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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3/2565 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2565
---------------------------------------------------------ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดั บปริญญาตรี และระดับปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ให้เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจั ดการ รุ่ น ที่ 21 ครั้ งที่ 3/2565 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2565 โดยสถาบันให้ การ
สนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต)
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
1.1 เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
1.2 สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว ภาคการศึ ก ษาละ 30,000 บาท และภาคฤดู ร้ อ น
ภาคละ 15,000 บาท
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้กับผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก กรณี ทุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา แบบ 1 (1.1)
ทาวิทยานิพนธ์ แบบ ๒ (2.1) เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ และ แบบ 2 (2.2) เรียนระดับปริญญาโท
และเอก โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 แบบ ดังนี้
แบบ 1 (1.1) ทาวิทยานิพนธ์
แบบ 2 (2.1) เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
แบบ 2 (2.2) เรียนระดับปริญญาโทและเอก
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับ
การรั บ รองจากส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีผลคะแนนในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.50
2. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้

-2๒.๑ ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS
ตั้งแต่ระดับ 6.0 ขึ้นไป สามารถสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
แล้วจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนดในหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
๒.๒ ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ ๕๐๐ คะแนน แต่ไม่ถึง
๕๕๐ คะแนน หรือ IELTS เท่ากับระดับ 5.0 แต่ไม่ถึงระดับ 6.0 สามารถสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
ได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
๒.๓ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ผู้สมัครสามารถ
สมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่ อสาร และจะต้องสอบวั ดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ให้ได้
คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป ก่อนการสาเร็จการศึกษา
* กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจัดสอบทุกวัน
พุธสัปดาห์แรกของเดือน ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์ : 02-727-3142 http://lc.nida.ac.th

ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
แรกที่ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นั กศึกษา ส าหรั บ ผู้ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท
ในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
2.75 ในระดับ ปริ ญญาตรี และ 3.25 ในระดับปริญญาโท อาจได้รับการพิจารณายกเว้น ขึ้นอยู่ กั บ การ
พิจารณาของคณะกรรมการ
3. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์
ที่สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ยอมรับข้อกาหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้รับต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตี พิ ม พ์ ทั้ ง นี้ วารสารระดั บ นานาชาติ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) หรื อ โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก (คปก.) ก าหนด โดยไม่ ร วม
Proceedings
หมายเหตุ
แบบ 1 (1.1) ทาวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านการวิจัย สาขานิเทศศาสตร์ ใน
ระดับดี หรือมีประสบการณ์ดาเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง (ไม่รวมวิทยานิพนธ์) โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่า
80 เปอร์เซ็นต์ หรือมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
แบบ 2 (2.2) เรียนระดับปริญญาโทและเอก ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ใ นสาขาใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง จากสถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือเกียรตินิยมอันดับ 1

-3*******************************คาเตือนผู้ที่สมัครต้องทราบ******************************
“ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยไม่
คานึงถึงระยะเวลา หากสถาบัน ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับ
สมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัค รให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบัน ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน”
“สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงจานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใน
ภาคนั้นๆ และอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป”
“สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกาหนดการรับนั กศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
หลักสูตรที่ทาการเปิดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน”
2. การรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
๒.๑.๑ เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
๒.๑.๒ เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
๒.๑.๓ เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท
๒.๑.๔ เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ต้องการ
๒.๑.๕ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
๒.๑.๖ ยืนยันการสมัคร
๒.๑.๗ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
๒.๑.๘ ชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัคร ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
- Internet Banking
- บัตรเครดิตศึกษารายละเอียดคู่มือระบบชาระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพิ่มเติมที่
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
2.1.9 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,000 บาท (ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน เป็นไปตามอัตรา
ของธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
๒.๑.10 แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได้ที่
๑) เว็บไซต์รับสมัคร (Attach File ใช้ไฟล์สกุล .pdf)
๒) แนบหลักฐานทาง E-mail : applynida-t@nida.ac.th (ใช้ไฟล์สกุล .pdf)
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3. หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบของสถาบัน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gscm.nida.ac.th และ
http://edserv.nida.ac.th/)
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ จานวน ๒,000 บาท
3.3 จะต้องมี ผ ลสอบ TOEFL หรือ IELTS ในวันสมัคร ( ผู้ ส มัครจะต้องสอบให้ ผ่ านตาม
เกณฑ์ที่สถาบันกาหนด โดยสามารถขอสมัครสอบได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี ค่าสมัครสอบ จานวน 1,500 บาท)
3.4 สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จานวน 1 ฉบับ และปริญญาโท จานวน 1 ฉบับ
3.5 สาเนาใบแจ้งคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จานวน 1 ฉบับ และปริญญาโท
จานวน 1 ฉบับ
3.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.8 หนังสือรับรองผู้สมัคร จานวน 2 ฉบับ (อนุโลมให้ส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
3.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
3.10 ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของสถาบัน (อนุโลมให้ส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารดังนี้
1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที่ ส านักงานปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง
โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ 1. และ 2. ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรก
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ของสถาบัน
4. วันและเวลาเรียน
วันเสาร์และวันอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

-55. วิธีการคัดเลือก
5.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และประสบการณ์ทางาน รวมทั้งจดหมาย
รับรองด้านการศึกษา ประวัติการทางานและความประพฤติ
5.2 พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL
5.4 การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เกี่ยวกับทฤษฎีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย
ด้านนิเทศศาสตร์
5.5 การสอบสั ม ภาษณ์ คณะกรรมการคั ด เลื อ กจะพิ จ ารณาจากบุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ
ความสามารถ ความพร้อมและความเหมาะสมในการศึกษาของผู้สมัคร เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง การใช้
วัจนภาษาและอวัจนภาษา ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ทฤษฎี และแนวคิดด้านนิเทศศาสตร์ในการดาเนิน
โครงการวิจัย ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสารในสังคม เป็นต้น
การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าวถือ
เป็นที่สิ้นสุด
สถาบัน สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
ตามจานวนทุนที่คณะจัดสรรให้ ทั้งนี้ การจะได้รับทุนประเภทใดหรือ ได้รับการคัดเลือกโดยไม่ได้รับทุนให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกาหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาโดยต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลสอบคัดเลือก
6.1 ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ กทางเว็ บ ไซต์ http://gscm.nida.ac.th
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
6.2 กาหนดให้มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2565
6.3 ประกาศผลการคัดเลื อกเข้าเป็นนักศึ กษาในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์
http://gscm.nida.ac.th/th/
7. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ ผ่ านการคัดเลื อ กจะต้ อ งขึ้ นทะเบี ยนเป็น นั ก ศึก ษาโดยรั บเอกสารการขึ้ น ทะเบีย นและ
ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดการชาระเงินระบุใน
สาเนาใบลงทะเบียน/ใบแจ้งยอดการชาระเงิน) นักศึกษาที่ชาระเงินโดยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ
แล้วไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
อนึ่ง หากผู้ผ่านการคัดเลื อกไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง ขอให้ทาหนังสือมอบ
อานาจให้ผู้อื่นมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนในวันดังกล่าวด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

-68. กาหนดการเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 7 มกราคม 2565
9. กาหนดวันปฐมนิเทศ
กาหนดภายหลัง
10. เงื่อนไขการรับทุน
หลักเกณฑ์การรับทุนและเงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับทุนส่ งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการให้ ทุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship
11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบั น จะทาการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่ ว นบุคคลของผู้ ได้รับการคัดเลื อกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

