
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา 

ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความย่ังยืน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ภาคปกติ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กรณีปกติ (สอบสัมภาษณ์) และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

---------------------------- 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่ งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันกรณีปกติ และสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณี
ทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา แบ่งเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร 
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอด

หลักสูตร 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ผู้สมัครกรณีปกติ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงาน
ของรัฐที่ก ากับดูแล หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 
 1.2 ผู้สมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุก
สาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
หน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแล หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็น
นักศึกษา และจะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้ 
  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  ไม่ต่ ากว่า 3.00    
  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2  ไม่ต่ ากว่า 2.75  

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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2. ก าหนดการสมัคร 

ก าหนดการ 
ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566 
วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2566 
วันสอบคัดเลือก 15 กรกฎาคม 2566 
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก 21 กรกฎาคม 2566 
วันขึ้นทะเบียน 24 - 27 กรกฎาคม 2566 
วันช าระเงินค่าข้ึนทะเบียน 24 - 31 กรกฎาคม 2566 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 12 สิงหาคม 2566 
วันเปิดภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2566 
หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป 

 

3. การสมัคร 
 3.1  ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

3.1.1    เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
3.1.2    ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
3.1.3    ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
3.1.4    สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท) 
3.1.5    บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
3.1.6    ยืนยันการสมัคร 
3.1.7    พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
3.1.8 ช าระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่ 
 -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
 -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 

    -  Internet Banking 
-  บัตรเครดิต ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบช าระเงินออนไลน์รูปแบบ

เครดิตการ์ดเพิ่มเติมที่
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf 

   3.1.9    ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร (ข้อ 4) ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครได้ที่ 
      -  เว็บไซต์รับสมัคร (Attached File ใช้ไฟล์สกุล pdf.) หรือ 
     -  E-mail : entrance@nida.ac.th 
 
 

4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) จ านวน 1 ชุด 
4.3 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ชุด ส าหรับผู้ที่ศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผล การศึกษา 
(Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 

http://entrance.nida.ac.th/
mailto:entrance@nida.ac.th
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4.4 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี) 
4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย) 
4.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา) จ านวน 1 ชุด 
4.8 หนังสือรับรองผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ 
4.9 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 200 บาท 

กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องด าเนินการดังนี้ 
4.10 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที่ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

4.11 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 

Educational Service Division 
National lnstitute of Development Administration 
148 Serithai Road, KIong Chan  
Bangkapi,  Bangkok 10240, Thailand 
Facsimile (662) 377 – 7477  

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารตามข้อ 4.10 และ 4.11 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรือ  
อย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหากได้รับการคัดเลือกจะ
หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน 

2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หาก
จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนรวมในหลักสูตรนั้นไมเ่ป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด โดยอาจจัด
ใหม้ีการเรียนการสอนในรอบถัดไป  

3. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน  

4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าศึกษาและหากช าระเงินค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และแม้ว่าสถาบันจะ
ประกาศผลการคัดเลือกไปแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และ
ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบัน 
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5. การพิจารณาคัดเลือก 
5.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา และ/หรือประสบการณ์การท างาน รวมทั้งความประพฤต ิ
5.2 การสอบสัมภาษณ์  
5.3 การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา จะต้องผ่านการ

คัดเลือกจากกรรมการคัดเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการ
ความยั่งยืน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ผ่านการ
คัดเลือกในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ให้ถือว่าผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนั้นเพียงหลักสูตรเดียว  
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตาม
จ านวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน ทั้งนี้ การจะได้รับทุนหรือได้รับการคัดเลือกโดย
ไม่ได้รับทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขส าหรับ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดเกณฑ์การให้ทุนของ
สถาบัน ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามปกติ 

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้ 
1. ผู้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะหมดสิทธิ์การรับทุน 
2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการ

รับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

 3. ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะ และ/หรือสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 
 

6. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
 6.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL 
หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ:  1) ผู้มีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 660 คะแนนขึ้นไป จะได้รับ
การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  2) ผู้ที่มีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑ์คะแนนในตาราง
ด้านล่าง สามารถใช้ผลสอบดังกล่าวยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ 

ตารางคะแนน TOEFL และ IELTS 
เกณฑ์คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

คะแนนท่ีไดร้ับการยกเว้น
การเรยีนภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 
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6.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 
 (สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL ITP จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เท่านั้น) 
 
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 118,800 บาท ทั้งนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติม 

8. ติดต่อสอบถาม 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   โทรศัพท์ 0 2727 3291 
 กองบริการการศึกษา    โทรศัพท์ 0 2727 3370 - 73 

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่            ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
              
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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