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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลื อกเขาศึ กษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุนที่ 19
คณะภาษาและการสื่อสาร
ประจำภาค 2 ปการศึกษา 2565
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะเปดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุนที่ 19 ประจำภาค 2 ปการศึกษา
2565 เรียนวันเสาร – อาทิตย สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ชาวไทยและชาวตางชาติสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน
กำหนดใหเขาเปนนักศึกษา
1.2 มีประสบการณการทำงานไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2565
1.3 สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามที่กำหนดไวในหลั กสูตร
2. กำหนดการรับสมัคร
2.1 สมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) http://entrance.nida.ac.th
รายละเอียด
ครั้งที่ 1/2565
ครั้งที่ 2/2565
รับสมัครออนไลน
บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2565
2 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อ
6 กรกฎาคม 2565
8 ธันวาคม 2565
สอบ
วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565
วันอาทิตยที่ 11 ธันวาคม 2565
เวลา 16.00 น.
เวลา 16.00 น.
ประกาศผล
20 กรกฎาคม 2565
15 ธันวาคม 2565
รับเอกสารการขึ้นทะเบียน
25 – 27 กรกฎาคม 2565
19 – 22 ธันวาคม 2565
ชำระเงินคาลงทะเบียน
25 – 29 กรกฎาคม 2565
19 – 23 ธันวาคม 2565
เปดภาคเรียน
9 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566
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** คำเตือนที่ผูสมัครตองทราบ**
ผูสมัครมีหนาที่ตองตรวจสอบและรั บรองตนเองวามี คุ ณสมบัติ ครบถ วน ถูกตอง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค ร
ของสถาบันบัณฑิ ต พั ฒนบริห ารศาสตร และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุ ณสมบั ติผู ส มัค ร โดยไม
คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผู ส มัครไมเ ปนไปตามประกาศรั บ สมั ค ร
สถาบันฯ จะถือวาผูสมัครขาดคุ ณสมบั ติในการเขา ศึก ษาและไมคืน เงิ นคาสมั ครให ไมวากรณีใด ๆ กรณีที่ส ถาบั น ฯ
ไดประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา ผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติ ดังกลาวเปนโมฆะ
“สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงจำนวนผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใน
ภาคนั้น ๆ และอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป”
“สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับนักศึกษา อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ
หลักสูตรที่ทำการเปดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน”
3. การรับสมัคร
3.1 สมัครสอบทางอินเทอร เน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online)
3.1.1 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 พิมพใบชำระเงินคาสมัคร
3.1.9 ชำระเงินคาสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัครการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา
3.1.10 สงหลักฐานการสมัครไดที่
- เว็บไซตรับสมัคร Online (Attached File)
- E-mail : applynida-w@nida.ac.th
คาธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท
คาธรรมเนียมการชำระเงิน ใหเปนไปตามอัตราที่แตละชองทางเรียกเก็ บ

-3หมายเหตุ :

1) เมื่อชำระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2) เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3) ถาผูสมัครไมสงเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวาคุณสมบัติ
ไมครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
4) การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดตรวจสอบขอมูลการชำระเงินคาสมัครสอบ ถูกตอง
ครบถวนตามใบแจงยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกำหนดไว ทั้งนี้
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการไดที่
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบขอมูลผูสมัคร

4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถาย 1 นิ้ว หนาตรง จำนวน 2 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
4.3 สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอรต/หรือหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา)
สำหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา มาดวย 1 ฉบับ
4.5 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
4.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา
4.8 หนังสือรับรองการไดทุนสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงาน (ถามี)
สำหรับผูสำเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
4.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุ ดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสง e-mail มาที่
applynida-w@nida.ac.th “Application documents for M.A. Program in English for
Professional Development”
ทั้งนี้ : เอกสารตามขอ 4.9 และ 4.10 สถาบันอนุโลมใหสง ได ถึง วันเปด ภาคการศึก ษา มิฉะนั้น จะถื อ ว า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน

-45. การพิจารณาคัดเลือก
ประเมินจากขอมูลในใบสมัคร และการสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจาก
- แนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน
- การศึกษา ประสบการณในการทำงาน ตำแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
- ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบปญหา
- บุคลิกภาพ
- โอกาสความกาวหนาในอนาคตถาไดรับคัดเลือกใหเขาเรียน
หมายเหตุ : 1) การคัดเลือกผูสมัคร เขาศึกษาตอในหลักสูตร อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว
ถือเปนที่สุด
2) กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกษาไดต่ำกวาจำนวนที่กำหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม เป ดสอนในหลัก สูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้ น ๆ โดยผูส มั ค รจะ
ฟองรองเอาความสถาบันฯ ไมได
6. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (กรณีที่ไดรับการคัดเลือกเปนนัก ศึกษาแลว )
6.1 ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
กรณีนักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมั ครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
มาแสดงกอนการขอสำเร็จการศึกษา
6.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
6.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบไดที่ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
Website: http://lc.nida.ac.th
6.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ Institute of International Education (IIE) เทานั้น)
7. ติดตอสอบถาม
7.1 คณะภาษาและการสื่อสาร โทรศัพท 089-496-4597 หรือ 087-826-8591
Website:
http://lc.nida.ac.th
7.2 กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-2727-3370 - 3373
E-mail:
applynida-w@nida.ac.th
Website:
edserv.nida.ac.th

-59. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของผูไดรับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปน นัก ศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตาม
หนาทีแ่ ละอำนาจของสถาบัน ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ

