
 
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 

ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 
 

 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 

ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร 
          หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ  
              กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 12 
               กรณี สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
  เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  
      กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จะเป็นการเรียน 
      ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมคู่ขนานที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ระหว่างผู้บรรยาย 
      และนักศึกษา 
 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง  

 2.2 มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันสมัครและนับอายุการฝึกงานได้) 
  2.3 มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์
ทำงาน เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ 
จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนัง สือ
รับรองนิติบุคคล เป็นต้น 

 2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรได้ 
 

  3. กำหนดการรับสมัคร 
   สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ตุลาคม 2565 
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  4. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
   ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) มีดังต่อไปนี้ 
   4.1 เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
   4.2 เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
   4.3 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
   4.4 ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
   4.5 เลือกคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทการสมัครสอบ 
   4.6 เลือกหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
   4.7 พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร 
   4.8 ชำระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ที่  
    – ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
    - Internet Banking 
    - บัตรเครดิต (ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบชำระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ด 
เพ่ิมเติมได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf) 
   4.9 ส่งหลักฐานการสมัครไปยังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

    - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 

    - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): applynida-t@nida.ac.th  

        ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 700 บาท 

        ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

  หมายเหตุ: 1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       3. หากผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ 
จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันจะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

 

** คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ ** 

              ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร  
ที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
mailto:applynida@hotmail.com
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       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่า
สมัครสอบ ถูกต้องครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกำหนดไว้ 
ทั้ งนี้  ผู้ สมั ครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตน เอง หลั งการชำระเงิน  2  วันทำการ ได้ที่  
http://entrance.nida.ac.th  เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 

 

 5. เอกสารประกอบการสมัคร 

  5.1 ใบสมัคร 

  5.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

  5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 

  5.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา) สำหรับผู้ที่ 

        มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ 

  5.5 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ 

  5.6 หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ 

  5.7 เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา 

  5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)     

 กรณีผู้สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

  5.9 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  5.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ) โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ 

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

  ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 ทางสถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

 
 
 
 
 

http://entrance.nida.ac.th/
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  6. การพิจารณาคัดเลือก 
       การคัดเลือกกระทำในลักษณะ ดังนี้ 
   6.1 การพิจารณาใบสมัคร 
   คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครจากคุณสมบัติพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้สมัคร เช่น 
สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์การทำงาน ลักษณะงานที่ทำและโอกาส     
ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต เป็นต้น ดังนั้น ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้สมบูรณ์
และแนบหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
   6.2 การสอบข้อเขียน 
  ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 1 ข้อ และการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 1 ข้อ ลักษณะข้อสอบเป็นการเขียนบรรยายเชิงบูรณาการณ์ ซึ่งอาจเป็นการวิเคราะห์ข่าวสาร
บ้านเมือง หรือการปรับใช้กฎหมายในการทำงาน เป็นต้น 

   6.3 การสัมภาษณ์ 
  คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาบุคลิก ทัศนคติ ความสามารถ 

และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัครที่ทราบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออก
ทางท่วงทีวาจา ความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นนักบริหาร ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความสนใจในเรื่องราวและเหตุการณ์
สำคัญ และความพร้อมทางด้านการเงิน เวลา การสนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 หมายเหตุ: 1. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคพิเศษ อยู่ในดุลนินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สุด 
   2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ำกว่าจำนวน     
ที่กำหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิ ชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัคร         
จะฟ้องร้องเอาความสถาบันฯ ในทางหนึ่งทางใดมิได้ 
 
 7. กำหนดการอื่น ๆ 
  7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที ่28 ตุลาคม 2565 
        ทางเว็บไซต์ law.nida.ac.th 
  7.2 วันสอบข้อเขียน   วันอาทิตยท์ี่ 30 ตุลาคม 2565  
       ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.  
  7.3 ประกาศผลการสอบข้อเขียน  ภายในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
  7.4 วันสอบสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
       ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
  7.5 ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
        ทางเว็บไซต์ law.nida.ac.th 
  7.6 รับเอกสารขึ้นทะเบียน  ประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก 
  7.7 ชำระเงินค่าลงทะเบียน  ประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก 
  7.8 วันปฐมนิเทศ   แจ้งให้ทราบภายหลัง 
  7.9 วันเปิดภาคการศึกษา   วันอาทิตยท์ี่ 22 มกราคม 2566 
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 8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
  8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   8.1.1 กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัคร
สอบ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด 
   8.1.2 กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบ ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอ
สำเร็จการศึกษา 
  8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
   8.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่น (สมัคร
สอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
   8.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education เท่านั้น) 
 
 9. ติดต่อสอบถาม 
   คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   โทรศัพท์ 08 8022 6789 (วันและเวลาราชการ) 
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MAGSL@nida.ac.th 
   Line@: @MaLawNIDA (วันและเวลาราชการ) 
  
 10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
 
 
                  ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

                              (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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