
                                                               
 
 

                                         
 
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เร่ือง รับสมัครเพื่อพจิารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม รุ่นที่ 30 ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 (ครัง้ที่ 2) 
 
  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างานเข้าศึกษาชัน้ปริญญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต      สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสงัคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์) คณะ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม รุ่นท่ี 30 ประจ าปีการศกึษา ๒๕63 (ครัง้ท่ี 2) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 
1. สาขาวิชาเอกตามหลักสูตร 

1.  นโยบายสงัคมและการวางแผนยทุธศาสตร์การบริหาร 
2.  การบริหารองค์การและความรับผิดชอบทางสงัคม 
3.  การประเมินผลกระทบทางสงัคม 
หมายเหตุ :  หลักสูตรจะเลือกเปิดเฉพาะสาขาวิชาเอกที่มจี านวนผู้สนใจเรียนตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 
2.  คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ
เอกชนทัง้ในหรือตา่งประเทศ ท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

 2.  มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนบัประสบการณ์ในการท างานถึงวันเปิด
ภาคการศกึษา) 

 3.  มีใบรับรองจากผู้บงัคบับญัชาวา่ผู้สมัครได้ท างานในต าแหนง่   และมีประสบการณ์การท างาน
ตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบสมคัรจริง 

4.  สามารถอุทิศเวลาให้กบัการศกึษาค้นคว้าตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร (ภาคพิเศษ) ได้ 
 
๓. ก าหนดการรับสมัคร 

  1.  กรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) สมคัรตัง้แตบ่ดันี ้– วนัจนัทร์ท่ี 29 มิถนุายน  2563 
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2.  สมัครด้วยตนเอง ตัง้แต่บัดนี ้ถึงวัน ศกุร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
     วนัท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2563 ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 19.30 น. (เว้นวนัหยดุราชการ) 
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ผู้สมัครมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบติัครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศ
รับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิท่ีจะท าการตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบนัฯ ตรวจสอบภายหลงัพบวา่ คณุสมบติัของผู้สมคัรไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัคร สถาบนัฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบติัในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ 
ไม่วา่กรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบนัฯ ได้ประกาศผลการคดัเลอืกแล้ว ให้ถือวา่ ผลการคดัเลือกของผู้สมคัรท่ีขาด
คณุสมบติัดงักลา่วเป็นโมฆะ 

 
4. การรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี ้

4.1  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
ขัน้ตอนการสมคัรทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
4.1.1   เข้าเว็บไซต์ entrance.nida.ac.th 
4.1.2   เข้าสูร่ะบบ (สมคัรสอบ) 
4.1.3   ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมคัรใหม่) 
4.1.4   ตัง้รหสัผา่น/ยืนยนัรหสัผา่น 
4.1.5   สมคัรสอบ  
4.1.6   บนัทกึข้อมลูผู้สมคัร 
4.1.7   ยืนยนัการสมคัร 
4.1.8   พิมพ์ใบช าระเงินคา่สมคัร 
4.1.9    ช าระเงินคา่สมคัร ภายในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่ี 

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา 
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทกุสาขา 

4.1.10  สง่หลกัฐานการสมคัรได้ท่ี 
- เว็บไซต์รับสมคัร Online (Attached File) 
- E-mail : entrance@nida.ac.th  
- ไปรษณีย์ โดยสง่ถึงสถาบนั ภายในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สง่ท่ี 

          กองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
          118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

     (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    
      การบริหารการพฒันาสงัคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น 30)  

 

** ค ำเตอืนทีผู่ส้มคัรตอ้งทรำบ** 

http://entrance.nida.ac.th/
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4.2 กรณีสมัครสอบด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนการสมคัรด้วยตนเองท่ี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.2.1 ขอรับใบสมคัรได้ท่ี 

- เคาน์เตอร์รับสมคัร กองบริการการศกึษา ชัน้ 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพนัธ์  
- กลุม่งานการศกึษา คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม ชัน้ 16 อาคารนวมินทราธิราช  
- ดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ ssed.nida.ac.th  

 
 

4.2.2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ท่ีเคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา ชัน้ 3 
อาคารนราธิปพงศ์ประพนัธ์  

4.2.3 ช าระเงินท่ีกองคลงัและพสัด ุชัน้ 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพนัธ์ 

    ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ คนละ 700 บาท 
    ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ :  1. เม่ือช าระเงินคา่สมคัรแล้ว สถาบนัฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่วา่กรณีใด  ๆทัง้สิน้ 
      2. เอกสารประกอบการสมคัร สถาบนัฯ จะไม่คืนให้ไม่วา่กรณีใด  ๆทัง้สิน้ 
 3. ถ้าผู้ สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม

ประกาศรับสมคัร และสถาบนัฯ จะไม่ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิสอบ 
       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เม่ือสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูลการช าระเงินค่า
สมัครสอบถูกต้อง ตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัคร ทัง้นี ้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผล
การสมัครของตนเองหลงัจากช าระเงินผ่านธนาคาร 2 วันท าการ ได้ท่ีเว็บไซต์ entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ข้อมลูผู้สมคัร 
 
5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

5.1 ใบสมคัร  
5.2   รูปถ่าย  1  นิว้ หน้าตรง จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3   ส าเนาบตัรประชาชน  1  ฉบบั 
5.4   ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ ท่ี

ศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ระดบัอนปุริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา่ มาด้วย 1 ฉบบั 

5.5    ส าเนาใบปริญญาบตัร หรือ หนงัสอืรับรอง (ฉบบัสภาอนมุติั)  1  ฉบบั 
5.6 หนงัสอืรับรองการท างาน  1  ฉบบั 
5.7 ใบเปลีย่นช่ือ – สกลุ (กรณี ช่ือ – สกลุ ไม่ตรงกบัหลกัฐานการศกึษา) 
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5.8 หนงัสือรับรองการได้ทุนสนับสนุน การศกึษาจากหนว่ยงาน (ถ้ามี) 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
5.9 หนงัสอืรับรองมาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรของ 
5.10 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยติดตอ่ขอได้ท่ีส านกัมาตรฐานและประเมินผล 

 อุดมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
5.11 หนงัสอืรับรองการส าเร็จการศกึษาจากสถานศกึษา โดยให้สถาบนัการศึกษาสง่หนงัสอืรับรอง     

    โดยตรงท่ี 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
118 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

  
ทัง้นี ้:  เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 สถาบนัอนโุลมให้สง่ได้ถึงวนัสอบสมัภาษณ์หรืออยา่งช้าท่ีสดุใน

วนัเปิดภาคการศกึษา  มิฉะนัน้ จะถือวา่เอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสทิธ์ิเข้าศกึษาในสถาบนั 
 

 

6. การพิจารณาคัดเลือก 
     พิจารณาจากคะแนน  ๒  สว่น  คือ  เอกสาร และการสมัภาษณ์  
       ส่วนแรก  ผลการเรียน  ประสบการณ์และโอกาสในการใช้ความรู้  ประกอบด้วย 

๑. ผลการเรียนระดบัปริญญาตรี 
๒. ประสบการณ์ในการท างาน 
๓. หน้าท่ีและงานในความรับผิดชอบ 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
๕. หน้าท่ีและบทบาทของหนว่ยงานในสงัคม 
๖. โอกาสท่ีจะน าเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

       ส่วนที่สอง  คะแนนจากการสมัภาษณ์ ซึง่พิจารณาบุคลกิภาพ  ทศันคติ  และความรู้ความสามารถด้าน 
ตา่ง  ๆ ความตัง้ใจ  และความพร้อมในการเรียน 
 
หมายเหตุ :  1. การคดัเลอืกผู้สมคัร เข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูร อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลกัสตูร และคณะกรรมการรับนกัศึกษาของสถาบนั โดยการพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการดงักลา่ว 
ถือเป็นท่ีสดุ 
  2. กรณีท่ีหลกัสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต ่ากว่าจ านวนท่ี
ก าหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดสอนในหลกัสตูร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนัน้ๆ โดยผู้สมัครจะ
ฟอ้งร้องเอาความสถาบนัฯ ไม่ได้ 
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7. ก าหนดการอื่นๆ 

7.1  ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิสอบ  วนัศกุร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ท่ีเว็บไซต์ ssed.nida.ac.th  
7.2 วนัสอบสมัภาษณ์    วนัเสาร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม  
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 16 

7.3 ประกาศผลการคดัเลอืก   วนัพธุท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ท่ีเว็บไซต์ ssed.nida.ac.th 
7.4 รับเอกสารขึน้ทะเบียน    วนัจนัทร์ท่ี 20 กรกฎาคม–วนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฎาคม  2563 
7.5 ช าระเงินคา่ลงทะเบียน   วนัจนัทร์ท่ี 20 กรกฎาคม – วนัศกุร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
7.6 วนัปฐมนิเทศ   วนัเสาร์ท่ี 8 สงิหาคม ๒๕63 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7.7 วนัเปิดภาคการศกึษา  วนัเสาร์ท่ี 8 สงิหาคม ๒๕63 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  

8.1 ผู้ เข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรปริญญาโท ต้องผา่นเกณฑ์การสอบภาษาองักฤษดงันี  ้
1. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการย่ืนสมัครสอบ

สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบนั ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP 
หรือ TOEFL หรือ IELTS ทัง้นี ้คะแนนผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลกัสูตร
ก าหนด  

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ 
TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศกึษา 

8.2 ผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ มีการก าหนดอายผุลคะแนน ดงันี ้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัยื่น 

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการ
สือ่สาร) 

2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร  
ศาสตร์ หรือ International Education เทา่นัน้) 
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9. ติดต่อสอบถาม 

9.1. คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม  โทรศพัท์ 02-727-3126 
E-mail : don2894@hotmail.com เว็บไซต์ ssed.nida.ac.th 

9.2. กองบริการการศกึษา    โทรศพัท์ 02-727-3370-73 
       E-mail : entrance@nida.ac.th  เว็บไซต์ edserv.nida.ac.th 
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                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จนัทร์สม) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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