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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน นอกเวลาราชการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีกำรศึกษำ 2565
----------------------ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กาหนดเปิดรับ
สมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตร/สำขำวิชำที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศำสตร์และกำรจัดกำรควำมยั่งยืน
เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์ เวลำ 09.00 - 16.00 น.
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2.2 มีประสบการณ์ทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
2.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. กำหนดกำรรับสมัคร
3.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

** คำเตือนทีผ่ ู้สมัครต้ องทรำบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทาการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คานึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ
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4.1. สมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)
4.1.1 เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
4.1.2 เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
4.1.3 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
4.1.4 ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
4.1.5 สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท)
4.1.6 บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
4.1.7 ยืนยันการสมัคร
4.1.8 พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
4.1.9 ชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
4.1.10 ส่งหลักฐานการสมัคร (เป็น File.PDF เท่านั้น) ได้ที่
- เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) หรือ
- E-mail : entrance@nida.ac.th
ค่ำธรรมเนียมกำรกำรสมัคร 700.-บำท
ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงิน ให้เป็นไปตำมอัตรำที่แต่ละช่องทำงเรียกเก็บ
หมำยเหตุ :

1. เมื่อชาระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชาระเงินและตามกาหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกาหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชาระเงิน 2 วันทาการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ข้อมูลผู้สมัคร
5. เอกสำรประกอบกำรสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสาเร็จการศึกษา) สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5.5 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
5.6 หนังสือรับรองผู้สมัคร 2 ฉบับ
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5.8

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้
5.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.10 หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
6. กำรพิจำรณำคัดเลือก
6.1 สอบสัมภาษณ์
หมำยเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด
2. กรณีที่ห ลั กสู ตร/สาขาวิช า/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลื อกนั กศึกษาได้ต่ากว่าจ านวนที่กาหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลั กสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความ
สถาบันฯ ไม่ได้
7. กำหนดกำรอื่น ๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รับเอกสารขึ้นทะเบียน
ชาระเงินค่าลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศ
วันเปิดภาคการศึกษา

กาหนดการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
http://gseda.nida.ac.th/nida/
วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2565
วันที่ 6 สิงหาคม 2565
วันที่ 6 สิงหาคม 2565
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8.1. ผู8เข8าศึกษาต,อในหลักสูตรปริญญาโท ต8องผ,านเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
1. กรณีนักศึกษาที่ต5องใช5คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ) ใน
การเข8าศึกษาในสถาบัน ต8องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
ทั้งนี้ คะแนนผ,านเกณฑขั้นต่ํา ให8เปนไปตามที่แต,ละหลักสูตรกําหนด
2. กรณีนักศึกษาที่ไมAต5องใช5คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ) ในการเข8าศึกษาใน
สถาบั น นั กศึ กษาจะต8 องมี ผ ลการสอบภาษาอั งกฤษ NIDA TEAP หรื อ TOEFL หรื อ IELTS มา
แสดงก,อนการขอสําเร็จการศึกษา
8.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต8องมีอายุไม,เกิน 1 ป0 นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบได8ที่ ศูนยพัฒนาและบริการด8านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต8องมีอายุไม,เกิน 2 ป0 นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต8องเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ
International Education เท,านั้น)
9. คAาธรรมเนียมในการศึกษา
1. ค,าบํารุงสถาบันภาคละ 4,000 บาท ภาคฤดูร8อนภาคละ 2,000 บาท
2. ค,าใช8บริการเทคโนโลยีภาคละ 700 บาท ยกเว8นภาคฤดูร8อน
3. ค,าใช8บริการทรัพยากรสารสนเทศภาคละ 600 บาท ยกเว8นภาคฤดูร8อน
4. ตลอดหลักสูตรการศึกษา ประกอบด8วย 39 หน,วยกิต ๆ ละ 3,500 บาท (รวมค,าเอกสารตํารา)
ค,าหน,วยกิตและค,าธรรมเนียมต,าง ๆ รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 159,700 บาท ทั้งนี้อาจมีค,าใช8จ,ายกิจกรรมพิเศษ
เพิ่มเติม เช,น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือการศึกษาดูงานด8านการจัดการความยั่งยืนภายในประเทศหรือต,างประเทศ
5. ค,าธรรมเนียมการชําระเงิน ให8เปนไปตามอัตราที่แต,ละช,องทางเรียกเก็บ
10. ติดตAอสอบถาม
10.1 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล8อม
10.2 กองบริการการศึกษา

โทรศัพท 0 2727 3130
เว็บไซต http://gseda.nida.ac.th
โทรศัพท 0 2727 3370 - 73
ประกาศ ณ วันที่ ๒

กุมภาพันธ 2565

(รองศาสตราจารย) ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ;ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

เลขที่สมัครสอบ

ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษา
โครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
นอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
คานาหนนา  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss  (อื่นๆ/others)
2. เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน/เลขที่หนนังสือเดินทาง
3. วัน เดือน ปีเกิด
4. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่
หนอง/อาคาร/หนมู่บาน
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหนวัด
รหนัสไปรษณีย์
5. สถานทีท่ างาน (ระบุชื่อบริษัท/หนน่วยงาน)
ที่อยู่ที่ทางาน เลขที่
หนอง/อาคาร/หนมู่บาน
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหนวัด
รหนัสไปรษณีย์
สถานที่จดั ส่งเอกสาร

 ที่อยู่ปัจจุบัน

อายุ

 ที่อยู่ที่ทางาน

หนมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได
6. ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
(เริ่มจากปัจจุบนั )

[รูปถ่าย 1”
หนนาตรง]

อีเมล
ปี

สถานที่ทางาน
(ระบุชื่อบริษทั /หนน่วยงาน)

เดือน

โปรดอธิบายลักษณะงานที่ทาโดยสังเขป (โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดการความยั่งยืน)

ช่วงระยะเวลา
(เดือน/ปี - เดือน/ปี)

ปี

7. การศึกษา/การฝึกอบรม
วุฒิการศึกษา
(เริ่มจากวุฒิที่ไดรับล่าสุด)

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานฝึกอบรม ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

คะแนนเฉลี่ยสะสม

8. กิจกรรมพิเศษ/งานอดิเรก (ถามี) อาทิ กิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมวิชาชีพ กีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ

9. การประเมินความรู/ทักษะโดยตนเอง
ความรู้/ทักษะ
ดีมาก
ภาษาอังกฤษ
การเขาใจดิจิทัล
ภาวะผูนา/การทางานเป็นทีม
การคิด/แกปัญหนาเชิงระบบ
การเรียนรูต่อเนื่อง
ความรูทั่วไปเรื่องความยั่งยืน
อื่นๆ (ระบุ)









ดี








ปาน
กลาง








ควร
ปรับปรุง








ความเห็นอื่น (ถ้ามี)

10. จุดมุ่งหนมายของการศึกษาปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ขอรับรองว่าขอความดังกล่าวขางตนเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูสมัคร

(

วันที่

/

/

)

หนังสือรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาโครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
นอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. ชื่อ-สกุล ผูสมัคร

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

2. ชื่อ-สกุล ผูรับรอง
ตาแหนน่ง
หนมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได
3. ความสัมพันธ์กับผูสมัคร
4. ความเหน็นที่มีต่อผูสมัคร

สถานทีท่ างาน

ประเด็น
ความรูความสามารถในการศึกษา/การทางาน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะภาษาอังกฤษ
ภาวะผูนา/การทางานเป็นทีม
ความรับผิดชอบ
ความคิดริเริม่ สรางสรรค์
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง/การอุทิศตน
ภาพรวมของผูสมัคร

อีเมล
ช่วงระยะเวลาที่รูจักผูสมัคร

โปรดทาเครื่องหมาย 
ดีมาก
ดี
ปาน
ควร
กลาง ปรับปรุง




























เหตุผล
ประกอบความเห็น










ความเหน็นเพิ่มเติม

ลงชื่อผูรับรอง

(

วันที่

/

หนมายเหนตุ: หนนังสือการรับรองจะไม่เปิดเผยใหนแก่ผูสมัคร ขอใหนส่งไปที่
เรียน

ผูอานวยการหนลักสูตร
โครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยัง่ ยืน (นอกเวลาราชการ)
คณะบริหนารการพัฒนาสิง่ แวดลอม อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหนารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

/

)

หนังสือรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาโครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
นอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. ชื่อ-สกุล ผูสมัคร

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

2. ชื่อ-สกุล ผูรับรอง
ตาแหนน่ง
หนมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได
3. ความสัมพันธ์กับผูสมัคร
4. ความเหน็นที่มีต่อผูสมัคร

สถานทีท่ างาน

ประเด็น
ความรูความสามารถในการศึกษา/การทางาน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะภาษาอังกฤษ
ภาวะผูนา/การทางานเป็นทีม
ความรับผิดชอบ
ความคิดริเริม่ สรางสรรค์
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง/การอุทิศตน
ภาพรวมของผูสมัคร

อีเมล
ช่วงระยะเวลาที่รูจักผูสมัคร

โปรดทาเครื่องหมาย 
ดีมาก
ดี
ปาน
ควร
กลาง ปรับปรุง




























เหตุผล
ประกอบความเห็น










ความเหน็นเพิ่มเติม

ลงชื่อผูรับรอง

(

วันที่

/

หนมายเหนตุ: หนนังสือการรับรองจะไม่เปิดเผยใหนแก่ผูสมัคร ขอใหนส่งไปที่
เรียน

ผูอานวยการหนลักสูตร
โครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยัง่ ยืน (นอกเวลาราชการ)
คณะบริหนารการพัฒนาสิง่ แวดลอม อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหนารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

/

)

