
                                                   
                            

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา  
ครั้งท่ี 3  ประจําปการศึกษา  ๒๕65  
    --------------------------------------- 

 

             ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   จะเปดรับสมัครเพือ่พิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ครั้งท่ี 3  ประจําปการศึกษา ๒๕65  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. หลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีเปดรับสมัคร 
หลักสูตร   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา  รุนท่ี 32 
กรณี        สอบสัมภาษณ     เวลาเรียน   วันเสาร เวลา 08.30 – 17.00 น.  
  

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรี ทางใด 

ทางหนึ่งโดยไมจํากัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน  ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีไดรับ
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง   

     ๒.2  มีประสบการณทํางานมาแลวไมนอยกวา  1  ป (นับถึงวันสมัคร) 
               2.3  มีหนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากหนวยงาน 
               2.4  สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได 
หมายเหต ุ: กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเกียรตินิยมหรือจบการศึกษาสูงกวา 
               ระดับปริญญาตรี  จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 

3. กําหนดการรับสมัคร 
    3.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online) ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี  30 มิถุนายน  2565 
    3.2 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น.  

 
 

 

                                           **คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ** 
“ผูสมัครมีหนาท่ีตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันฯ สงวนสิทธิท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 
โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา  คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการเขาเปนนักศึกษาและไมคืนเงินคาสมัครให
ไมวากรณีใด ๆ  กรณีท่ีสถาบันฯ ไดประกาศผลการคัดเลือกแลว  ใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาด
คุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ” 
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 4. การรับสมัครมี  2  วิธี  ดังนี้ 
    4.1. สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online) 
  ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online)           

4.1.1  เขาเว็บไซต  http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2  เขาสูระบบ (สมัครสอบ) 

  4.1.3  ลงทะเบียนเพ่ือใชงานระบบ (กรณีผูสมัครใหม) 
  4.1.4  ตั้งรหัสผาน/ยืนยันรหัสผาน      
  4.1.5  สมัครสอบ   
  4.1.6  บันทึกขอมูลผูสมัคร 

4.1.7  ยืนยันการสมัคร 
  4.1.8  พิมพใบชําระเงินคาสมัคร 

4.1.9 ชําระเงินคาสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) ท่ี 
         - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
         - เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา 

  4.1.10 สงหลักฐานการสมัครไดท่ี 
- เว็บไซตรับสมัคร Online (Attached File) 
- E-mail : napawan.j@nida.ac.th   
- ไปรษณีย สงท่ี  

คุณนภาวรรณ  จันทรคุณาภาส  
     โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 อาคารศรีสุระ ชั้น 4  
                                           (โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะ รศ.) 
                                           เลขท่ี 118  หมู 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน 
                                           ตําบลหนองกระทุม  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000
     (วงเล็บมุมซอง  เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  

  

                                           มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  จังหวัดนครราชสีมา)         
    4.2. สมัครสอบดวยตนเอง 
         1. ขอรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา  
                      และสถานท่ีซ่ึงคณาจารยคณะรัฐประศาสนศาสตรไปทําการประชาสัมพันธหลักสูตร   
                  2. ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร และชําระคาสมัครตามท่ีกําหนด 
                      ท่ีสํานักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 5  
                     กรกฎาคม  2565 (อนึ่ง ผูสมัครท่ีใดจะตองเขาศึกษา ณ ท่ีนั้น)                     

    4.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 
คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ  ๗๐๐  บาท  
(คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตราท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ)  

      

หมายเหต ุ  
1. เม่ือชําระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 
3. ถาผูสมัครไมสงเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวาคุณสมบัติไม

ครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  
 

http://entrance.nida.ac.th/�
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4. การสมัครสอบจะสมบูรณ  เม่ือสถาบันฯ  ไดตรวจสอบขอมูลเอกสารและขอมูลการชําระเงิน 
คาสมัครถูกตองครบถวนตามใบแจงยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบัน
กําหนดไว ท้ังนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังจากชําระเงิน 2 วัน ทําการ 
ไดท่ี  http://entrance.nida.ac.th  เมนูตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 

      
        5.  เอกสารประกอบการสมัคร 

   5.๑   ใบสมัคร 
   5.๒   รูปถาย ๑ นิ้ว หนาตรง จํานวน  ๒  รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 
   5.๓   สําเนาบัตรประชาชน  ๑  ฉบบั 
   5.4   สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ๑ ฉบบั (ระบุวันสําเร็จการศึกษา)  สําหรับผูท่ีศกึษา 
           ระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป จะตองแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) 
           ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทามาดวย 1 ฉบบั 
   5.5   สําเนาใบปริญญาตรี  หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  ๑  ฉบบั 

    5.6   หนังสือรับรองการทํางาน 1 ฉบบั 
    5.7   ใบเปลี่ยนชื่อ – ชือ่สกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล  ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา 

   5.๘.  หนังสือรับรองการไดทุนสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงาน (ถามี)  
 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  ตองมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   5.9  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผล 
  อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

    5.10 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง 
                      โดยตรงท่ี 
   Educational Service Division, 
   National Institute of Development Administration, 
   ๑4๘ Serithai Road, Klong Chan, 
   Bangkapi, Bangkok  ๑๐๒๔๐ Thailand 
 
ท้ังนี้ : เอกสารตามขอ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวา 
        เอกสารการข้ึนทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
 

6.  วิธีการคัดเลือก 
      การคัดเลือกกระทําในสองลักษณะ คือการพิจารณาใบสมัครและการสอบสัมภาษณ  ดังนี้  
      6.๑  การพิจารณาใบสมัคร 
          คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติพ้ืนฐานตาง ๆ   ของผูสมัคร  
เชน  สาขาวิชาท่ีศึกษา  ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  อายุ  ประสบการณในการทํางาน  ลักษณะงานท่ีทํา
และโอกาสในการนําความรูไปใชในอนาคต  เปนตน  ดังนั้น ใหผูสมัครกรอกรายละเอียดเก่ียวกับตนเองให 
สมบูรณและแนบหลักฐานท่ีเก่ียวของใหครบถวน 
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    6.๒  การสัมภาษณ  
        คณะกรรมการคัดเลือกจะทําการสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ  
และความพรอมในการศึกษาของผูสมัครท่ีทราบไดจากการสัมภาษณ เชน ความเชื่อม่ันในตนเอง การแสดงออก 
ทางทวงทีวาจา ความเห็นตาง ๆ เก่ียวกับการเปนนักบริหาร ความสามารถในการถายทอดความคิดเห็น  ความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิเคราะหปญหา ความสนใจในเรื่องราวและเหตุการณสําคัญ  
และความพรอมทางดานการเงิน  เวลา  และการสนับสนุนจากผูท่ีเก่ียวของ  เปนตน 
 

หมายเหต ุ: 1. การคัดเลือกผูสมัคร เขาศึกษาตอในหลักสูตร อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาวถือ
เปนท่ีสุด 
                2. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาไดต่ํากวาจํานวนท่ีกําหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผูสมัครจะฟองรอง
เอาความสถาบันฯ ไมได  
 

7. กําหนดการอ่ืน ๆ 
   7.1.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ       วันท่ี 7   กรกฎาคม  2565  
   7.2. วันสอบสัมภาษณ          วันท่ี 10 กรกฎาคม  2565 
   7.3. ประกาศผลการคัดเลือก   วันท่ี 18 กรกฎาคม  2565 
   7.4. รับเอกสารข้ึนทะเบียน  วันท่ี 25 - 29 กรกฎาคม  2565                                               
   7.5. ชําระเงินคาลงทะเบียน   วันท่ี 25 - 29 กรกฎาคม และ 1 สงิหาคม  2565 
   7.6. วันปฐมนิเทศ   วันท่ี 6   สิงหาคม 2565 
   7.7. วันเปดภาคการศึกษา  วันท่ี 12 สงิหาคม 2565 
 

    8. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  
   8.1. ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

1.  กรณีนักศึกษาท่ีตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบ 
     สัมภาษณ ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP 
     หรอื TOEFL หรอื IELTS ท้ังนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ํา ใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตร 
     กําหนด 
2.  กรณีนักศึกษาท่ีไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขา  
    ศึกษาในสถาบนั นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรอื TOEFL 
    หรอื IELTS มาแสดงกอนการขอสําเร็จการศึกษา 

   8.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น  
     (สมัครสอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการ 
     สื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 
    (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
    ศาสตร หรอื International Education เทานั้น) 
 
 



- ๕ - 
            

9. ติดตอสอบถาม 
     9.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร ศูนยการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
                     โทรศัพท 044 756 790 หรอื 085 861 0955  และ 093 323 4413 
                     สวนกลาง โทรศัพท 02 727 3872 หรอื 081 868 0662 
                     E-mail: korat.gspa@gmail.com   
                               napawan.j@nida.ac.th   
                               dara_kang@hotmail.com    
                     Website: www.gspa.nida.ac.th                     

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

 
                                                           ประกาศ ณ วันที่          มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 

                                                                (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
             รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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