
   
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๕ 
คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ประจ าภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท  

ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๕ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ประจ าภาค ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตร  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๕ 
สาขาวิชาเอก 

๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)  
๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) 
๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

(International Business and Trade Law) 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์  (นิ ติศาสตรบัณฑิต ) หรือ

ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน               
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา 

๒. มีประสบการณ์ท างานทางด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  (นับถึงวันสมัคร) 
๓. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ท างานในต าแหน่ง และมีประสบการณ์ท างาน 

เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ         
เช่น ทนายความ จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการ     
จดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือตั๋วทนายความ เป็นต้น 

๔. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้
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๓. ก าหนดการรับสมัคร 
3.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ 
3.2 สมัครด้วยตนเองท่ีหน่วยงานรับสมัคร ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

   ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   และวันที่ 4 – 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 19.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 
 
  
   ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่า
สมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของ
ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ 
 

๔. การสมัคร การรับสมัครมี ๒ วิธี ดังนี้  
๔.๑ การสมัครทางอินเทอร์เน็ต  

๔.๑.๑ เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
๔.๑.๒ เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
๔.๑.๓ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (ส าหรับผู้สมัครใหม่) 
๔.๑.๔ ตั้งรหัสผ่าน / ยืนยันรหัสผ่าน 
๔.๑.๕ สมัครสอบ 
๔.๑.๖ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
๔.๑.๗ ยืนยันการสมัคร 
๔.๑.๘ พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
๔.๑.๙ ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online) ที ่
 - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
 - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
๔.๑.๑๐ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๗๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นไปตามอัตราของ 
ธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 
๔.๑.๑๑ ส่งหลักฐานการสมัครได้ช่องทาง ดังนี้ 
 - เว็บไซต์รับสมัคร http://entrance.ac.th (Attached File) หรือ 
 - E-mail : applynida@hotmail.com หรือ 
 - ไปรษณีย์ ส่งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
(วงเล็มมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์) 

** ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 

http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.ac.th/
mailto:applynida@hotmail.com


๒ 
 
  หมายเหตุ 

๑. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๓. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมับัติ

ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
๔. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เม่ือสถาบันฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบถูกต้อง

ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันฯก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน ๒ วันท าการ ได้ที่ 
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 
4.2 สมัครด้วยตนเองท่ีหน่วยงานรับสมัคร ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
   ในวันและเวลาราชการ 

 
๕. เอกสารประกอบการสมัคร 

5.1  ใบสมัคร 
5.2  รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
5.3  ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 
5.4  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ศึกษา

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่ อง ๒ ปี  จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย ๑ ฉบับ 

5.5  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) ๑ ฉบับ 
5.6  หนังสือรับรองการท างาน ๑ ฉบับ 
5.7  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา 
 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
5.8  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ  

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ ส านักมาตรฐานและประเมินผล  
 อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.9  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
 ดังกล่าวโดยตรงที่ 

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

 
ทั้งนี้เอกสารตามข้อ ๕.๘ และ ๕.๙ สถาบันฯ อนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น    

จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

http://entrance.nida.ac.th/


๓ 
 

๖. การพิจารณาคัดเลือก 
๖.๑ พิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ท างาน รวมทั้งหนังสือรับรองด้านการศึกษา 

ประวัติการท างานและโอกาสการน าความรู้ไปใช้ในอนาคต เป็นต้น 
๖.๒ การสอบข้อเขียน ด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายที่ต้องใช้ทั้งความรู้และ

ประสบการณ์มาวิเคราะห์ ๑ ข้อ และใช้เวลาในการสอบ ๑ ชั่วโมง  
๖.๓ การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือทดสอบความรู้ทางกฎหมาย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

การให้เหตุผลทางกฎหมาย (legal reasoning) และสัมภาษณ์ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ความสามารถ
ในการศึกษาต่อ 
 
 หมายเหตุ : ๑. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า 
     หลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้  การพิจารณาตัดสินของ 
     คณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด 
     ๒. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ 
     ก าหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ  
     โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความสถาบันฯ ไม่ได้ 
 

๗. ก าหนดการอื่นๆ 

  7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 
  7.2 วันสอบข้อเขียน   วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564  
       ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.  
       (แจ้งสถานที่ภายหลัง) 
  7.3 ประกาศผลการสอบข้อเขียน  วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 
  7.4 วันสอบสัมภาษณ์   วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 
       ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  7.5 ประกาศผลการคัดเลือก  วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 
  7.6 รับเอกสารขึ้นทะเบียน  วันที่ 18 - 21 มกราคม 2564 
  7.7 ช าระเงินค่าลงทะเบียน  วันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 
  7.8 วันปฐมนิเทศ   วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 
  7.9 วันเปิดภาคการศึกษา   วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 



๘. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

๘.๑ ผู้ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
๘.๑.๑ นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ 
ในการเข้าศึกษาในสถาบันฯ ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL 
หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 
๘.๑.๒ นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์
ในการเข้าศึกษาในสถาบันฯ นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ 
TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

๘.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
๘.๒.๑ ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นคะแนน (สมัครสอบ 

  ได้ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
๘.๒.๒ ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นคะแนน 
 (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 

  ศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น) 

9. ติดต่อสอบถาม
9.1 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๖๕๘ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Schooloflaw@nida.ac.th 
Line Official: @LLMLawNIDA 

9.2 กองบริการการศึกษา 
โทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๗๐ – ๓ (วันและเวลาราชการ) 

๑๐. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการ

คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตาม
หน้าที่และอ านาจของสถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศ  ณ  วันที่   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑๖




