
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(เสาร – อาทิตย) 

คณะการจัดการการทองเท่ียว รุนท่ี ๒๓ ภาค ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ 
 

------------------------------- 

 ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะเปดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ     

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รุนท่ี ๒๓ ภาค ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ โดยเปด ๕ สาขาวิชาเอก คือ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 

 ๑.1  นโยบายการวางแผนและการจัดการการทองเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
 1.2  การจัดการธุรกิจการทองเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
 1.3  การจดัการธุรกิจโรงแรม 
 1.4  การจัดการธุรกิจบริการ 
 1.5  การจัดการธุรกิจการบินและการขนสง 
 

หมายเหตุ : คณะการจัดการการทองเท่ียว ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเปดเฉพาะสาขาวิชาเอกท่ีมีจํานวน 

              ผูสนใจเรียนตามเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด 

    หลักสูตรแผน ก๑ ๓๖ หนวยกิต วิทยานิพนธ  ๓๖ หนวยกิต 

    หลักสูตรแผน ก๒ ๓๖ หนวยกิต ศึกษารายวิชา ๒๔ หนวยกิต  วิทยานิพนธ  ๑๒ หนวยกิต 

    หลักสูตรแผน ข ๓๖ หนวยกิต ศึกษารายวิชา ๓๓ หนวยกิต  วิชาคนควาอิสระ ๓ หนวยกิต 

    ภาษาท่ีใชในการเรียนการสอน 

    ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

    สําหรับรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก มีดังตอไปนี้ 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 

      ๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษา

ของรัฐบาลหรือเอกชนท้ังในประเทศหรือตางประเทศ ท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการ        

การอุดมศึกษา         
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      ๒.๒ มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา ๑ ป (โดยนับประสบการณในการทํางานถึงวันเปด   

ภาคการศึกษา) 

      ๒.๓ มีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาวาผูสมัครไดทํางานในตําแหนงและมีประสบการณ            

การทํางานตามระยะเวลาท่ีระบุไวในใบสมัครจริง 

      ๒.๔  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาอาจเปลี่ยนแปลง หรือมีเกณฑเพ่ิมเติมได ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ/หรือประกาศของคณะการจัดการการทองเท่ียว 

      ๒.๕. สําหรับผูสมัครหลักสูตรแผน ก๑ วิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต ตองมีความรูดานการวิจัยในระดับ

ดี หรือมีประสบการณดําเนินการวิจัยอยางนอย ๑ เรื่อง โดยมีภาระงานไมนอยกวารอยละ ๘๐ หรือมีผลงาน

ตีพิมพลงในวารสารทางวิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง โดยไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับ 
 

** คําเตือนท่ีผูสมัครตองทราบ** 

  ผูสมัครมีหนาท่ีตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตองตรงตาม

ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร

โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร

ของสถาบัน  สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิ์เขารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไมคืนเงินคา

สมัครสอบใหไมวากรณีใดๆ และแมวาสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแลวใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัคร 

ท่ีขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา

แลว จะตองหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
 

๓. การรับสมัคร ดังนี้  

 ๓.1  สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)  ตั้งแตบัดนี้ – วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน 2565 
    ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) 
     ๓.1.๑  เขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th 
                        3.1.2  เขาสูระบบ (สมัครสอบ) 
    3.1.3  ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ  (กรณีผูสมัครใหม) 
    3.1.4  ตั้งรหัสผาน / ยืนยันรหัสผาน 
    3.1.5  สมัครสอบ 
    3.1.6  บันทึกขอมูลผูสมัคร 
    3.1.7  ยืนยันการสมัคร 
    3.1.8  พิมพใบชําระคาสมัคร 
    3.1.9  ชําระเงินคาสมัครภายในวันสุดทายของการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) ท่ี 
        -  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ 
            -  เคานเตอรเซอรวิส  ทุกสาขา 
   3.1.10 คาธรรมเนียมการสมัคร 1,๐๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการชําระเงิน เปนไปตามอัตรา
ของธนาคารและเคารเตอรเซอรวิส) 
    
 
 



 
 
 
    3.1.11  สงหลักฐานการสมัครไดท่ี 
    -  เว็บไซตรับสมัคร Online (Attached File) 
    -  E-mail : applynida-w@nida.ac.th 
    -  ไปรษณีย สงท่ี  

     กองบริการการศึกษา 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
    ๑๔๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

 (วงเล็บมุมซองเอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
 ภาคพิเศษ คณะการจัดการการทองเท่ียว) 

(หากสงเอกสารหลังวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖5 สถาบันจะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและไมมีสิทธิ์
เขาสอบ) 

  คาธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  
                    คาธรรมเนียมการชําระเงิน ใหเปนไปตามอัตราท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ 
   หมายเหตุ :  1. เม่ือชําระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

                               2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
   

๔. เอกสารประกอบการสมัคร 

     ๔.๑  สําเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ซ่ึ งไดรับอนุ มัติปริญญาแลว            

จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๔.๒  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ จํานวน ๑ ชุด 

    (สําหรับผู ท่ี ศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป จะตองแนบใบแสดงผลการศึกษา          

ระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเทาดวย) 

     ๔.๓  รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๑ รูป (ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน) 

     ๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ชุด 

     ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีชื่อ – ชื่อสกุลไมตรงกับหลักฐานการศึกษา) 

     ๔.๖  หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา (Letter of Recommendation) จํานวน 

๒ ฉบับ 

 ๔.๗  หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาวาผูสมัครไดทํางานในตําแหนงและมีประสบการณการทํางาน

ตามระยะเวลาท่ีไดระบุไวในใบสมัครจริง 

 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารดังนี้ 

 ๔.๘  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอยื่นคํารองขอไดท่ีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พรอมแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา 

mailto:applynida-w@nida.ac.th


 ๔.๙  หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง

ดังกลาวโดยตรงท่ี 

  Educational Service Division, 

  National Institute of Development Administration, 

  148 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

  Facsimile : (662) 377-7477 
 

หมายเหตุ   เอกสารผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันสอบขอเขียนหรืออยางชา

ท่ีสุดภายใน ๖ สัปดาห  นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารไมครบถวนและอาจทําใหหมด

สภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน  

              เพ่ือเปนการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให เปนไปตามเกณฑ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ตองผานเกณฑการสอบ

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  ๑.  นักศึกษาท่ีตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการ

เขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่น

สมัครสอบสัมภาษณ ท้ังนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ําใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 

  ๒.  นักศึกษาท่ีไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการเขา

ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS มา

แสดงกอนการขอสําเร็จการศึกษา 

  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

  ๑.  ผลการสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน ๑ ป นับถึงวันยื่น 

  ๒.  ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นังถึงวันยื่น 

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ท่ีศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร

ดําเนินการจัดสอบ 

  การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเวนลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 
 

** คําเตือนท่ีผูสมัครตองทราบ** 

 ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติโดยครบถวนตรงตามประกาศของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครใด มีคุณสมบัติ ไมถูกตองครบถวน

ตามประกาศท่ีกําหนดไว ถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ และจะไมมีสิทธิ์ไดรับการพิจาณาคัดเลือกใหเขาศึกษาและ

หากชําระคาสมัครแลว จะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
 

๕. วิธีการคัดเลือก 



 คณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนการสอบขอเขียน ในเรื่องทัศนคติ ความรู ความสามารถ       
ในการวิเคราะหปญหา  ความรูท่ัวไปในเชิงการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
 

๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน และการประกาศผลการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ ในวันศุกรท่ี ๑ กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต  
http://tour.nida.ac.th/ 
  กําหนดสอบขอเขียนวันเสารท่ี ๒ กรกฎาคม 256๕ 
 ประกาศผลสอบขอเขียนและกําหนดวันสอบสัมภาษณ วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม 256๕ 
 กําหนดสอบสัมภาษณวันเสารท่ี ๙ กรกฎาคม 256๕ 
  ประกาศผลการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในวันศุกรท่ี  ๑๕ กรกฎาคม 256๕ ทางเว็บไซต                                  
http://tour.nida.ac.th/  
 

๗. การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
   ทางสถาบันขอแจงกําหนดการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียนผานระบบ
อินเทอรเน็ต และการชําระเงินคาลงทะเบียน ใหทราบภายหลัง หลังจากท่ีสถาบันเปดทําการเปนปกติ 
 

๘.  กําหนดการวันปฐมนิเทศและเปดภาคการศึกษา 

 ปฐมนิเทศ              ๒๓   กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

  เรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                     ๒๓, 24, ๓๐, 31   กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

  เปดภาคเรียน                         ๖   สิงหาคม    ๒๕๖๕ 
 

9. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือก และข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาท่ี และอํานาจของสถาบัน ตลอดจน
คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

 

         ประกาศ ณ วันท่ี         เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

               (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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