
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

    -----------------------      
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิ เศษ  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ครั้ งที่  1  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4  
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง 

กรณีที่ส ำเรรจจกำรศึกษำจำก่าำปประเรทศ จะ่องปีีนังปสองรงรรงปีำ่ราำั นังกสต่รระังรปรญญญำ่รี
จำกส ำังกปำัคณะกรรีกำรกำรงุัีศึกษำ (ทรวปีนำวญทยำังยเรัญี) ซึ่ปผตอสีงครสำีำรถ่ญั่างยอ่ัค ำรองปขง
นังปสองรงรรงปไัอที่ส ำังกีำ่ราำัแัะประเรีญัผังุัีศึกษำ ส ำังกปำัคณะกรรีกำรกำรงุัีศึกษำ โัยั ำ
ส ำเรัำนังกาำักำรศึกษำฉรงรสีรตรณ์ไปแสัปัอวย แัะงัุโัีในอยอ่ัเรงกสำรเรพญ่ีเร่ญีไัอใัวงัสงรสงีภำษณ์ 

๒.๒  มีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา) 
 ๒.๓  สำีำรถงุทญศเรวัำในอกงรกำรศึกษำคอัควอำ่ำีท่ีก ำนััไวอใันังกสต่ร 

 
๓. ก าหนดการรับสมัคร 

๓.๑  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๓.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้ งแต่บัดนี้  ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(เว้นวันหยุดราชการ) 
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 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับ
สมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่
ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ 
ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 

๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธีดังนี้ 
๔.๑  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)  
        ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

๔.๑.๑   เรขอำเรวจรไซ่์ http://entrance.nida.ac.th 
๔.๑.2   ัปทะเรรียัเรขอำใชอปำัระรร (กรณีผตอสีงครในีา) 
๔.๑.3   ่ง้ปรนงสผาำั/ยอัยงัรนงสผาำั 
๔.๑.4   สีงครสงร  
๔.๑.5   รงัทึกของีตัผตอสีงคร 
๔.๑.6   ยอัยงักำรสีงคร 
๔.๑.7   พญีพ์ใรช ำระเรปญัคาำสีงคร 
4.๑.8  ช ำระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
               -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
  ๔.๑.9 สาปนังกาำักำรสีงครไัอที่ 
     - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
     - E-mail : nida.rayong@hotmail.com 
                                 - ไปรษณีย์ ส่งที่ ศูนย์การเรียนส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   

ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ)  
เลขท่ี ๑  ถนน ไอ-หนึ่ง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐ 

    (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร) 
 

 ๔.๒  สมัครสอบด้วยตนเอง  
         ขัน้ตอนการสมัครด้วยตนเอง  
  ๔.๒.๑  ขอรับใบสมัครได้ท่ี 
            - เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   - ศูนย์การเรียนส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด (กนอ.) จังหวัดระยอง  

- ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th/nida/  
 

** ค ำเตือนทีผู้่สมคัรต้องทรำบ** 

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


- 3  - 

 ๔.๒.๒  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และช าระเงินค่าสมัครได้ที ่
- ศูนย์การเรียนส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด (กนอ) จังหวัดระยอง 
4.2.3 กำรช ำระเรปญัคาำสีงคร  

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
 

ค่าธรรมเนียมการการสมัคร ๗๐๐ บาท  
ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

  
หมายเหตุ :  ๑.  เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๒.  เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๓.  ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

       ๔.  การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบ 
ถูกต้องครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน ๒ วันท าการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th 
เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร  
 

๕. เอกสารประกอบการสมัคร 
๕.๑  ใบสมัคร  
๕.๒  รูปถ่าย  ๑  นิ้ว หน้าตรง จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
๕.๓  ส าเนาบัตรประชาชน  ๑  ฉบับ 
๕.๔  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย ๑ ฉบับ (ถ้าม)ี 

๕.๕  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  ๑  ฉบับ 
๕.๖  หนังสือรับรองการท างาน  ๑  ฉบับ 
๕.๗  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
๕.๘  หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 

 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

๕.๙  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน              
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

http://entrance.nida.ac.th/
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 ๕.๑๐  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดย
ตรงที ่

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

ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ ๕.๙ และ ๕.๑๐ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 

๖. การพิจารณาคัดเลือก 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ :  1. กำรคงัเรัองกผตอสีงครเรขอำศึกษำ่างใันังกสต่ร งยตาใััุัยพญัญจขงปคณะกรรีกำรประจ ำ
นังกสต่ร แัะคณะกรรีกำรรงรังกศึกษำขงปสถำรงั โัยกำรพญจำรณำ่งัสญัขงปคณะกรรีกำรังปกัาำว  
ถองเรป็ัที่สุั 
  2. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้อง 
เอาความสถาบันฯ ไม่ได้ 
 

๗. ก าหนดการอื่นๆ 
๗.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๗.๒  วันสอบสัมภาษณ์     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๗.๓  ประกาศผลการคัดเลือก   วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๗.๔  รับเอกสารขึ้นทะเบียน    วงัที่ 29 กรกฎำคี ๒๕๖๔ ถึป 2 สญปนำคี ๒๕๖๔ 
๗.๕  ช ำระเรปญัคาำัปทะเรรียั   วงัที่ 29 กรกฎำคี ๒๕๖๔ ถึป ๔ สญปนำคี ๒๕๖๔ 
๗.๖  วันปฐมนิเทศ   วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
๗.๗  วันเปิดภาคการศึกษา  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
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 ๘. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
๘.๑.  ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

๑. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL 
หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

๒. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

๘.๒.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
๑. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
๒. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น) 

 
๙.   ค่าธรรมเนียมในการศึกษา 

๑. ค่าบ ารุงสถาบันภาคละ ๔,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ ๒,๐๐๐ บาท  
๒. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศภาคละ ๓๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน 
๓. ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาคละ ๑๐ บาท 
๔. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร แบ่งช าระ ๒ ภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ดังนี้ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 
 - ภาคการศึกษาท่ี ๒   จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  
๕. ตลอดหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย ๓๙ หน่วยกิต ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (รวมค่าเอกสารต ารา

เรียน) ลงทะเบยีนภาคละ ๙ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนภาคละ ๓ หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๒ ปี  
(ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมตลอดหลักสูตรประมาณ ๑๓๐,๗๐๐ บาท) 

 
๑๐.   ติดต่อสอบถาม 

๑๐.๑  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม     โทรศัพท ์๐ ๒๗๒๗ ๓๑๓๐ 
๑๐.๒  ศูนย์การเรียนส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   โทรศัพท์ ๐๘ ๒๗๘๒ ๙๓๕๓ 
๑๐.๓  กองบริการการศึกษา        โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๗๐ - ๗๓ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่          กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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