
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ประจ ำภำค 2 ปีกำรศึกษำ 2565 

    -----------------------      
  ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก าหนดเปิดรับ
สมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (รุ่น 21)  ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2565  ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 

1. หลักสูตร/สำขำวิชำท่ีเปิดรับสมัคร  
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์ เวลำ 09.00 - 16.00 น. 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา

ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
2.2  มีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา) 

 2.3  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

3. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
3.1  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ต้ังแต่บัดน้ี – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 
 
 
 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศ รับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ 
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 
 
 
 
 

** ค ำเตือนท่ีผู้สมัครต้องทรำบ** 
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4. กำรรับสมัคร ดังนี้ 

4.1.  สมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (Online)  
        ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

4.1.1    เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2  เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
4.1.3    ลงทะเบยีนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
4.1.4    ต้ังรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
4.1.5    สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท) 
4.1.6    บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
4.1.7    ยืนยันการสมัคร 
4.1.8    พมิพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
4.1.9    ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่ 

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
               -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
  4.1.10 ส่งหลักฐานการสมัคร (เป็น File.PDF เท่าน้ัน) ได้ที่ 
     - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) หรือ 
     - E-mail : entrance@nida.ac.th   
 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรกำรสมัคร 700.-บำท  
ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงิน ให้เป็นไปตำมอัตรำท่ีแต่ละช่องทำงเรียกเก็บ 
 

  

หมำยเหตุ :  1. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน 2 วันท าการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ข้อมูลผู้สมัคร  
 

5. เอกสำรประกอบกำรสมัคร 
5.1 ใบสมัคร  
5.2   รูปถ่าย  1  น้ิว หน้าตรง จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3  ส าเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 
5.4  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับ  
          ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ 
          อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
5.5   ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
5.6 หนังสือรับรองการท างาน  1  ฉบับ 
 

http://entrance.nida.ac.th/
mailto:entrance@nida.ac.th
http://entrance.nida.ac.th/
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5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 

ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีเอกสำรเพ่ิมเติมดังนี้ 
5.9     หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน     
          คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
          ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.10    หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดยตรงที่ 

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

ท้ังนี้ : เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะน้ัน จะถือว่า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 

6. กำรพิจำรณำคัดเลือก 
6.1  สอบสัมภาษณ์ 

หมำยเหตุ :  1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด 
  2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกน้ันๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความ
สถาบันฯ ไม่ได้ 
 

7. ก ำหนดกำรอ่ืน ๆ  
ก าหนดการ 

รับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 
http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

วันสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 10 ธันวาคม 2565  
(Online ผ่าน Microsoft Teams) 

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
รับเอกสารขึ้นทะเบียน วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2565 
ช าระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 
วันปฐมนิเทศ วันที่ 7 มกราคม 2566 
วันเปิดภาคการศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2566 
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8. เกณฑ์กำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ  

8.1. ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังน้ี 
1. กรณีนักศึกษำท่ีต้องใช้คะแนนสอบภำษำอังกฤษเพ่ือประกอบกำรยื่นสมัครสอบสัมภำษณ์  ใน

การเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งน้ี คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

2. กรณีนักศึกษำท่ีไม่ต้องใช้คะแนนสอบภำษำอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภำษณ์ ในการเข้าศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

8.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังน้ี 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ  
International Education เท่าน้ัน) 
 

     9.   ค่ำธรรมเนียมในกำรศึกษำ 
1. ค่าบ ารุงสถาบันภาคละ 4,000 บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ 2,000 บาท  
2. ค่าใช้บริการเทคโนโลยีภาคละ 700 บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน  
3. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศภาคละ 600 บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน  
4. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร แบ่งช าระ 2 ภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ดังน้ี 
  - ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวน  5,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 2   จ านวน  5,000 บาท  

 5. ตลอดหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย 39 หน่วยกิต ๆ  ละ 2,500 บาท ลงทะเบียนภาคละ 9 
หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนภาคละ 3 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1.5 ปี (ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 125,400 บาท) 

     6. ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
 

10.   ติดต่อสอบถำม 
 10.1 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์ 0 2727 3130 ,09 5415 1951  

เว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th 
 10.2 กองบริการการศึกษา    โทรศัพท์ 0 2727 3370 - 73 
 

 
               ประกาศ ณ วันที่           ตุลาคม   2565 
 
 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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