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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 21
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ครั้งที่ 2/2565 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2565
(โครงการทุน Partners Link-up)
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 21 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 21
สาขาวิชาเอก
๑. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
๒. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๓. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
4. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
กลุ่มเรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์
วันและเวลาเรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ห รื อ ประกาศนีย บัตรเที ยบเท่ าปริ ญญาตรี จากสถาบั น
การศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รับรอง
2.2 มีประสบการณ์ทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเปิดภาค) โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ว่าผู้สมัครได้ทางานในตาแหน่ง และมีประสบการณ์ทางานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
2.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรได้
2.4 เป็นบุคลากรประจาขององค์กร มีประสบการณ์ทางานในหน่วยงานดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

** คำเตือนทีผ่ ู้สมัครต้ องทรำบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับ
สมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทาการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่
คานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ
ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ
4. การรับสมัคร มีวิธีดังนี้
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
4.2 เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
4.3 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
4.4 ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
4.5 เลือกคณะ/ระดับการศึกษา/ประเภทการสมัครสอบ
4.6 เลือกหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
4.7 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
4.8 ยืนยันการสมัคร
4.9 พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
4.10 ชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
- Internet Banking
- บัตรเครดิตศึกษารายละเอียดคู่มือระบบชาระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพิ่มเติมที่
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
4.11 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน เป็นไปตามอัตราของ
ธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
4.12 ส่งหลักฐานการสมัครได้ทางช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์รับสมัคร http://entrance.nida.ac.th (Attached File) หรือ
- E-mail : applynida-t@nida.ac.th
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1. เมื่อชาระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินค่าสมัครสอบถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชาระเงินและตามกาหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกาหนดไว้ ทั้งนี้
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชาระเงิน 2 วันทาการได้ที่
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร

5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1
5.2
5.3
5.4

ใบสมัคร
รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
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)
5.9 จดหมายแนะนาจากหัวหน้างานของหน่วยงานที่สังกัด
5.10 ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร (portfolio) โดยสังเขปที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์
และความคิดเชิงนวัตกรรม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. หนั ง สื อ รั บ รองการส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษา โดยให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาส่ ง หนั งสื อ รับรอง
โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
สถาบั นอนุ โลมให้ ส่ ง เอกสารในข้ อ 1. และ 2. ภายใน 6 สั ปดาห์ นั บจากวั นเปิ ดภาคการศึ กษาแรก
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
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๖.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทางาน รวมทั้ง หนังสื อรับรองด้านการศึ ก ษา
ประวัติการทางานและโอกาสในการนาความรู้ไปใช้ในอนาคต เป็นต้น
๖.2 การสอบข้อเขียน เกี่ยวกับทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทางด้านนิเทศศาสตร์
๖.3 การสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการการคัดเลือกจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ
ความพร้ อม และความเหมาะสมในการศึกษาของผู้ ส มัคร เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง การใช้วัจนภาษาและ
อวัจนภาษา ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน ความสามารถในกา ร
ถ่ายทอดความคิดเห็น ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและ
นวัตกรรมการสื่อสารในสังคม เป็นต้น
หมายเหตุ :

1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ โดยการพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด
2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ากว่าจานวนที่กาหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัคร
จะฟ้องร้องเอาความสถาบันฯ ไม่ได้
3. สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม่จัดการเรียนการสอนสาหรับสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขาวิชาเอกใดที่มีผู้
ลงทะเบียนไม่ถึง ๑๐ คน โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
4. การขอรับทุนหากผ่านการคัดเลือกแล้วไม่สาเร็จ การศึกษา ผู้รับทุนต้องคืนทุนตามจานวนที่
ได้รับทั้งหมด

7. กาหนดการอื่นๆ
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
7.2 วันสอบข้อเขียน
7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.4 วันสอบสัมภาษณ์
7.5 ประกาศผลคัดเลือก
7.6 รับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
7.7 ชาระเงินค่าลงทะเบียน
7.8 ปฐมนิเทศ
7.9 เปิดภาคเรียน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
วันที่ 9 ธันวาคม 2565
วันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2565
วันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2565
กาหนดภายหลัง
วันที่ 7 มกราคม 2566

8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้
8.1.1 กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL
หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด
8.1.2 กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS
มาแสดงก่อนการขอสาเร็จการศึกษา
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8.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นคะแนน (สมัครสอบได้ที่
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
8.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น คะแนน (คะแนน
สอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
International Education เท่านั้น)
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
9.1 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ โทรศัพท์ 0 2727 3317, 09 0678 4690
E-mail : gscm@nida.ac.th
Website: www.gscm.nida.ac.th
Facebook : นิเทศ at NIDA
9.2 กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 02-7273370-3
E-mail : entrance@nida.ac.th Website: http:/edserv.nida.ac.th
10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะทาการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

