ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
____________________________
ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดเปิดรับ
สมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
รุ่นที่ ๑4 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดของการรับสมัครดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ./สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
วิทยฐานะ
กรณีที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐาน หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งผู้สมัครสามารถติดต่อยื่น
คํา ร้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองได้ ที่ สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ดมศึ ก ษา สํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยนําสําเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไปแสดงด้วย และอนุโลมให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติ มได้ใน
วันสอบสัมภาษณ์
๑.๒ มีประสบการณ์การทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๑.๓ สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
อนึ่ง สถาบันฯสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลัง พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาด
คุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการ
คัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
๒. วิธีการคัดเลือก
การสอบสั ม ภาษณ์ จ ะพิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ ผลการศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความพร้อมที่จะมาเรียนได้ตลอดหลักสูตร และโอกาสที่จะนําเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์
เป็นต้น
การคั ด เลื อ กผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ดเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือ
เป็นที่สุด

๒
๓. วิธีการสมัคร
๓.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง
ขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ หรือพิมพ์ใบสมัครจาก Website ของคณะ
http://gseda.nida.ac.th ยื่นใบสมัครที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น ๓ ตั้งแต่บัดนี้
จนถึ ง วั น พุ ธ ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ : เฉพาะวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขยายเวลารับสมัคร ถึง เวลา ๑๙.๓๐ น.
๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์
๑) ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครสอบโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
ย่อย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าบัญชี “สพบ. ค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์” บัญชีเงินฝากประเภทสะสม
ทรัพย์ เลขที่ ๙๔๔ – ๐๐๑๒๙๑๓ (ไม่รับธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน)
๒) ผู้สมัครส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชําระเงิน
ค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (Pay – in slip) (ฉบับจริง) และให้ผู้สมัครถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
แนบซองจดหมาย ติดแสตมป์ ๓ บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร ๑ ฉบับ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ซึ่งใช้
เป็นบัตรประจําตัวสอบให้ผู้สมัครต่อไป
โดยส่ งถึงสถาบันภายใน วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิ ทธิ์และ
สถาบันจะส่งเอกสารทั้งหมดคืนให้ผู้สมัครต่อไป
สถาบันฯจะดําเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานและชําระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว
และจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินซึ่งใช้เป็นบัตรประจําตัวผู้สมัครไปยังที่อยู่ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ภายใน ๑ สัปดาห์
หากไม่ได้รับโปรดติดต่อกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๓๗๑
อนึ่ง หากสถาบันฯไม่ได้รับสาเนาการชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารสถาบันจะถือว่าท่าน
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและจะไม่ดาเนินการรับสมัคร
๔. หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม
๔.๑ หลักฐานการสมัคร
๑. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ คนละ ๗๐๐ บาท
๒. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมด้วย Transcript จํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับ
ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย
๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๔. หนังสือรับรอง จํานวน ๒ ฉบับ โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงชื่อรับรองและประทับตราหน่วยงาน
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีชื่อ - ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

๓
กรณีผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสาร ดังนี้
๑. หนั งสื อรั บรองการเที ยบวุ ฒิ การศึ กษา ตามเกณฑ์ มาตรฐานของสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ติดต่อขอได้ที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
๑๑๘ Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok ๑๐๒๔๐ Thailand
Facsimile (๖๒๒) ๓๗๗-๗๔๗๗
หมายเหตุ เอกสารตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์ หรือ
อย่ างช้าที่ สุ ดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการสมัครไม่
ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน
๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
๑. ค่าบํ ารุงสถาบั นภาคละ ๔,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ ๒,๐๐๐ บาท ค่าใช้บริการเทคโนโลยี
ภาคละ ๗๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศภาคละ ๖๐๐ บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาคละ ๒๐ บาท
๒. ค่ากิจกรรมพิเศษ (ตลอดหลักสูตร) ๑๐,๐๐๐ บาท (ชําระในภาคการศึกษาแรก)
๓. ตลอดหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย ๓๙ หน่วยกิต ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (รวมค่าเอกสารตํารา)
ลงทะเบียนภาคละ ๙ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนภาคละ ๓ หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๒ ปี (ค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมตลอดหลักสูตรประมาณ ๑๒๖,๗๐๐ บาท)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ใน Website ของคณะ http://gseda.nida.ac.th
๖. กาหนดการสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ ที่ ๒๐ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๙ ที่คณะบริหารการพั ฒนาสิ่ งแวดล้ อม หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารราชพฤกษ์
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น ๓
และ Website ของคณะ http://gseda.nida.ac.th
๘. การรับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะต้องมารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น ๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๔
๙. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๐. วันเปิดภาคการศึกษา
วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๑. ติดต่อสอบถาม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น ๒๑ โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๒๙๑,
๐-๒๗๒๗-๓๑๓๐, ๐-๒๗๒๗-๓๗๙๘
ประกาศ ณ วันที่

16

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร. ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

