ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 17
คณะภาษาและการสื่อสาร
ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2563
ตามที่ส ถาบั น บั ณฑิตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ได้รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลื อกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ประจาภาค 1 ปี
การศึกษา 2563 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ครั้งที่ 1/2563) ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ แก่ผู้ ส นใจที่จ ะสมัครในหลั กสู ตรดังกล่ าวข้างต้น สถาบันจึงขอขยายวันรับสมัครเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่า วเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โดย
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) เท่านั้น มีกาหนดการต่าง ๆ ดังนี้
1. กาหนดการ
1.1 ขยายวันรับสมัคร
1.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1.3 วันสอบสัมภาษณ์
1.4 ประกาศผลการคัดเลือก
1.5 รับเอกสารขึ้นทะเบียน
1.6 ชาระเงินค่าลงทะเบียน
1.7 วันเปิดภาคการศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ 29 – 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 – 3 สิงหาคม 2563
วันที่ 8 สิงหาคม 2563

2. ติดต่อสอบถาม
2.1 คณะภาษาและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-2727-3139 - 3141, 0-2727-3162
Website: http://lc.nida.ac.th
2.2 กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2727-3370 - 3373
E-mail: entrance_nida@hotmail.com Website: edserv.nida.ac.th

-2สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
อาชีพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2563 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ครั้งที่ 1/2563) ฉบับลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
ณดา จันทร์สม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ ผูส้ มัครสามารถเข้าไปสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 17 (ขยายเวลารับสมัคร) สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
(Online) เท่านั้น ได้ทหี่ น้า 4 ในหัวข้อ 3.1. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
1. กาหนดการ
1.1 ขยายวันรับสมัคร
1.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1.3 วันสอบสัมภาษณ์
1.4 ประกาศผลการคัดเลือก
1.5 รับเอกสารขึ้นทะเบียน
1.6 ชาระเงินค่าลงทะเบียน
1.7 วันเปิดภาคการศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ 29 – 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 – 3 สิงหาคม 2563
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 17
คณะภาษาและการสื่อสาร
ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 17 ประจาภาค 1
ปีการศึกษา 2563 เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1.2 มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563
1.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. กาหนดการรับสมัคร
2.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563
2.2 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 19.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

** คำเตือนทีผ่ ู้สมัครต้ องทรำบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คานึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ

-4“สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงจานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคนั้น ๆ
และอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป”
“สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกาหนดการรับนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
หลักสูตรที่ทาการเปิดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน”
3. การรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้
3.1. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)
3.1.1 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 พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
3.1.9 ชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3.1.10 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
- เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)
- E-mail : entrance_nida@hotmail.com
- ไปรษณีย์ ส่งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)

-53.2. สมัครสอบด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.2.1 ขอรับใบสมัครได้ที่
- เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา
- ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://lc.nida.ac.th
3.2.2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา
ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
3.2.3 ชาระเงินที่กองคลังและพัสดุ ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท
ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ : 1. เมื่อชาระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชาระเงินและตามกาหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกาหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลั งจากช าระเงิน 2 วันทาการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสาเร็จการศึกษา)
สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสาเนาใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ
4.5 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองการทางาน 1 ฉบับ
4.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
4.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
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4.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.10 หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 4.9 และ 4.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
5. การพิจารณาคัดเลือก
ประเมินใบสมัคร และสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก
- แนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์
- การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
- ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบปัญหา
- บุคลิกภาพ
- โอกาสความก้าวหน้าในอนาคตถ้าได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน
หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็น
ที่สุด
2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ากว่าจานวนที่กาหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความ
สถาบันฯ ไม่ได้
6. กาหนดการอื่นๆ
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
6.2 วันสอบสัมภาษณ์
6.3 ประกาศผลการคัดเลือก
6.4 รับเอกสารขึ้นทะเบียน
6.5 ชาระเงินค่าลงทะเบียน
6.6 วันเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 1 เมษายน 2563
วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
วันที่ 10 เมษายน 2563
วันที่ 20 – 23 เมษายน 2563
วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563
วันที่ 8 สิงหาคม 2563

-77. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (กรณีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแล้ว)
7.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้
กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
มาแสดงก่อนการขอสาเร็จการศึกษา
7.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกาหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
Website: http://lc.nida.ac.th
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หรือ International Education เท่านั้น)
8. ติดต่อสอบถาม
8.1 คณะภาษาและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-2727-3139 - 3141, 0-2727-3162
Website: http://lc.nida.ac.th
8.2 กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2727-3370 - 3373
E-mail: entrance_nida@hotmail.com Website: edserv.nida.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณดา จันทร์สม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

