
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล อม 
คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล อม 
ครั้งท่ี 2 ประจําป	การศึกษา 2565 

    -----------------------      
  ด�วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� กําหนดเป�ดรับ
สมัครบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล.อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2  ประจําป3การศึกษา 2565  ดังรายละเอียดต6อไปนี้ 
 

1. หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเป!ดรับสมัคร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล+อม 

 เรียนวันเสาร. – อาทิตย. เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

2. คุณสมบัติของผู+สมัคร 
2.1  เป นผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท6าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา

ของรัฐหรือเอกชน ท้ังในและ/หรือต6างประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
2.2  มีประสบการณ�ทํางานมาแล.วไม6น.อยกว6า 1 ป3 (นับถึงวันเป�ดภาคการศึกษา) 

 2.3  สามารถอุทิศเวลาให.กับการศึกษาค.นคว.าตามท่ีกําหนดไว.ในหลักสูตร 
 

3. กําหนดการรับสมัคร 
3.1  สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) ต้ังแต6บัดนี้ – วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 ผู�สมัครมีหน�าท่ีต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว"ามีคุณสมบัติครบถ�วน ถูกต�อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) และสถาบันฯ สงวนสิทธิท่ีจะทําการตรวจคุณสมบัติผู�สมัคร โดยไม"คํานึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว"า คุณสมบัติของผู�สมัครไม"เป1นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ 
จะถือว"าผู�สมัครขาดคุณสมบัติในการเข�าศึกษาและไม"คืนเงินค"าสมัครให� ไม"ว"ากรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบันฯ ได�ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล�ว ให�ถือว"า ผลการคัดเลือกของผู�สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล"าวเป1นโมฆะ  
 
 
 
 

** คาํเตือนทีผู้สมคัรต้องทราบ** 

USER
Typewritten Text
220/2565



- 2  -   
 

4. การรับสมัคร ดังนี้ 
4.1.  สมัครสอบทางอินเทอร.เน็ต (Online)  
        ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอร�เน็ต (Online) 

4.1.1    เข.าเว็บไซต� http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2  เข.าสู6ระบบ (สมัครสอบ) 
4.1.3    ลงทะเบียนเข.าใช.งานระบบ (กรณีผู.สมัครใหม6) 
4.1.4    ต้ังรหัสผ6าน/ยืนยันรหัสผ6าน 
4.1.5    สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท) 
4.1.6    บันทึกข.อมูลผู.สมัคร 
4.1.7    ยืนยันการสมัคร 
4.1.8    พิมพ�ใบชําระเงินค6าสมัคร 
4.1.9    ชําระเงินค6าสมัคร ภายในวันสุดท.ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร�เน็ต (Online) ท่ี 

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
               -  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 
  4.1.10 ส6งหลักฐานการสมัคร (เป น File.PDF เท6านั้น) ได.ท่ี 
     - เว็บไซต�รับสมัคร Online (Attached File) หรือ 
     - E-mail : entrance@nida.ac.th   
 
 

ค@าธรรมเนียมการการสมัคร 700.-บาท  
ค@าธรรมเนียมการชําระเงิน ให+เปDนไปตามอัตราท่ีแต@ละช@องทางเรียกเก็บ 
 

  

หมายเหตุ :  1. เม่ือชําระเงินค6าสมัครแล.ว สถาบันฯ จะไม6คืนเงินให.ไม6ว6ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม6คืนให.ไม6ว6ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  3. ถ.าผู.สมัครไม6ส6งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว6าคุณสมบัติไม6
ครบถ.วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม6ประกาศรายชื่อผู.มีสิทธิ์สอบ 

       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได.ตรวจสอบข.อมูลการชําระเงินค6าสมัครสอบ ถูกต.อง
ครบถ.วนตามใบแจ.งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว. ท้ังนี้ ผู.สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการได.ท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ข.อมูลผู.สมัคร  
 

5. เอกสารประกอบการสมัคร 
5.1 ใบสมัคร  
5.2   รูปถ6าย  1  นิ้ว หน.าตรง จํานวน  2  รูป (ถ6ายมาแล.วไม6เกิน 6 เดือน) 
5.3  สําเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 
5.4  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผู.ท่ีศึกษาระดับ  
          ปริญญาตรี หลักสูตรต6อเนื่อง 2 ป3 จะต.องแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ 
          อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท6า มาด.วย 1 ฉบับ (ถ.ามี) 
5.5   สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
5.6 หนังสือรับรองการทํางาน  1  ฉบับ 
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5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม6ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
5.8 หนังสือรับรองการได.ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน6วยงาน (ถ.ามี) 
 

สําหรับผู+สําเร็จการศึกษาจากต@างประเทศ ต+องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
5.9     หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน     
          คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต6อขอได.ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
          สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.10    หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให.สถาบันการศึกษาส6งหนังสือรับรอง โดยตรงท่ี 

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

ท้ังนี้ : เอกสารตามข.อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให.ส6งได.ถึงวันเป�ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว6า
เอกสารการข้ึนทะเบียนไม6ครบถ.วน และอาจหมดสภาพการเป นนักศึกษาของสถาบัน 
 

6. การพิจารณาคัดเลือก 
6.1  สอบสัมภาษณ� 

หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผู.สมัคร เข.าศึกษาต6อในหลักสูตร อยู6ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล6าว ถือเป นท่ีสุด 
  2. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได.ตํ่ากว6าจํานวนท่ีกําหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม6เป�ดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู.สมัครจะฟuองร.องเอาความ
สถาบันฯ ไม6ได. 
 

7. กําหนดการอ่ืน ๆ  
กําหนดการ 

ประกาศรายชื่อผู.มีสิทธิ์สอบ 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 
http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

วันสอบสัมภาษณ� วันท่ี 16 กรกฎาคม 2565 
ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
รับเอกสารข้ึนทะเบียน วันท่ี 25 กรกฎาคม – วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
ชําระเงินค6าลงทะเบียน วันท่ี 25 กรกฎาคม – วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 
วันปฐมนิเทศ วันท่ี 6 สิงหาคม 2565  
วันเป�ดภาคการศึกษา วันท่ี 6 สิงหาคม 2565 
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8. เกณฑ.การสอบวัดความรู+ภาษาอังกฤษ  
8.1. ผู.เข.าศึกษาต6อในหลักสูตรปริญญาโท ต.องผ6านเกณฑ�การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

1. กรณีนักศึกษาท่ีต+องใช+คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ. ใน
การเข.าศึกษาในสถาบัน ต.องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ท้ังนี้ คะแนนผ6านเกณฑ�ข้ันตํ่า ให.เป นไปตามท่ีแต6ละหลักสูตรกําหนด 

2. กรณีนักศึกษาท่ีไม@ต+องใช+คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ. ในการเข.าศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะต.องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงก6อนการขอสําเร็จการศึกษา 

8.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต.องมีอายุไม6เกิน 1 ป3 นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได.ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด.านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต.องมีอายุไม6เกิน 2 ป3 นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต.องเป นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� หรือ  
International Education เท6านั้น) 
 

     9.   ค@าธรรมเนียมในการศึกษา 
1. ค6าบํารุงสถาบันภาคละ 4,000 บาท ภาคฤดูร.อนภาคละ 2,000 บาท  
2. ค6าใช.บริการเทคโนโลยีภาคละ 700 บาท ยกเว.นภาคฤดูร.อน  
3. ค6าใช.บริการทรัพยากรสารสนเทศภาคละ 600 บาท ยกเว.นภาคฤดูร.อน  
4. ค6ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร แบ6งชําระ 2 ภาคการศึกษา (ยกเว.นภาคฤดูร.อน) ดังนี้ 
  - ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวน  5,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวน  5,000 บาท  

 5. ตลอดหลักสูตรการศึกษา ประกอบด.วย 39 หน6วยกิต ๆ ละ 2,500 บาท (รวมค6าเอกสารตํารา) 
ลงทะเบียนภาคละ 9 หน6วยกิต ภาคฤดูร.อนภาคละ 3 หน6วยกิต ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ป3 (ค6าหน6วยกิตและ
ค6าธรรมเนียมต6าง ๆ รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 130,700 บาท) 

     6. ค6าธรรมเนียมการชําระเงิน ให.เป นไปตามอัตราท่ีแต6ละช6องทางเรียกเก็บ 
 

10.   ติดต@อสอบถาม 
 10.1 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล.อม  โทรศัพท� 0 2727 3130 ,09 5415 1951  

เว็บไซต� http://gseda.nida.ac.th 
 10.2 กองบริการการศึกษา    โทรศัพท� 0 2727 3370 - 73 
 

 
               ประกาศ ณ วันท่ี           กุมภาพันธ�   2565 
 
 
                 (รองศาสตราจารย) ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
             รองอธิการบดีฝ;ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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