
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(เสาร์ – อาทิตย์) 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที ่๒๔ ภาค ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ 

 

------------------------------- 
 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ     
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๒๔ ภาค ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โดยเปิด ๕ สาขาวิชาเอก คือ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
 ๑.1  นโยบายการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
 1.2  การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
 1.3  การจัดการธุรกิจโรงแรม 
 1.4  การจัดการธุรกิจบริการ 
 1.5  การจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง 
 

หมายเหตุ : คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเปิดเฉพาะสาขาวิชาเอกที่มีจำนวน 
              ผู้สนใจเรียนตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด 
    หลักสูตรแผน ก๑ ๓๖ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
    หลักสูตรแผน ก๒ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชา ๒๔ หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
    หลักสูตรแผน ข ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชา ๓๓ หน่วยกิต  วิชาค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต 
    ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
    ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 
    สำหรับรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษา
ของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา         
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      ๒.๒ มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี  (โดยนับประสบการณ์ในการทำงานถึงวันเปิด   
ภาคการศึกษา) 
      ๒.๓ มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งและมีประสบการณ์             
การทำงานตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง 
      ๒.๔  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลง หรือมีเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ/หรือประกาศของคณะการจัดการการท่องเที่ยว 
      ๒.๕. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแผน ก๑ วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ต้องมีความรู้ด้านการวิจัยในระดับ
ดี หรือมีประสบการณ์ดำเนินการวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือมีผลงาน
ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 

 

** คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
  ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบัน  สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่า
สมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และแม้ว่าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัคร 
ที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 

๓. การรับสมัคร ดังนี้  
 ๓.1  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)  ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2565 
    ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
     ๓.1.๑  เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
                        3.1.2  เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
    3.1.3  ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  (กรณีผู้สมัครใหม่) 
    3.1.4  ตั้งรหัสผ่าน / ยืนยันรหัสผ่าน 
    3.1.5  สมัครสอบ 
    3.1.6  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
    3.1.7  ยืนยันการสมัคร 
    3.1.8  พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร 
    3.1.9  ชำระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่
        -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
            -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทุกสาขา 
   3.1.10 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,๐๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เป็นไปตามอัตรา
ของธนาคารและเคาร์เตอร์เซอร์วิส) 
    
 
 



    3.1.11  ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ 
    -  เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
    -  E-mail : applynida-w@nida.ac.th 
    -  ไปรษณีย์ ส่งที่  

     กองบริการการศึกษา 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    ๑๔๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

 (วงเล็บมุมซองเอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
 ภาคพิเศษ คณะการจัดการการท่องเที่ยว) 

(หากส่งเอกสารหลังวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖5 สถาบันจะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้า
สอบ) 

  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
                    ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
   หมายเหตุ :  1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

                               2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   

๔. เอกสารประกอบการสมัคร 
     ๔ .๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษ า ซึ่ งได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว            
จำนวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๒  สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด 
    (สำหรับผู้ที่ศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒  ปี  จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา          
ระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่าด้วย) 
     ๔.๓  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
     ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ชุด 
     ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีชื่อ – ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา) 
     ๔.๖  หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (Letter of Recommendation) จำนวน 
๒ ฉบับ 
 ๔.๗  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งและมีประสบการณ์การทำงาน
ตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครจริง 
 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารดังนี้ 
 ๔.๘  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา 
 ๔.๙  หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 
 
 

mailto:applynida-w@nida.ac.th


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

หมายเหตุ   เอกสารผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบข้อเขียนหรืออย่างช้า
ที่สุดภายใน ๖ สัปดาห์  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและอาจทำให้หมด
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน  

              เพื่ อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้ เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  ๑.  นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่น
สมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด 
  ๒.  นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา 
  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
  ๑.  ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น 
  ๒.  ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นังถึงวันยื่น 
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร
ดำเนินการจัดสอบ 
  การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว้นลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 
 

** คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติโดยครบถ้วนตรงตามประกาศของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาและ
หากชำระค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 



๕. วิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน ในเรื่องทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ       
ในการวิเคราะห์ปัญหาความรู้ทั่วไปในเชิงการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และการประกาศผลการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทาง
เว็บไซต์  http://tour.nida.ac.th/ 
  กำหนดสอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 256๕ 
 ประกาศผลสอบข้อเขียนและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 256๕ 
 กำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 256๕ 
  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 256๕ ทางเว็บไซต์                                  
http://tour.nida.ac.th/  
 

๗. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
   ทางสถาบันขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้ทราบภายหลัง หลังจากท่ีสถาบันเปิดทำการเป็นปกติ 
 

๘.  กำหนดการวันปฐมนิเทศและเปิดภาคการศึกษา 
 ปฐมนิเทศ               ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
  เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ                     ๑๗, ๑๘, ๒๔, ๒๕   ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
  เปิดภาคเรียน                         ๗   มกราคม  ๒๕๖๖ 
 

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือก และขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่ และอำนาจของสถาบัน ตลอดจน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
 
         ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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