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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๘ 

ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร 
          หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๘ 
  เปิดรับสมัครนักศึกษา ๓ สาขาวิชาเอก ได้แก่ 
  ๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 
  ๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
  ๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ             
               กรณี สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
  เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
      กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังไม่คลี่คลาย จะเป็นการเรียน 
      ในระบบออนไลน์ (ZOOM) หรือระบบอ่ืนที่คณะนิติศาสตร์ก าหนด 
 

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง  
 ๒.๒ มีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันสมัครและนับอายุการฝึกงานได้) 
 ๒.๓ มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ท างานในต าแหน่ง และมีประสบการณ์ท างาน 
เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ  
จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบี ยน  
หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น 

 ๒.๔ สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ 
 

  ๓. ก าหนดการรับสมัคร 
   สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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 ๔. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
   ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
   ๔.๑ เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
   ๔.๒ เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
   ๔.๓ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
   ๔.๔ ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
   ๔.๕ เลือกคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทการสมัครสอบ 
   ๔.๖ เลือกหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
   ๔.๗ พิมพ์ใบช าระค่าสมัคร 
   ๔.๘ ช าระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ที ่
    - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
   ๔.๙ ส่งหลักฐานการสมัครไปยังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
    - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
    - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : applynida-t@nida.ac.th 
    - ไปรษณีย์ โดยส่งไปที ่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
            ๑๔๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
            ๑๐๒๔๐ (วงเล็บมุมซองเอกสารประกอบการสมัคร 
       หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
        ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๗๐๐ บาท 
        ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
  หมายเหตุ: ๑. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
       ๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
       ๓. หากผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบัน 
จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันจะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
       

** ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ ** 

              ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบันตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัคร สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีที่สถาบันได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร 
ที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ 
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    ๔. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ ถูกต้องครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันก าหนดไว้ 
ทั้ งนี้  ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัคร สอบของตนเอง หลั งการช าระเงิน  ๒ วันท าการ  
ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th  เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 
 
 ๕. เอกสารประกอบการสมัคร 
  ๕.๑ ใบสมัคร 
  ๕.๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง จ านวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
  ๕.๔ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ 
        มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑ ฉบับ 
  ๕.๕ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) ๑ ฉบับ 
  ๕.๖ หนังสือรับรองการท างาน ๑ ฉบับ 
  ๕.๗ เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา 
  ๕.๘ หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)    

๕.๙ แบบฟอร์มการเลือกสาขาวิชาเอก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
        http://law.nida.ac.th/statics/ui/files//fd96cb60d3117e71a829ae6447fa7161.pdf 

 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ๕.๑๐ หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  ๕.๑๑ หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวโดยตรงที่ 
   Educational Service Division, 
   National Institute of Development Administration, 
   148 Serithai Road, Klong Chan, 
   Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
   Facsimile: (662) 377 – 7477 

  ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ ๕.๑๐ และ ๕.๑๑ ทางสถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

 
 ๖. การพิจารณาคัดเลือก 
       การคัดเลือกกระท าในลักษณะ ดังนี้ 
   ๖.๑ การพิจารณาใบสมัคร 
   คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครจากคุณสมบัติพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้สมัคร เช่น 
สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์การท างาน ลักษณะงานที่ท าและโอกาส     
ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ดังนั้น ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้สมบูรณ์และแนบ
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หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาใบสมัครของผู้สมัครที่ส่งเอกสาร  
ไม่ครบถ้วน 
 
   ๖.๒ การสอบข้อเขียน 
  ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนความรู้ทางกฎหมาย ตามสาขาวิชาเอกท่ีผู้สมัครเลือก ๑ ข้อ  

  ๖.๓ การสัมภาษณ์ 

  คณะกรรมการคัดเลือกจะท าการสอบสัมภาษณ์ความรู้ทางกฎหมายในการศึกษาตามสาขา
วิชาเอก และพิจารณาบุคลิก ทัศนคติ ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัครที่ทราบได้จาก
การสัมภาษณ์ เช่น ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความสนใจ
ในเรื่องราวและเหตุการณ์ส าคัญ และความพร้อมทางด้านการเงิน เวลา การสนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 หมายเหตุ: ๑. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคพิเศษ อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สุด 
   ๒. กรณีที่สาขาวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกมีจ านวนผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า ๑๕ คน      
สถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในสาขาวิชาเอกนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในหลักสูตร 
หลักสูตรจะให้ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาเอกใหม่ และผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความสถาบันในทางหนึ่งทางใดมิได้ 
 
 ๗. ก าหนดการอื่น ๆ 
  ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
        ทางเว็บไซต์ law.nida.ac.th 
  ๗.๒ วันสอบข้อเขียน   วันอาทิตยท์ี่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
       ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
  ๗.๓ ประกาศผลการสอบข้อเขียน  ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๗.๔ วันสอบสัมภาษณ์   วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
             ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  ๗.๕ ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

      ทางเว็บไซต์ law.nida.ac.th 
  ๗.๖ รับเอกสารขึ้นทะเบียน  ประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก 
  ๗.๗ ช าระเงินค่าลงทะเบียน  ประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก 
  ๗.๘ วันปฐมนิเทศ   แจ้งให้ทราบภายหลัง 
  ๗.๙ วันเปิดภาคการศึกษา   วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
๘. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

  ๘.๑ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   ๘.๑.๑ กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัคร
สอบ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 
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   ๘.๑.๒ กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบในการ 
เข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อน 
การขอส าเร็จการศึกษา 
  ๘.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
   ๘.๒.๑ ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่น  
(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
   ๘.๒.๒ ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education เท่านั้น) 

หมายเหตุ : ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไปตามข้อ 
๘.๑.๒ และ ๘.๒ 
 
 ๙. ติดต่อสอบถาม 
  คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  โทรศัพท์ ๐๘ ๘๐๒๒ ๖๗๘๙ (วันและเวลาราชการ) 
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ llm.gsl1@nida.ac.th 
  Line@: @LLMLawNIDA (วันและเวลาราชการ) 
  
 ๑๐. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก 
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจ 
ของสถาบัน ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่            เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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