
 
                                                          

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเข�าศึกษาต อระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
กรณีสอบข�อเขียน ครั้งที่ 1 ประจำป,การศึกษา 2565 

  -----------------------      
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�จะเป�ดรับสมัครสอบเข�าศึกษาต!อระดับปริญญาโท ภาคปกติ        
คร้ังที่ 1 ประจำป,การศึกษา 2565  ดังรายละเอียดต!อไปนี้ 
 

ก.  คณะ/หลักสูตร  ท่ีเป4ดรับสมัคร  มีดังนี้ 
1.   คณะรัฐประศาสนศาสตร�     

1.1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
-  สาขาวิชาเอกองค�การและการจัดการ 
-  สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย� 
-  สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง 
-  สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ� 
-  สาขาวิชาเอกการปกครองท�องถ่ิน 
-  สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา      

1.2  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
1.3  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 
 

2.   คณะบริหารธุรกิจ : หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
3.   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ :  
   3.1  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    3.2  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

 
4.   คณะสถิติประยุกต� 

4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
 -  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ 
 -  สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 

4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
-  สาขาวิชาเอกสถิติ 
-  สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
-  สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข�อมูล 

4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 
4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห�ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 
4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเส่ียงความม่ันคงทางไซเบอร� 
4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห�ข�อมูลและเทคโนโลยีข�อมูล 
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5.   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 
5.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม      
5.2  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

6.   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม 
6.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม   
6.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร�และการจัดการความยั่งยืน 
 

7.   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
      7.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

 
8.   คณะภาษาและการสื่อสาร  

8.1   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุEน  
8.2   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
8.3   M.A. in English Language Studies and Teaching (International Program) 

     
9.   คณะนิติศาสตร�  

    9.1  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
     9.2  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร 
 

10. คณะการจัดการการท องเที่ยว  
    10.1 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท!องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 

-  สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท!องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
-  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท!องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
-  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส!ง 
-  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ 
-  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม 

 
11. คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 

    11.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
-  สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล 
-  สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร�างสรรค� 
-  สาขาวิชาเอกนวัตกรรมสื่อสารผ!านส่ือสังคม 
-  สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือสุขภาพและขับเคลื่อนสังคมอย!างยั่งยืน 

  11.2 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด�วยการวิเคราะห�ข�อมูล 
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 ข.  คุณสมบัติของผู�สมัคร 
  เปbนผู�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปbนผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู!ในป,สุดท�ายของหลักสูตรปริญญา
ตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน ยกเว�นผู�ประสงค�จะเข�าศึกษาในคณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต และคณะภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญ่ีปุDน ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  - คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต�องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       
ทางนิติศาสตร�หรือเทียบเท!า 
  - คณะภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญี่ ปุEน จะต�องสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท!า ศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุEน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท!าในสาขาอ่ืน โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุEนไม!ต่ำกว!าระดับ N3  

ทั้งน้ี ผู�สมัครทุกหลักสูตรจะต�องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน          
ทั้งในและ/หรือต!างประเทศท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
 
 ค.  กำหนดการรับสมัคร 

สถาบันกำหนดให�มีการสมัครสอบเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ดังน้ี 

 
 * หมายเหตุ สถาบันขอสงวนสิทธิ์หากมีความจำเปHนต�องมีการปรับเปลี่ยนแปลงกำหนดการ 
 
 ง.  ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน� ดังน้ี 
 1. การสมัครทางอินเทอร�เน็ต  

 1.1   ผู�สมัครเข�าเว็บไซต�ของสถาบัน ท่ี  http://entrance.nida.ac.th 
 1.2   ลงทะเบียนเข�าใช�งานระบบ (สำหรับผู�สมัครใหม!) 
 1.3   กรอกข�อมูลเพ่ือขอรหัสผ!าน  
 1.4   ตั้งรหัสผ!าน / ยืนยันรหัสผ!าน 
 1.5   เลือกเมนู (รับสมัครสอบข�อเขียน ภาคปกติ)   
 1.6   กรอกข�อมูลผู�สมัคร 
 1.7   เลือกรายวิชาที่เป�ดสอบ ( สมัครสอบได�มากกว!า 1 วิชา ถ�าเวลาในการสอบไม!ตรงกัน ) 
 1.8   ยืนยันการสมัคร 
 1.9   พิมพ�ใบชำระเงินค!าสมัครสอบ 

  1.10 ชำระเงินค!าสมัคร ภายในวันสุดท�ายของการสมัครทางอินเทอร�เน็ต ที่ 
   -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
   -  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 

 

 

 

วันที่สมัครและชำระเงิน 
ค าสมัครสอบ ออนไลน� 

ประกาศรายช่ือ 
ผู�มีสิทธิสอบข�อเขียน 

และสถานที่สอบ 
วันที่สอบ ประกาศผล 

สอบข�อเขียน 

ตั้งแต!บัดน้ี – 24 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564  

5 มกราคม  พ.ศ. 2565  ท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces  

15 มกราคม  
พ.ศ. 2565 

26 มกราคม     
พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุ :  1) กรณีผู�ท่ีเคยสมัครสอบของสถาบันฯ แล�ว ให�เข�าสู!ระบบ ใส! Username และ Password แล�ว
ดำเนินการตามข้ันตอนข�อ 1.5 – 1.10 
  2) การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได�ตรวจสอบข�อมูลการชำระเงินค!าสมัครสอบถูกต�อง
ครบถ�วนตามใบแจ�งยอดการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู�สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 
วันทำการได�ท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข�อมูลผู�สมัคร  

  3) ในกรณี ท่ีผู�สมัครไม!พบข�อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต!อเจ�าหน�าที่กองบริการการศึกษา 
โทรศัพท� : 0-2727-3370-73  E-mail : entrance@nida.ac.th  
 
                           ค าสมัครสอบ 200 บาท / วิชา 
                           ค าธรรมเนียมการชำระเงิน ให�เปHนไปตามอัตราท่ีแต ละช องทางเรียกเก็บ 
  
 จ.  วิชาท่ีสอบ 

ผู�ประสงค�จะเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบันจะต�องสอบข�อเขียนทางวิชาการ 2 วิชา 
คือวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาเฉพาะสาขา ดังนี้ 

 วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)  เปbนวิชาที่สถาบันกำหนดให�ผู�สมัครทุกคนต�องสอบ (ยกเว�นผู�ท่ี
มีผลสอบ TOEFL ITP (ของสถาบัน) และ TOEFL IBT หรือ IELTS ในระดับคะแนนที่สถาบันกำหนด ดังตาราง      
ในหน�า 5) การสมัครสอบ การจัดสอบ จะดำเนินการโดยศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการส่ือสาร จัดให�มีการสมัครและทดสอบ เดือนละ 1 คร้ัง สำหรับกำหนดการสมัครสอบ กำหนดวันสอบ 
ผู�สมัครสามารถติดตามได�ใน  http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/ หรือโทร 02-727-3138-9, 41, 47 
 

 วิชาเฉพาะ  ตามตารางด�านล!าง ดังนี้ 
หลักสูตร/สาขาวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 

 รัฐประศาสนศาสตร� 
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 
 บริหารธุรกิจ 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
 การบริหารการพัฒนาสังคม 
 การเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 การจัดการสิ่งแวดล�อม 
 สาขาวิชาศาสตร�และการจัดการความยั่งยืน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
 กฎหมายเพ่ือการบริหาร 
 การจัดการการท!องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 

วิชาเฉพาะ 1 
(ข�อสอบแนว Aptitude Test 
และวิชาคณิตศาสตร�พื้นฐาน) 09.00 – 11.00 น. 
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หลักสูตร/สาขาวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ 
 วิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
 สถิติประยุกต� 
 บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 
 การวิเคราะห�ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 
 การจัดการความเสี่ยงความม่ันคงทางไซเบอร� 
 การวิเคราะห�ข�อมูลและเทคโนโลยีข�อมูล 

วิชาเฉพาะ 2 
(ข�อสอบแนว Aptitude test   

และคณิตศาสตร�แนวลึก) 
12.00 - 14.00 น. 

 นิติศาสตร� วิชาเฉพาะ 4 
(วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร�) 09.00 – 12.00 น. 

 การสื่อสาร วัฒนธรรมและภาษาญ่ีปุEน วิชาเฉพาะ 7 
(วิชาเฉพาะสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม

และภาษาญี่ปุEน) 
09.00 – 11.00 น. 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ (NIDATEAP) 550 คะแนน 
http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/  

 

 M.A. in English Language Studies and 
Teaching (International Program) 

applicants must submit English test  
result, a minimum NIDA TEAP = 660  

or TOEFL ITP=550 หรือ TOEFL iBT = 60  
or IELTS = 6.0 

http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/ 

 

 นิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
 การจัดการการสื่อสารด�วยการวิเคราะห�ข�อมูล 

วิชาเฉพาะ 8 12.00 - 14.00 น. 

 บริหารธุรกิจ วิชาเฉพาะ 9 
(วิชาเฉพาะบริหารธุรกิจ) 12.00 – 14.00 น. 

 
 

* สิ่งท่ีผู�สมัครต�องทราบ * 
1. วิชาภาษาอังกฤษ เปbนข�อสอบท่ีใช�สอบร!วมกันทุกหลักสูตร ส!วนวิชาเฉพาะจะเปbนข�อสอบแยกตาม

หลักสูตรที่จะเข�าศึกษา 
2. ผู�สมัครอาจเลือกสมัครสอบได�หลายวิชา ในกรณีที่เวลาในการสอบไม!ตรงกัน 
3. การสอบวิชา เฉพาะ 2 เปbนการสอบโดยระบบ E-Testing ให�ผู�สมัครสอบเข�าห�องสอบก!อนเวลาสอบ 15 นาที  
4. ผู�ประสงค�จะยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�เพื่อเข�าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสามารถใช�ใบคะแนนผล      

การสอบข�อเขียนวิชาเฉพาะ 1 หรือวิชาเฉพาะ 9 ได� 
5. ในวันสอบผู�เข�าสอบต�องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน ต!อเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ และสถาบันกำหนดให�ใช�

ดินสอ 2B ข้ึนไป ในการทำข�อสอบ ผู�เข�าสอบจะต�องระบายรหัสประจำตัวสอบ ในกระดาษคำตอบให�ถูกต�อง 
มิฉะนั้นสถาบันจะไม!ตรวจกระดาษคำตอบ ยกเว�นวิชาเฉพาะ 4 (วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร�) ที่เปbนข�อสอบ
แบบอัตนัย  ส!วนวิชาเฉพาะ 8 (วิชาเฉพาะสาขานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม) เปbนข�อสอบอัตนัยและปรนัย   
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6. ในการสอบทุกวิชาห�ามผู�เข�าสอบใช�หรือนำเครื่องคำนวณและเครื่องบันทึกเสียงทุกประเภทเข�าห�องสอบ 
หากผู�สมัครทดสอบทุจริตหรือพยายามทุจริต เช!น การเข�าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยไม!ได�สมัครสอบ   
การคัดลอกหรือพยายามคัดลอกหรือนำข�อสอบออกจากห�องสอบหรือทุจริตในแบบอ่ืน ๆ สถาบัน จะ
ถือว!าเปbนการพยายามทุจริต ในการสอบแล�วแต!กรณี  ซึ่งนอกจากสถาบันจะยกเลิกผลการสอบวิชานั้น
แล�ว สถาบันอาจสงวนสิทธิที่จะไม!รับสมัครเข�าทดสอบในคร้ังต!อไปได�ตามความเหมาะสม และในการ
สอบคัดเลือกทุกวิชา สถาบันไม!อนุญาตให�ผู�เข�าสอบเข�าห�องสอบหลังเวลาเร่ิมสอบแล�ว 30 นาที หรือ
ออกจากห�องสอบก!อน 30 นาที หลังจากเร่ิมเวลาสอบ 

7. ผู�สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแล�วไม!เกิน 2 ป, และได�คะแนน ในระดับที่
สถาบันกำหนด (ตามตารางด�านล!าง) 

 
 หมายเหตุ : ผลการสอบ TOEFL ต�องเปHนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เท านั้น
  
 ฉ. สถาบันกำหนดเป4ดรับสมัครสอบสัมภาษณ� สำหรับผู�มีคะแนนสอบข�อเขียนผ!านเกณฑ�ท่ีคณะกำหนด 
ตั้งแต!วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2565  (ศึกษารายละเอียดจากท�ายประกาศผลการสอบข�อเขียน) 
 

  ช. การคุ�มครองข�อมูลส วนบุคคล 
สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช� และเป�ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเปbนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน�าท่ีและอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส!วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส!วนบุคคล พ.ศ.  2562  
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(รองศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝEายวิชาการ 
 

เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

1. คะแนนท่ีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ� 61 173 500 5 

2. คะแนนท่ีได�รับการยกเว�นการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 
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