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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท*องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ในส*วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
คณะการจัดการการท*องเที่ยว รุ*นที่ ๑๓ ภาค ๒ ประจําป8การศึกษา ๒๕๖๔
------------------------------ดวยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร จะเปดรั บ สมั ค รเพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลเขาศึ ก ษาใน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท*องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ ในส*วน
ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต รุ*นที่ ๑๓ ภาค ๒ ประจําป4การศึกษา ๒๕๖๔ โดยเปด ๕ สาขาวิชาเอก คือ
๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เป?ดรับสมัคร
๑.๑ นโยบายการวางแผนและการจัดการการท*องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
๑.๒ การจัดการธุรกิจการท*องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
๑.๓ การจัดการธุรกิจโรงแรม
๑.๔ การจัดการธุรกิจบริการ
๑.๕ การจัดการธุรกิจการบินและการขนส*ง
หมายเหตุ : คณะการจัดการการท*องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเป?ดเฉพาะสาขาวิชาเอกที่มีจํานวน
ผูสนใจเรียนตามเกณฑที่คณะฯ กําหนด
หลักสูตรแผน ก๑ ๓๖ หน*วยกิต วิทยานิพนธ ๓๖ หน*วยกิต
หลักสูตรแผน ก๒ ๓๖ หน*วยกิต ศึกษารายวิชา ๒๔ หน*วยกิต วิทยานิพนธ ๑๒ หน*วยกิต
หลักสูตรแผน ข ๓๖ หน*วยกิต ศึกษารายวิชา ๓๓ หน*วยกิต วิชาคนควาอิสระ ๓ หน*วยกิต
ภาษาที่ใชในการเรียนการสอน
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
สําหรับรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก มีดังต*อไปนี้
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ เป?นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท*าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต*างประเทศ ที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๒ มีประสบการณในการทํางานไม*นอยกว*า ๑ ป4 (โดยนับประสบการณในการทํางานถึงวันเปดภาคการศึกษา)
๒.๓ มีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาว*าผูสมัครไดทํางานในตําแหน*งและมีประสบการณการทํางานตาม
ระยะเวลาที่ระบุไวในใบสมัครจริง
๒.๔ สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได
๒.๕ สําหรับผูสมัครหลักสูตรแผน ก๑ วิทยานิพนธ ๓๖ หน*วยกิต ตองมีความรูดานการวิจัยในระดับดี
หรือมีประสบการณดําเนินการวิจัยอย*างนอย ๑ เรื่อง โดยมีภาระงานไม*นอยกว*ารอยละ ๘๐ หรือมีผลงานตีพิมพ
ลงในวารสารทางวิชาการอย*างนอย ๑ เรื่อง โดยไดรับทุนสนับสนุนจากหน*วยงานที่ไดรับการยอมรับ
/๓. กําหนดการรับสมัคร

๓. กําหนดการรับสมัคร
๓.๑ สมัครสอบทางอินเตอรเน็ต (Online) ตั้งแต*บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.๒ สมัครดวยตนเอง ตั้งแต*บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(ไม*เวนวันหยุดราชการ)
** คําเตือนที่ผูสมัครตองทราบ**
ผูสมัครมีหนาที่ตองตรวจสอบและรับรองตนเองว*ามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ตรงตามประกาศ
รับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสมัครโดยไม*คํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว*า คุณสมบัติของผูสมัครไม*เปIนไปตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันฯ จะถือว*าผูสมัครขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษาและจะไม*คืนเงินค*าสมัครให
ไม* ว* า กรณี ใ ดๆ กรณี ที่ ส ถาบั น ฯ ได ประกาศผลการคั ด เลื อ กแล ว ให ถื อ ว* า ผลการคั ด เลื อ กของผู สมั ค รที่
ขาดคุณสมบัติดังกล*าวเปIนโมฆะ
๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธีดังนี้
๔.๑ สมัครสอบทางอินเตอรเน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ต (Online)
๔.๑.๑ เขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th
๔.๑.๒ เขาสู*ระบบ (สมัครสอบ)
๔.๑.๓ ลงทะเบียนเขาใชระบบ (กรณีผูสมัครใหม*)
๔.๑.๔ ตั้งรหัสผ*าน/ยืนยันรหัสผ*าน
๔.๑.๕ สมัครสอบ
๔.๑.๖ บันทึกขอมูลผูสมัคร
๔.๑.๗ ยืนยันการสมัคร
๔.๑.๘ พิมพใบชําระค*าสมัคร
๔.๑.๙ ชําระค*าสมัครภายในวันสุดทายของการสมัครทางอินเตอรเน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
- เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
๔.๑.๑๐ ค*าธรรมเนียมการสมัคร 1,๐๐๐ บาท (ค*าธรรมเนียมการชําระเงิน เป?นไปตามอัตรา
ของธนาคารและเคารเตอรเซอรวิส)
๔.๑.๑๑ ส*งหลังฐานการสมัครไดที่
- เว็บไซตรับสมัคร http://entrance.nida.ac.th (Attached File) หรือ
- E-mail : apichai648@hotmail.com หรือ
- ไปรษณีย ส*งที่ คณะการจัดการการท*องเที่ยว ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต
อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ถนนภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ* อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
คณะการจัดการการท*องเที่ยว ภาคพิเศษ ในส*วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต)

/๔.2 สมัครสอบดวยตนเอง

๔.2 สมัครสอบดวยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๒.๑ ขอรับใบสมัครไดที่
- คณะการจัดการการท*องเที่ยว ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต
อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
- ดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต http://tour.nida.ac.th/
๔.๒.๒ ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร ไดที่คณะการจัดการการท*องเที่ยว
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๔.๒.๓ ชําระเงิน ไดที่คณะการจัดการการท*องเที่ยว ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต
อาคารรัษฎา ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๔.๒.๔ ค*าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท
หมายเหตุ : ๑. เมื่อชําระเงินค*าสมัครแลว สถาบันฯ จะไม*คืนเงินใหไม*ว*ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม*คืนเงินใหไม*ว*ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ถาผูสมัครไม*ส*งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัครออนไลน) สถาบันฯ จะถือว*าคุณสมบัติ
ไม*ครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม*ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 รูปถ*ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ*ายมาแลวไม*เกิน ๖ เดือน)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
5.4 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผูที่ศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรต*อเนื่อง ๒ ป4 จะตองแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท*ามาดวย ๑ ฉบับ
5.5 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) ๑ ฉบับ
5.6 หนังสือรับรองการทํางาน 1 ฉบับ
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ไม*ตรงกับหลักฐานการศึกษา
5.8 หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเป?นนักศึกษา (Letter of Recommendation) จํานวน ๒ ฉบับ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากต*างประเทศจะตองมีเอกสารดังนี้
๑. หนั งสือรับ รองมาตรฐานหลั กสูต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลั กสู ต รของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยติ ด ต* อ ยื่ น คํ า รองขอไดที่ สํ า นั ก งานมาตรฐานและประเมิ น ผล
อุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
๒. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาส*งหนังสือรับรองโดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
148 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
หมายเหตุ เอกสารผูสําเร็จการศึกษาจากต*างประเทศ สถาบันอนุโลมใหส*งไดถึงวันสอบขอเขียนหรืออย*างชา
ที่สุดภายใน ๖ สัปดาห นับจากวันเป?ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว*าเอกสารไม*ครบถวนและอาจทําใหหมด
สภาพการเปIนนักศึกษาของสถาบัน
/6. การพิจารณาคัดเลือก

6. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนการสอบขอเขียน ในเรื่องทัศนคติ ความรู ความสามารถในการ
วิเคราะหป}ญหา ความรูทั่วไปในเชิงการท*องเที่ยวแบบบูรณาการ
7. กําหนดการอื่น ๆ
7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
7.2 วันสอบขอเขียน
7.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
7.4 วันสอบสัมภาษณ
7.5 ประกาศผลการคัดเลือก
7.6 รับเอกสารขึ้นทะเบียน
7.7 ชําระเงินค*าลงทะเบียน
7.8 วันปฐมนิเทศ
7.9 เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
7.10 วันเปดภาคการศึกษา

วันที่ 2๔ พฤศจิกายน 256๔
วันที่ 2๗ พฤศจิกายน 256๔
วันที่ ๑ ธันวาคม 256๔
วันที่ ๔ ธันวาคม 256๔
วันที่ ๙ ธันวาคม 256๔
วันที่ 1๔ – ๑๗ ธันวาคม 256๔
วันที่ 1๔ – ๑๗ ธันวาคม 256๔
วันที่ ๑๘ ธันวาคม 256๔
วันที่ ๑๙, 2๕, ๒๖ ธันวาคม 256๔
วันที่ ๘ มกราคม 256๕

8. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
8.1 ผูเขาศึกษาต*อในระดับปริญญาโท ตองผ*านเกณฑการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
8.๑.1 กรณีนักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนน
สอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ คะแนนผ*านเกณฑขั้นต่ําใหเป?นไป
ตามที่แต*ละหลักสูตรกําหนด
8.2.2 กรณีนักศึกษาที่ไม*ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ
ในการเขาศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ
ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก*อนการขอสําเร็จการศึกษา
8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
8.2.๑ ผลการสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม*เกิน ๑ ป4 นับถึงวันยื่นคะแนน (สมัครสอบไดที่
ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
8.2.๒ ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม*เกิน ๒ ป4 นับถึงวันยื่นคะแนน
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเป?นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หรือ International Education เท*านั้น)
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
9.1 คณะการจัดการการท*องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
E-mail: apichai648@hotmail.com
9.2 คณะการจัดการการท*องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
E-mail: gstm@nida.ac.th

โทรศัพท 09-4859-8905
โทรศัพท 02-727-3671-3
Website: http://tour.nida.ac.th/

/10. การคุมครอง

10. การคุมครองขอมูลส*วนบุคคล
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลส*วนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือก และขึ้นทะเบียน
เป?นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุป ระสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่ และอํานาจของสถาบัน ตลอดจน
คุมครองขอมูลส*วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่

๑๓

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม)
รองอธิการบดีฝ„ายวิชาการ

