
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร    

กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษยเกา ประจําปการศึกษา ๒๕62 
---------------------------- 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะเปดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และมีประสบการณในการทํางานเขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (เสาร – อาทิตย) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม กรณีทุนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และศิษยเกา ประจาํปการศึกษา ๒๕62  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
๑. สาขาวิชาเอกตามหลักสูตร 

1. การเมืองทองถ่ินและยุทธศาสตรการบริหาร 
2. การเมืองระหวางประเทศกับการพัฒนา 

 หมายเหตุ :  หลักสูตรจะเลือกเปดเฉพาะสาขาวิชาเอกท่ีมีจํานวนผูสนใจเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด  
 
๒. คุณสมบัติของผูสมัครกรณีทุน  

2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ
ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ. และ/หรือ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2.2 มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา ๑ ป  (โดยนับประสบการณในการทํางานถึงวันเปดภาคการศึกษา)  
2.3 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

   2.3.1 เปนขาราชการ  
   2.3.2 เปนพนักงานอ่ืนของรัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
   2.3.3 เปนศิษยเกาของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

2.4 มีใบรับรองจากผูบังคับบัญชาวาผูสมัครไดทํางานในตําแหนงและมีประสบการณการทํางานตามระยะเวลาท่ี
ระบุไวในใบสมัครจริง  

2.5 สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได 
 

๓. กําหนดการรับสมัคร 
  ๓.1  กรณีสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) สมัครตั้งแตบัดนี้ – วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562 

3.2  สมัครดวยตนเอง ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.  
       วันท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแตเวลา 8.30 – 19.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

 
 
 

** คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ** 
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 ผูสมัครมีหนาท่ีตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันฯ สงวนสิทธิท่ีจะทําการตรวจคุณสมบัติผูสมัคร โดยไมคํานึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ 
จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษาและไมคืนเงินคาสมัครให ไมวากรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบันฯ ไดประกาศ
ผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา ผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ  
 
4. การรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้ 

4.1  สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online) 

ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) 
4.1.1   เขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2   เขาสูระบบ (สมัครสอบ) 
4.1.3   ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ (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 ภายในพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562 ท่ี 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
- เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา 

4.1.10  สงหลักฐานการสมัครไดท่ี 
- เว็บไซตรับสมัคร Online (Attached File) 
- E-mail : entrance@nida.ac.th  
- ไปรษณีย โดยสงถึงสถาบัน ภายในวันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562 สงท่ี 

          กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
          118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

     (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา  
     ภาคพิเศษ รุน 2) 
 

 อนึ่ง ใหผูสมัครสอบ Online ติดตอรับบัตรนัดสอบสัมภาษณ ไดท่ี กลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม โทร 02-727 3101 เพ่ือรับบัตรนัดสอบสัมภาษณ 
 

4.2 กรณีสมัครสอบดวยตนเอง 
ข้ันตอนการสมัครดวยตนเองท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
4.2.1 ขอรับใบสมัครไดท่ี 

- เคานเตอรรับสมัคร กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศประพันธ  
- กลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ชั้น 16 อาคารนวมินทราธริาช  
- ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต http://ssed.nida.ac.th  

4.2.2 ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครไดท่ีเคานเตอรรับสมัคร กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคาร
นราธิปพงศประพันธ  

http://entrance.nida.ac.th/
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4.2.3 ชําระเงินท่ีกองคลังและพัสดุ ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศประพันธ 
4.2.4 รับใบนัดสอบสัมภาษณ ไดท่ี กลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ชั้น 16 

อาคารนวมินทราธิราช 

    คาธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ คนละ 700 บาท 
    คาธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปนไปตามอัตราท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ 
 

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

ครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เม่ือสถาบันไดตรวจสอบขอมูลเอกสารและขอมูลการชําระเงินคาสมัครสอบ
ถูกตอง ตามใบแจงยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัคร ท้ังนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง
หลังจากชําระเงินผานธนาคาร 2 วันทําการ ไดท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 
 
5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

5.1 ใบสมัคร  
5.2   รูปถาย  1  นิ้ว หนาตรง จํานวน  2  รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 
5.3   สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ และบัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบบั  
5.4   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผูท่ีศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา มาดวย 1 ฉบับ 

5.5    สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบบัสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
5.6 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 1 ฉบับ 

(สําหรับกรณีศิษยเกาของคณะ) 
5.7 หนังสือรับรองการทํางาน  1  ฉบับ 
5.8 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี ชื่อ – สกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา) 
5.9 หนังสอืรับรองการไดทุนสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงาน (ถามี) 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

5.10  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

  
ท้ังนี้ :  เอกสารตามขอ 5.10 และ 5.11 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันสอบสัมภาษณหรืออยางชาท่ีสุดในวันเปด

ภาคการศึกษา  มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารไมครบถวนและหมดสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบัน 
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6. การพิจารณาคัดเลือก 
     พิจารณาจากคะแนน  ๒  สวน  คือ  เอกสาร และการสัมภาษณ  
       สวนแรก  ผลการเรียน  ประสบการณและโอกาสในการใชความรู  ประกอบดวย 

๑. ผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
๒. ประสบการณในการทํางาน 
๓. หนาท่ีและงานในความรับผิดชอบ 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ถามี) 
๕. หนาท่ีและบทบาทของหนวยงานในสังคม 
๖. โอกาสท่ีจะนําเอาวิชาการไปใชประโยชน 

       สวนท่ีสอง  คะแนนจากการสัมภาษณ ซ่ึงพิจารณาบุคลิกภาพ  ทัศนคติ  และความรูความสามารถดานตาง ๆ  ความ
ตั้งใจ  และความพรอมในการเรียน 
 
หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผูสมัคร เขาศึกษาตอในหลักสูตร อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว ถือเปนท่ีสุด 
  2. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาไดต่ํากวาจํานวนท่ีกําหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผูสมัครจะฟองรองเอาความ
สถาบันฯ ไมได 
 
7. กําหนดการอ่ืนๆ 

7.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  วันศุกรท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ท่ี http://ssed.nida.ac.th  
7.2 วันสอบสัมภาษณ    วันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ หองประชุม 2 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 

7.3 ประกาศผลการคัดเลือก   วันศุกรท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ท่ี http://ssed.nida.ac.th 
7.4 รับเอกสารข้ึนทะเบียน    วันจันทรท่ี 22 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562  
7.5 ชําระเงินคาลงทะเบียน   วันจันทรท่ี 22 กรกฎาคม – วันศุกรท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
7.6 วันปฐมนิเทศ   วันเสารท่ี 3 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7.7 วันเปดภาคการศึกษา  วันเสารท่ี 3 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
8. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  

8.1 ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
1. กรณีนักศึกษาท่ีตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ใน

การเขาศึกษาในสถาบนั ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ท้ังนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ํา ใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด  

2. กรณีนักศึกษาท่ีไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงกอนการขอสําเร็จการศึกษา 

8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น 

(สมัครสอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 

http://ssde.nida.ac.th/


 -๕- 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    
หรือ International Education เทานั้น) 

 

9. คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับผูไดรับทุนการศึกษา 

9.1 คาลงทะเบียนเพ่ือหนวยกิตหรือเพ่ือรวมฟง สําหรับนักศึกษาสามัญและนักศึกษาสมทบ สําหรับผูไดรับทุนให
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาจํานวน 1 ใน 5 ของคาหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

   9.1.1)  คาลงทะเบียน หนวยกิตละ   2,000 บาท * 
9.2 คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลยี คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

(หองสมุด) คาลงทะเบียนหลังกําหนด คาสมัครสอบประมวลความรู คากิจกรรมพิเศษ คาใบรับรองผลการศึกษา
หรือใบรับรองอ่ืน ๆ คาธรรมเนียมปริญญาบัตร คาธรรมเนียมการเปลี่ยนคณะ/หลักสูตร และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ใหเปนไปตามประกาศของสถาบันและของคณะ 

หมายเหตุ * คาลงทะเบียนอัตราปกติ หนวยกิตละ 2,500 บาท 

 

10. ติดตอสอบถาม 
10.1 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  โทรศัพท 02-727-3101 

   E-mail : chintanaporn.n@nida.ac.th  Website: http://ssed.nida.ac.th 
10.2 กองบริการการศึกษา     โทรศัพท 02-727-3370-73 

         E-mail : entrance@nida.ac.th  Website: http://edserv.nida.ac.th 
 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี               เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม) 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

mailto:entrance@nida.ac.th
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