
  
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 20  
                                                  คณะภาษาและการสื่อสาร 
                                             ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2566  

      
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 20 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 
2566  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
            1.1 ชาวไทยและชาวต่างชาติ ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน
ก าหนดให้เข้าเป็นนักศึกษา 

1.2 มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 6 มกราคม 2567 
1.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 

2. ก าหนดการรับสมัคร  
    2.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) http://entrance.nida.ac.th 
 

รายละเอียด ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 2/2566 
รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566 3 กรกฎาคม – 1 ธันวาคม 2566 
ประกาศรายช่ือ 6 กรกฎาคม 2566 7 ธันวาคม 2566 
สอบ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566  

เวลา 16.00 น. 
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566  

เวลา 16.00 น. 
ประกาศผล 20 กรกฎาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 
รับเอกสารการขึ้นทะเบียน 24 - 27 กรกฎาคม 2566 19 - 21 ธันวาคม 2566 
ช าระเงินค่าลงทะเบียน 24 - 31 กรกฎาคม 2566 19 - 24 ธันวาคม 2566 
เปิดภาคเรียน 6 มกราคม 2567 6 มกราคม 2567 
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 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่
ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด  ๆ กรณีที่สถาบันฯ 
ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
         “สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาค 
นั้น ๆ และอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป”  
  “สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
หลักสูตรที่ท าการเปิดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน”  
 

3. การรับสมัคร  
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   บันทกึข้อมูลผู้สมัคร 
         3.1.7   ยืนยันการสมัคร 
         3.1.8   พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
         3.1.9   ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่ 

 -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
 -  Internet Banking 
 -  บัตรเครดิต (Credit Card)  
 ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบช าระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพ่ิมเติมได้ที่ 
 (http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf) 
 

          3.1.10 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ 
 -  เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
 -  E-mail : applynida-w@nida.ac.th 
  

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท  
                    ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

 
 

** ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
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หมายเหตุ :  1) เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
2) เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3) ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติ 

        ไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
4) การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง

ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน 2 วันท าการได้ที่ 
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร  

 
4. เอกสารประกอบการสมัคร 

4.1  ใบสมัคร  
4.2  รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
4.3  ส าเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต/หรือหนังสือเดินทาง  1  ฉบับ 
4.4  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา)  
    ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา    
    (Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ 

4.5  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
4.6  หนังสือรับรองการท างาน  1  ฉบับ 
4.7  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
4.8  หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
4.9  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน      
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

           4.10 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่ง e-mail มาที ่
                               applynida-w@nida.ac.th “Application documents for M.A. Program in English for 
Professional Development” 

ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 4.9 และ 4.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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       5. การพิจารณาคัดเลือก 
 ประเมินจากข้อมูลในใบสมัคร และการสอบสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจาก 

  -  แนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์  
  -  การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน 
  -  ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบปัญหา 
  -  บุคลิกภาพ 

-  โอกาสความก้าวหน้าในอนาคตถ้าได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน 
หมายเหตุ :   1) การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด 
 2) กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนด  
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความ
สถาบันฯ ไม่ได้ 
 

6. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (กรณีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแล้ว) 
6.1  ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

                กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาใน  
                 สถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS  

       มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 
6.2  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
      6.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  

   (สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
             Website: http://lc.nida.ac.th 

6.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
  (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
  หรือ Institute of International Education (IIE) เท่านั้น) 
 

     7.  ติดต่อสอบถาม 
7.1  คณะภาษาและการสื่อสาร  โทรศัพท์ 0-2727-3139 - 3141, 0-2727-3162 
      Website:  http://lc.nida.ac.th 
7.2  กองบริการการศึกษา    โทรศัพท์ 0-2727-3370 - 3373 
       E-mail:  applynida-w@nida.ac.th 
       Website:  edserv.nida.ac.th 
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     8.  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และ
อ านาจของสถาบัน ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 

                                               ประกาศ ณ วันที่          มกราคม พ.ศ. 2566 
 
                  
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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