
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส(วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล อม 
คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล อม 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ป0การศึกษา ๒๕๖๕ 
    -----------------------      

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�จะเป�ดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ในส)วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ภาคการศึกษาท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๕  
ดังรายละเอียด ต)อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเป6ดรับสมัคร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม 
 

๒. คุณสมบัติของผู สมัคร 
๒.๑  เป6นผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท)าปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท้ังในและ/หรือต)างประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง 

กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาจากต�างประเทศ จะต�องมีหนังสือรับรองมาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึงผู�สมัครสามารถติดต�อยื่นคําร�องขอ
หนังสือรับรองได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนํา
สําเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ6ไปแสดงด�วย และอนุโลมให�ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมได�ในวันสอบสัมภาษณ6 

๒.๒  มีประสบการณ�ทํางานมาแล!วไม)น!อยกว)า ๑ ป? (นับถึงวันเป�ดภาคการศึกษา) 
 ๒.๓  สามารถอุทิศเวลาให�กับการศึกษาค�นคว�าตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร 

 
๓. กําหนดการรับสมัคร 

๓.๑  สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) ต้ังแต)บัดนี้ ถึงวันท่ี  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๓.๒ สมัครด!วยตนเอง ต้ังแต)บัดนี้  ถึงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

(เว!นวันหยุดราชการ) 
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 ผู!สมัครมีหน!าท่ีต!องตรวจสอบและรับรองตนเองว)ามีคุณสมบัติครบถ!วน ถูกต!อง ตรงตามประกาศรับ
สมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันฯ สงวนสิทธิท่ีจะทําการตรวจคุณสมบัติผู!สมัคร โดยไม)
คํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว)า คุณสมบัติของผู!สมัครไม)เป6นไปตามประกาศรับสมัคร 
สถาบันฯ จะถือว)าผู!สมัครขาดคุณสมบัติในการเข!าศึกษาและไม) คืนเงินค)าสมัครให!  ไม)ว)ากรณี ใด ๆ  
กรณี ท่ีสถาบันฯ ได!ประกาศผลการคัดเลือกแล!ว ให!ถือว)า ผลการคัดเลือกของผู!สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล)าว
เป6นโมฆะ  
 

๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธีดังนี้ 
๔.๑  สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online)  
        ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอร�เน็ต (Online) 

๔.๑.๑   เข!าเว็บไซต� http://entrance.nida.ac.th 
๔.๑.๒   เข!าสู)ระบบ (สมัครสอบ) 
๔.๑.๓   ลงทะเบียนเข!าใช!งานระบบ (กรณีผู!สมัครใหม)) 
๔.๑.๔   ต้ังรหัสผ)าน/ยืนยันรหัสผ)าน 
๔.๑.๕   สมัครสอบ  
๔.๑.๖   บันทึกข!อมูลผู!สมัคร 
๔.๑.๗   ยืนยันการสมัคร 
๔.๑.๘   พิมพ�ใบชําระเงินค)าสมัคร 
4.๑.๙  ชําระเงินค)าสมัคร ภายในวันสุดท!ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร�เน็ต (Online) ท่ี 

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
               -  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 
  ๔.๑.๑๐ ส)งหลักฐานการสมัคร (เปAน File.PDF เท�านั้น) ได!ท่ี 
     - เว็บไซต�รับสมัคร Online (Attached File) หรือ 
     - E-mail : nida.rayong@hotmail.com 
                                - ไปรษณีย� ส)งท่ี ศูนย�การเรียนสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.)  
เลขท่ี ๑  ถนน ไอ-หนึ่ง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐ 

    (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร) 
 

** คาํเตือนทีผู้สมคัรต้องทราบ** 
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 ๔.๒  สมัครสอบด วยตนเอง  
         ข้ันตอนการสมัครด!วยตนเอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
  ๔.๒.๑  ขอรับใบสมัครได!ท่ี 
   - ศูนย�การเรียนสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) จังหวัดระยอง  

- ดาวน�โหลดใบสมัครได!ท่ีเว็บไซต� http://gseda.nida.ac.th/nida/  
๔.๒.๒  ยื่นใบสมัครพร!อมเอกสารประกอบการสมัคร และชําระเงินค)าสมัครได!ท่ี 

- ศูนย�การเรียนสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด (สนพ.) จังหวัดระยอง  

- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
- เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 
 

ค(าธรรมเนียมการการสมัคร ๗๐๐ บาท  
ค(าธรรมเนียมการชําระเงิน ให เปIนไปตามอัตราท่ีแต(ละช(องทางเรียกเก็บ 

  
หมายเหตุ :  ๑.  เม่ือชําระเงินค)าสมัครแล!ว สถาบันฯ จะไม)คืนเงินให!ไม)ว)ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

  ๒.  เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม)คืนให!ไม)ว)ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
  ๓.  ถ!าผู!สมัครไม)ส)งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว)า
คุณสมบัติไม)ครบถ!วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม)ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ 

       ๔.  การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได!ตรวจสอบข!อมูลการชําระเงินค)าสมัครสอบ 
ถูกต!องครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว! ท้ังนี้ ผู!สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน ๒ วันทําการได!ท่ี http://entrance.nida.ac.th 
เมนูตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร  
 

๕. เอกสารประกอบการสมัคร 
๕.๑  ใบสมัคร  
๕.๒  รูปถ)าย  ๑  นิ้ว หน!าตรง จํานวน  ๒  รูป (ถ)ายมาแล!วไม)เกิน ๖ เดือน) 
๕.๓  สําเนาบัตรประชาชน  ๑  ฉบับ 
๕.๔  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผู!ท่ีศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต)อเนื่อง ๒ ป? จะต!องแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท)า มาด!วย ๑ ฉบับ (ถ!ามี) 

๕.๕  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  ๑  ฉบับ 
๕.๖  หนังสือรับรองการทํางาน  ๑  ฉบับ 
๕.๗  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม)ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
๕.๘  หนังสือรับรองการได!ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน)วยงาน (ถ!ามี) 
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 สําหรับผู สําเร็จการศึกษาจากต(างประเทศ ต องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
๕.๙  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน              

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต)อขอได!ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕.๑๐  หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให!สถาบันการศึกษาส)งหนังสือรับรอง โดย
ตรงท่ี 

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

ท้ังนี้ : เอกสารตามข!อ ๕.๙ และ ๕.๑๐ สถาบันอนุโลมให!ส)งได!ถึงวันเป�ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น  

จะถือว)าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม)ครบถ!วน และอาจหมดสภาพการเป6นนักศึกษาของสถาบัน 
 

๖. การพิจารณาคัดเลือก 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ� 
 

หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผู�สมัครเข�าศึกษาต�อในหลักสูตร อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล�าว  
ถือเปAนท่ีสุด 
  2. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกษาได!ต่ํากว)าจํานวนท่ีกําหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม)เป�ดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู!สมัครจะฟxองร!อง 
เอาความสถาบันฯ ไม)ได! 
 
 

๗. กําหนดการอ่ืน ๆ 
๗.๑  เป�ดรับสมัครต้ังแต)บัดนี้ถึง  วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๗.๒  ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ   วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๗.๓  วันสอบสัมภาษณ�     วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๗.๔  ประกาศผลการคัดเลือก   วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๗.๕  รับเอกสารข้ึนทะเบียน    วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๗.๖  ชําระเงินค)าลงทะเบียน   วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๗.๗  วันปฐมนิเทศ   วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๗.๘  วันเป�ดภาคการศึกษา  วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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 ๘. เกณฑ�การสอบวัดความรู ภาษาอังกฤษ  
๘.๑.  ผู!เข!าศึกษาต)อในหลักสูตรปริญญาโท ต!องผ)านเกณฑ�การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

๑. กรณีนักศึกษาท่ีต องใช คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ�  
ในการเข!าศึกษาในสถาบัน ต!องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL 
หรือ IELTS ท้ังนี้ คะแนนผ)านเกณฑ�ข้ันตํ่า ให!เป6นไปตามท่ีแต)ละหลักสูตรกําหนด 

๒. กรณีนักศึกษาท่ีไม(ต องใช คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� ในการเข!า

ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต!องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS มาแสดงก)อนการขอสําเร็จการศึกษา 

๘.๒.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
๑. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต!องมีอายุไม)เกิน ๑ ป? นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได!ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด!านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
๒. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต!องมีอายุไม)เกิน ๒ ป? นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต!องเป6นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� หรือ International Education เท)านั้น) 

 
๙.   ค�าธรรมเนียมในการศึกษา 

๑. ค)าบํารุงสถาบันภาคละ ๔,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร!อนภาคละ ๒,๐๐๐ บาท  
๒. ค)าใช!บริการทรัพยากรสารสนเทศภาคละ ๓๐๐ บาท ยกเว!นภาคฤดูร!อน 
๓. ค)าธรรมเนียมธนาคาร ภาคละ ๑๐ บาท 
๔. ค)ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร แบ)งชําระ ๒ ภาคการศึกษา (ยกเว!นภาคฤดูร!อน) ดังนี้ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑  จํานวน  ๕,๐๐๐ บาท 
 - ภาคการศึกษาท่ี ๒   จํานวน  ๕,๐๐๐ บาท  
๕. ตลอดหลักสูตรการศึกษา ประกอบด!วย ๓๙ หน)วยกิต ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (รวมค)าเอกสารตํารา

เรียน) ลงทะเบียนภาคละ ๙ หน)วยกิต ภาคฤดูร!อนภาคละ ๓ หน)วยกิต ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๒ ป?  
(ค)าหน)วยกิตและค)าธรรมเนียมต)าง ๆ รวมตลอดหลักสูตรประมาณ ๑๒๘,๗๐๐ บาท) 

 
๑๐.   ติดต(อสอบถาม 

๑๐.๑  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม     โทรศัพท� ๐ ๒๗๒๗ ๓๑๓๐ 
๑๐.๒  ศูนย�การเรียนสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   โทรศัพท� ๐๘ ๒๗๘๒ ๙๓๕๓ 
๑๐.๓  กองบริการการศึกษา        โทรศัพท� ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๗๐ - ๗๓ 

 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี           มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
 

 (รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
 รองอธิการบดีฝ~ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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