ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 14
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 14 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 14
สาขาวิชาเอก
๑. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
๒. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๓. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม่จัดการเรียนการสอนสาหรับสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขาวิชาเอกใดที่มีผู้
ลงทะเบียนไม่ถึง ๑๐ คน โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาระดั บปริ ญญาตรี ห รื อประกาศนียบั ตรเที ยบเท่า ปริญ ญาตรี จากสถาบั น
การศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2.2 มี ป ระสบการณ์ ท างานมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี (นั บ ถึ ง วั น เปิ ด ภาค) โดยมี ห นั ง สื อ รั บ รองจาก
หน่วยงานว่าผู้สมัครได้ทางานในตาแหน่ง และมีประสบการณ์ทางานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
2.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรได้
3. กาหนดการรับสมัคร
3.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2562
3 . 2 ส มั ค ร ด้ ว ย ต น เ อ ง ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้ ถึ ง วั น ที่ 2 3 เ ม ษ า ย น 2 5 6 2 เ ว ล า 8 . 3 0 –
16.30 น. และวั น ที่ 24 เมษายน 2562 ถึ ง วั น ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 19.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
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** คำเตือนทีผ่ ู้สมัครต้ องทรำบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับ
สมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทาการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่
คานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็ นไปตามประกาศรับสมัคร
สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ
ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ
4. การรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้
4.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
4.1.2 เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
4.1.3 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
4.1.4 ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
4.1.5 สมัครสอบ
4.1.6 บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
4.1.7 ยืนยันการสมัคร
4.1.8 พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
4.1.9 ชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
4.1.10 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน เป็นไปตามอัตราของ
ธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
4.1.10. ส่งหลักฐานการสมัครได้ทางช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์รับสมัคร http://entrance.nida.ac.th (Attached File) หรือ
- E-mail : entrance@nida.ac.th หรือ
- ไปรษณีย์ ส่งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม) ภาคพิเศษ)
4.2 สมัครสอบด้วยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 ขอรับใบสมัครได้ที่
- เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา
- ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.gscm.nida.ac.th/
4.2.2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา
ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
4.2.3 ชาระเงินที่กองคลังและพัสดุ ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
4.2.4 ค่าธรรมเนียมการการสมัคร 1,500 บาท

-3 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
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชาระเงิน 2 วันทาการได้ที่
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร

5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสาเร็จการศึกษา) สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ
5.5 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
5.6 หนังสือรับรองการทางาน 1 ฉบับ
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนั งสื อรับ รองมาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดย
ตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 1 และ 2 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสาร
การขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

-4 6. การพิจารณาคัดเลือก
๖.1 พิจ ารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทางาน รวมทั้ง หนังสื อรับรองด้านการศึกษา
ประวัติการทางานและโอกาสในการนาความรู้ไปใช้ในอนาคต เป็นต้น
๖.2 การสอบข้อเขียน เกี่ยวกับทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทางด้านนิเทศศาสตร์
๖.3 การสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ ความ
พร้อม และความเหมาะสมในการศึกษาของผู้สมัคร เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง การใช้วัจนภาษาและ อวัจนภาษา
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน ความสามารถในการถ่ายทอดความ
คิดเห็น ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและนวัตกรรมการ
สื่อสารในสังคม เป็นต้น
หมายเหตุ :

1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ โดยการพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด
2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ากว่าจานวนที่กาหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัคร
จะฟ้องร้องเอาความสถาบันฯ ไม่ได้

7. กาหนดการอื่นๆ
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
7.2 วันสอบข้อเขียน
7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.4 วันสอบสัมภาษณ์
7.5 ประกาศผลการคัดเลือก
7.6 รับเอกสารขึ้นทะเบียน
7.7 ชาระเงินค่าลงทะเบียน
7.8 วันปฐมนิเทศ
7.9 วันเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 3 สิงหาคม 2562

8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้
1. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ใน
การเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด
2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มา
แสดงก่อนการขอสาเร็จการศึกษา

-5 8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกาหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หรือ International Education เท่านั้น)
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
9.1 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ โทรศัพท์ 0 2727 3764
E-mail : gscm@nida.ac.th
Website: www.gscm.nida.ac.th
9.2 กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 02-7273370-3
E-mail : entrance@nida.ac.th Website: edserv.nida.ac.th

ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

