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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการสิ่งแวดลอม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ประจําป*การศึกษา ๒๕65 (ครั้งที่ 1)
----------------------ดวยคณะบริหารการพัฒ นาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กําหนดเป"ดรับ
สมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป&นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
รุ0นที่ 20 ประจําป4การศึกษา ๒๕65 (ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดต0อไปนี้
1. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เป5ดรับสมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เป&นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท0าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต0างประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2.2 มีประสบการณทํางานมาแลวไม0นอยกว0า 1 ป4 (นับถึงวันเป"ดภาคการศึกษา)
2.3 สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
3. กําหนดการรับสมัคร
3.1 สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online) ตั้งแต0บัดนี้ – วันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565

** คําเตือนทีผู้สมัครต้ องทราบ**
ผูสมัครมีหนาที่ตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร' และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทําการตรวจคุณสมบัติผูสมัคร โดยไมคํานึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเป1นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ
จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษาและไมคืนเงินคาสมัครให ไมวากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ไดประกาศ
ผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา ผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเป1นโมฆะ
4. การรับสมัคร ดังนี้
4.1. สมัครสอบทางอินเทอร:เน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online)
4.1.1 เขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th
4.1.2 เขาสู0ระบบ (สมัครสอบ)
4.1.3 ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ (กรณีผูสมัครใหม0)
4.1.4 ตั้งรหัสผ0าน/ยืนยันรหัสผ0าน
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4.1.6 บันทึกขอมูลผูสมัคร
4.1.7 ยืนยันการสมัคร
4.1.8 พิมพใบชําระเงินค0าสมัคร
4.1.9 ชําระเงินค0าสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัครการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
4.1.10. ส0งหลักฐานการสมัคร (เป&น File .PDF เท0านั้น) ไดที่
- เว็บไซตรับสมัคร Online (Attached File)
- E-mail : entrance@nida.ac.th
คAาธรรมเนียมการการสมัคร 700.-บาท
คAาธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปGนไปตามอัตราที่แตAละชAองทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

1. เมื่อชําระเงินค0าสมัครแลว สถาบันฯ จะไม0คืนเงินใหไม0ว0ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม0คืนใหไม0ว0ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถาผูสมัครไม0ส0งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว0าคุณสมบัติไม0
ครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม0ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดตรวจสอบขอมูลการชําระเงินค0าสมัครสอบ ถูกตอง
ครบถวนตามใบแจงยอดการชํ าระเงิน และตามกํ าหนดเวลาการสมั ครที่ สถาบั นกํ าหนดไว ทั้ งนี้ ผูสมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการไดที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ขอมูลผูสมัคร
5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 รูปถ0าย 1 นิ้ว หนาตรง จํานวน 2 รูป (ถ0ายมาแลวไม0เกิน 6 เดือน)
5.3 สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผูที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรต0อเนื่อง 2 ป4 จะตองแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท0า มาดวย 1 ฉบับ (ถามี)
5.5 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
5.6 หนังสือรับรองการทํางาน 1 ฉบับ
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม0ตรงกับหลักฐานการศึกษา
5.8 หนังสือรับรองการไดทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน0วยงาน (ถามี)
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตAางประเทศ ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต0อขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-3 5.10 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาส0งหนังสือรับรอง โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
ทั้งนี้ : เอกสารตามขอ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมใหส0งไดถึงวันเป"ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว0า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม0ครบถวน และอาจหมดสภาพการเป&นนักศึกษาของสถาบัน
6. การพิจารณาคัดเลือก
6.1 สอบสัมภาษณ
หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผูสมัคร เขาศึกษาต0อในหลักสูตร อยู0ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล0าว ถือเป&นที่สุด
2. กรณี ที่ ห ลั กสู ต ร/สาขาวิ ช า/สาขาวิ ช าเอกใดๆ คั ด เลื อกนั ก ศึ กษาไดต่ํ ากว0า จํ านวนที่ กํา หนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม0เป"ดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผูสมัครจะฟvองรองเอาความ
สถาบันฯ ไม0ได
7. กําหนดการอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
วันสอบสัมภาษณ
ประกาศผลการคัดเลือก
รับเอกสารขึ้นทะเบียน
ชําระเงินค0าลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศ
วันเป"ดภาคการศึกษา

กําหนดการ
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565
http://gseda.nida.ac.th/nida/
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2565
วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2565
วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565
กําหนดภายหลัง
กําหนดภายหลัง

8. เกณฑ:การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
8.1. ผูเขาศึกษาต0อในหลักสูตรปริญญาโท ตองผ0านเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
1. กรณีนักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ: ใน
การเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
ทั้งนี้ คะแนนผ0านเกณฑขั้นต่ํา ใหเป&นไปตามที่แต0ละหลักสูตรกําหนด
2. กรณีนักศึกษาที่ไมAตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ: ในการเขาศึกษาใน
สถาบั น นั กศึ กษาจะตองมี ผ ลการสอบภาษาอั งกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงก0อนการขอสําเร็จการศึกษา
8.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม0เกิน 1 ป4 นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม0เกิน 2 ป4 นับถึงวันยื่น

-4 (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเป& นผลสอบจากสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร
หรือ International Education เท0านั้น)
9. คAาธรรมเนียมในการศึกษา
1. ค0าบํารุงสถาบันภาคละ 4,000 บาท ภาคฤดูรอนภาคละ 2,000 บาท
2. ค0าใชบริการเทคโนโลยีภาคละ 700 บาท ยกเวนภาคฤดูรอน
3. ค0าใชบริการทรัพยากรสารสนเทศภาคละ 600 บาท ยกเวนภาคฤดูรอน
4. ค0าธรรมเนียมธนาคาร ภาคละ 20 บาท
5. ค0ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร แบ0งชําระ 2 ภาคการศึกษา (ยกเวนภาคฤดูรอน) ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวน 5,000 บาท
- ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวน 5,000 บาท
6. ตลอดหลักสูตรการศึกษา ประกอบดวย 39 หน0 วยกิต ๆ ละ 2,500 บาท (รวมค0าเอกสารตํารา)
ลงทะเบียนภาคละ 9 หน0วยกิต ภาคฤดูรอนภาคละ 3 หน0วยกิต ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ป4 (ค0าหน0วยกิตและ
ค0าธรรมเนียมต0าง ๆ รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 130,700 บาท)
10. ติดตAอสอบถาม
10.1 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
10.2 กองบริการการศึกษา

โทรศัพท 0 2727 3130,09 5415 1951
เว็บไซต http://gseda.nida.ac.th/nida/
โทรศัพท 0 2727 3370 - 73
E-mail : entrance@nida.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม 2564
(รองศาสตราจารย' ดร.ณดา จันทร'สม)
รองอธิการบดีฝIายวิชาการ

