คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร  สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ” 
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     4.  การรับสมัครมี  2  วิธี  ดังนี้ 
     4.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)   

                      ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (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 ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่  
    - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
    4.1.10 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่  
      - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
      - E-mail: jintana.nil@nida.ac.th 
      - ไปรษณีย์ ส่งที ่
                                        คุณจินตนา  นิลสดใส    
    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า) 

สนง.ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
    4.2 สมัครสอบด้วยตนเอง 
   1. ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และชำระค่าสมัครตามที่กำหนด 
    ทีส่ำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแตบ่ัดนี ้ถึงวันที่ 5  
    สิงหาคม 2565 (อนึ่ง ผู้สมัครที่ใดจะต้องเข้าศึกษา ณ ที่นั้น) 

     4.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท 
  (ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียบเก็บ)    
  

     หมายเหตุ   
           1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
                2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3. ถ้าผู ้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่า    
คุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
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    4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูลการชำระเงิน 
        ค่าสมัครถูกต้องครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครที่สถาบัน 

กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู ้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังจากชำระเงิน 2 วัน    
ทำการ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th  เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 

 
5.  เอกสารประกอบการสมัคร 
     5.1 ใบสมัคร 
     5.2 รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
     5.3 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
     5.4 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา) สำหรับผู้ที่ศึกษา 
           ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) 
           ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่ามาด้วย 1 ฉบับ 
     5.5 สำเนาใบปริญญาตรี หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ 
     5.6 หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ 
     5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล กรณี ชื่อ–ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา 
     5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
   
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

               5.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
                     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผล 
                     อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     5.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
                       โดยตรงที่ 
        Educational Service Division, 
        National Institute of Development Administration, 
        ๑4๘ Serithai Road, Klong Chan, 
        Bangkapi, Bangkok ๑๐๒๔๐ Thailand 
   
    ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่า    
            เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 

6. วิธีการคัดเลือก 
     การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะ คือการพิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
              6.๑ การพิจารณาใบสมัคร 
  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ  ของผู้สมัคร 
เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน  ลักษณะงานที่ทำและ
โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ในอนาคตเป็นต้น  ดังนั้น ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้สมบูรณ์และ
แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
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     6.๒ การสัมภาษณ์  
  คณะกรรมการค ัดเล ือกจะทำการสอบส ัมภาษณ์  โดยพิจารณาบ ุคล ิกภาพ ท ัศนคติ  
ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัครที่ทราบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง   
การแสดงออก ทางท่วงทีวาจา  ความเห็นต่างๆ  เกี่ยวกับการเป็นนักบริหาร   ความสามารถในการถ่ายทอด
ความคิดเห็น ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความสนใจในเรื่องราว
และเหตุการณ์สำคัญ และความพร้อมทางด้านการเงิน เวลา และการสนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือ
เป็นที่สุด 
       2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเ่ปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอา
ความสถาบันฯ ไม่ได้ 
 

7.  กำหนดการอ่ืน ๆ 
     7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
     7.2 วันสอบสัมภาษณ์   วันที่ 27 สิงหาคม 2565 
     7.3 ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 8 กันยายน 2565 
     7.4 รับเอกสารขึ้นทะเบียน  วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565  
     7.5 ชำระเงินค่าลงทะเบียน  วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 
     7.6 วันปฐมนิเทศ   วันที่ 18 ธันวาคม 2565 
     7.7 วันเปิดภาคการศึกษา  วันที่ 14 มกราคม 2566 

 
8.  เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
     8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้    

                     1. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบ 
                        สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP 
                         หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑข์ัน้ต่ำ ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตร 
                         กำหนด 

          2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า 
               ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ  
               TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา 

8.2  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
 1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 
     (สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสือสาร คณะภาษาและการ 
     สื่อสาร) 
 2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น  
     (คะแนนสอบ TOEFL Paper-based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
     ศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น) 
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9.  ติดต่อสอบถาม 
     9.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

             โทรศัพท์ 081 849 3527 หรือ 065 354 4546 และ 077 281 844 
                      ส่วนกลาง โทรศัพท์ 02 727 3892 หรือ 089 812 2574 
                      E-mail: ging.nidasurat@gmail.com 
                      Website: www.gspa.nida.ac.th 

     9.2 กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02 727 3370 – 73  
             E-mail http://entrance.nida.ac.th  Website: edserv.nida.ac.th 
 
                                                       ประกาศ  ณ  วันที่             พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
    
  
                      
                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                                                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ   
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