
                                                               
 
 

                                         
 
 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร 
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร รุ่นที่ 33 ประจ าปีการศึกษา ๒๕66 (ครั้งที่ 1) 

 
  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต      
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร รุ่นที่ 33 ประจ าปีการศึกษา ๒๕66 (ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

1. สาขาวิชาเอกตามหลักสูตร 
1.  นโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
2.  การบริหารองค์การและความรับผิดชอบทางสังคม 
หมายเหตุ :  หลักสูตรจะเลือกเปิดเฉพาะสาขาวิชาเอกที่มีจ านวนผู้สนใจเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
ทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.  มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนับประสบการณ์ในการท างานถึงวันเปิดภาค
การศึกษา) 

 3.  มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ท างานในต าแหน่ง   และมีประสบการณ์การท างานตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง 

4.  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได ้
 

 
3.  การรับใบสมัคร 

การรับใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์  ดาวน์ โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา 
http://edserv.nida.ac.th หรือสามารถพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์คณะ http://ssed.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) เข้าเว็บไซต์  http://ssed.nida.ac.th  และเลือกหัวข้อ หลักสูตรปริญญาโท  
    และดาวน์โหลด “ใบสมัครนักศึกษา”       
2) พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4  

 
4. การสมัครและการช าระค่าสมัคร 
               ส มั ค ร ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ( Online)  เ ท่ า นั้ น  ผู้ ส มั ค ร ส า ม า ร ถ เ ข้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://entrance.nida.ac.th และส่งเอกสารการสมัครผ่านทางระบบ และ E-mail:entrance@nida.ac.th 
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5. หลักฐานการสมัคร 

5.1 ใบสมัคร  
5.2   รูปถ่าย  1  นิ้ว หน้าตรง จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3   ส าเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 
5.4   ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ศึกษา

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ 

5.5    ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
5.6 หนังสือรับรองการท างาน  1  ฉบับ 
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา) 
5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 
กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐาน ดังนี้  
5.9  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ/หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอยื่นค าร้องได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการศึกษาด้วย 

5.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว
โดยตรงที่ 

Educational Service Division 
National lnstitute of Development Administration 
148 Serithai Road, KIong Chan  
Bangkapi,  Bangkok 10240, Thailand 
Facsimile (662) 377 – 7477  

หมายเหตุ  : เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวัน
เปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน และสถาบันจะไม่คืน
เงินค่าสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
           ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  ถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร  โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา  หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการ
เข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือก
แล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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6. การพิจารณาคัดเลือก 
     พิจารณาจากคะแนน  ๒  ส่วน  คือ  เอกสารประกอบการสมัคร และการสัมภาษณ์  
       ส่วนแรก  ผลการเรียน  ประสบการณ์และโอกาสในการใช้ความรู้  ประกอบด้วย 

๑. ผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
๒. ประสบการณ์ในการท างาน 
๓. หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
๕. หน้าที่และบทบาทของหน่วยงานในสังคม 
๖. โอกาสที่จะน าเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

 
       ส่วนที่สอง  คะแนนจากการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาบุคลิกภาพ  ทัศนคติ  และความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
ความตั้งใจ  และความพร้อมในการเรียน 
 
หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการ
พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด 
  2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอา
ความสถาบันฯ ไม่ได้ 
 
7. ก าหนดการอื่นๆ 

7.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันพุธที่  1 มีนาคม 2566 
ทีเ่ว็บไซต์ http://ssed.nida.ac.th 

7.2 วันสอบสัมภาษณ์    วันเสาร์ที ่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 2 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 

7.3 ประกาศผลการคัดเลือก   วันพฤหัสบดีที่  9  มีนาคม 2566 ทีเ่ว็บไซต์ http://ssed.nida.ac.th 
7.4 รับเอกสารขึ้นทะเบียน    วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม– วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 
7.5 ช าระเงินค่าลงทะเบียน   วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 
7.6 วันปฐมนิเทศ   วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕66 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7.7 วันเปิดภาคการศึกษา  วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕66 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  

8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
1. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  

ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL 
หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด  

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 
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8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 
(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร    
ศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น) 

 
9. ติดต่อสอบถาม 

 9.1 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  โทรศัพท์ 02-727-3126 
 E-mail : don2894@hotmail.com    Website: ssed.nida.ac.th 

 9.2 กองบริการการศึกษา      โทรศัพท์ 02-727-3370-73 
       E-mail : entrance@nida.ac.th    Website: edserv.nida.ac.th 

 
10.  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
         สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก และขึน้ทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  
 

 
 ประกาศ ณ วันที่              กันยายน   พ.ศ. ๒๕65 
 

 
 
                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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ส่ง ศษ.(หัวหน้ากลุ่มงาน /คุณบุษกร)
    เพื่อดำเนินการต่อไป
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