
 
 

 
(สําเนา) 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคปกติ กรณีทุนส-งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี 1 2 และ 3  

ประจําภาค 2 ป3การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 4/2560 
--------------- 

 
          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส,งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 ประจําภาค   
2 ป2การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 4/2560 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ      
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป>นนักศึกษาสามัญ ดังต,อไปนี้ 
 
ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.จินตนา  แมลงผึ้ง 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเงิน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายจารุวิทย�  ภากรโชติ    2. นายจิรภัทร�  วาทีทอง 
3. น.ส.พสธร  ต้ังธํารงศักด์ิกุล   4. น.ส.ธิดารัตน�  พ่ึงตนเอง 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกวิทยาการข�อมูล 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.พรชนก  จริยะรังษิธรรม 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.วนิดา  นาคีสังข� 
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายคิรินทร�  ศรีสุภาพ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายนฤเบศ  แสงโพธิ์ 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุDน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายบิณฑ�  จูมมาระ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.อุรุชา  ฉัตรเจริญ 
 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ปFทมา  มัญชุนากร 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายพัสกร  เจริญผล    2. น.ส.ชนัสก�นันท�  บุญเฟHIอง 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.พรไพรินทร�  ธนศรีสุวรรณ 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.พัชรสิณี  ด,านชัย 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ภัทรภรณ�  พิศปFJน 
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ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 
คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ลีลาพร  ไชยฮะนิจ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. น.ส.สุจิรา  เนื่องชมภู    2. นายพิชชานนท�  หุตางกูร 
3. น.ส.สิรินุช  จันทิชัย 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ณัฐสินี  ศรีประเสริฐ    2. น.ส.เมษยา  โภชนพานิชย�  
   
 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. น.ส.น.ส.ปุณณภา  คุปต�สินชัย 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายสิริชัย  คงทอง 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. นายเอกชัย  มอโปกู, 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเงิน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. น.ส.ชญานุช  ใจแข็ง    2. นายพลภัทร  ทองอ,อน 
3. น.ส.วชิรารัตน�  อุดมศักด์ิ    4. นายพงศธร  เตชะเลิศกมล 
5. น.ส.จันทร�จิรา  ชมสวนสวรรค� 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายนิพนธ�  บุญเรืองรอด 
สาขาวิชาเอกวิทยาการข�อมูล 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายสุธิศักด์ิ  ปMอมแจ,มศรี 
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คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายศุภศิษฎิ์  คําชาตา    2. น.ส.ปวีณา  โนนศิลา 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายปณิธาน  ชูแก�ว 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การมหาบัณฑิต 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.วิชริยา  ตรังคสมบัติ    2. นายพงศ�ภัค  ธัญญาบาล 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.อุมาพร  ไผ,เข็มศิริมงคล 

สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุDน 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.อิสรีย�  พิมพิมูล 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ศรวณีย�  วรามิตร    2. น.ส.ชวิศา  พิศาลวัชรินทร� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.วาลุกา  เหล,าเก้ือ 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายโสธร  เพ็ชรตะก่ัว    2. น.ส.เลิศวิไล  วรพันธ�พานิช 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ณัฐสินี  กรรโมทาร    2. น.ส.ศุภร  ศรีสุดดี 
3. น.ส.จอมขวัญ  บุญทศ    4. น.ส.ณัฏฐนิตย�  ปกปMอง 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ดวงใจ  ไพโรจน� 
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ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 
คณะสถิติประยุกต� 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

สาขาวิชาเอกวิทยาการข�อมูล 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายวิชัย  กิตติคุณผดุง 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายปวเรศ  กนิษฐาประเสริฐ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.พนิดา  นรินทรางกูล ณ อยุธยา 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.ปนัดดา  โพธิ์ทอง 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายศิริวัฒน�  เงินหิรัญ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ณัฐนรี  ทับทัง 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.อรอนงค�  ชาสุวรรณ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.วารุณี  มีทอง 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. นายอดิศร  งามจิตร�    2. น.ส.อาจรีย�  ศักด์ิเกษตรกูล 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ศศิภัทร  ส,งสมบุญ 
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คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.นัยน�ภัค  พุ,มอินทร� 
 
  ผู#ผ-านการคัดเลือกทุกคนจะต#องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ-าน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ยกเว#นผู#ท่ีมี
ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต- 660 ข้ึนไป ท่ียังไม-หมดอายุ 
 
 
 
  อนึ่ง ผู#ผ-านการคัดเลือกโดยไม-ได#รับทุน จะต#องชําระค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน ตามข#อ ข. 
ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 

   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป>นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 4/2560 ข้ึนทะเบียนและ
ลงทะเบียน ดังนี้ 
 

    รับเอกสารการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 20 - 23 พฤศจิกายน  2560 
 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. 
    ชําระเงินค,าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  20 - 24 พฤศจิกายน  2560  

 
 อนึ่ง  นักศึกษานําแบบฟอร�มใบแจ#งยอดการชําระเงินค-าลงทะเบียนท่ีพิมพ�ออกจากระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสดท่ีธนาคาร (ในเวลาทําการของธนาคาร) ดังนี้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
3. ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 
ท้ังนี้ หากไม-มารายงานตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว-าสละสิทธิ์ 

การเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
 

เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม- ภาคปกติ 
  1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 

1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ�ท่ีระบุวันท่ีสําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท,า จํานวน 2 ชุด พร�อมฉบับจริง 

1.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด  พร�อมฉบับจริง  
1.3 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ชุด 
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด  
  (กรณีใช�คําหน�าชื่อเป>นยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรข�าราชการพร�อมคําสั่งแต,งต้ังยศ  
  จํานวน 2 ชุด) 
1.5 ใบรับรองแพทย� จํานวน 1 ชุด 
1.6 รูปถ,ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม,สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ,าย

มาแล�วไม,เกิน 6 เดือน 
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงท่ีสมรสแล�ว ซ่ึงชื่อสกุล 

ไม,ตรงกับหลักฐานท่ีสําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ชุด 
1.8 ในกรณีผู� ท่ี ทํ างานแล�วจะต�องส, งหลักฐานการได� รับอนุ มั ติ ให�ลาศึกษาต,อเ ต็มเวลา              

จากต�นสังกัดด�วย  
1.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผู�ผ,านการคัดเลือกท่ีเป>นชาวต,างชาติ) 
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สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต-างประเทศจะต#องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา โดยติดต,อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
  2. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส,งหนังสือรับรองดังกล,าว     
โดยตรงท่ี  
   Educational Service Division 
   National Institute of Development Administration 
   118 Serithai Road, Klong Chan, 
   Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 
   Fascimile : (662) 377-7477  
 สถาบันอนุโลมให�ส,งเอกสารในข�อ 1. และ 2. ภายใน 6 สัปดาห� นับจากวันเปwดภาคการศึกษา      
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว,าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม,ครบถ�วนและอาจหมดสภาพการเป>นนักศึกษา
ของสถาบัน 
 * เอกสารถ,ายสําเนาให�เซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ   
 

อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามข�อ 1.1 และ 1.2 
โดยไม,คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว,าคุณวุฒิท่ีนํามาใช�ในการข้ึนทะเบียนดังกล,าว ไม,ถูกต�องตรงกับข�อเท็จจริง
ของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไม,ได�รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันจะถือว,าขาดคุณสมบัติจากการเป>นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 
  สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู#สมัครโดยไม-คํานึงถึงระยะเวลา             
หากตรวจสอบภายหลังพบว-า คุณสมบัติของผู#สมัครไม-เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว-าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว-าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว-าผลการคัดเลือกของผู#สมัครท่ี
ขาดคุณสมบัติดังกล-าวเป$นโมฆะ และไม-มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว    
จะถือว-าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. นําหลักฐานตามข�อ 1 มารายงานตัวท่ีกลุ,มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 4 ระหว,างวันท่ี 20 - 23 พฤศจิกายน  2560 ตั้งแต-เวลา 08.30 
- 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. เพ่ือรับรหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ,าน (PASSWORD) 
สํ า ห รั บ  Login เ ข� า ร ะ บ บ เ พ่ื อ บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ล ง ท ะ เ บี ย น ผ, า น ท า ง อิ น เ ท อ ร� เ น็ ต                                       
ท่ี http://reg.nida.ac.th พร�อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนและคู, มือการใช�ระบบทะเบียน          
ผ,านอินเทอร�เน็ต  
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 กรณีท่ีผู�ผ,านการคัดเลือกไม,สามารถรับเอกสารด�วยตนเอง อาจมอบหมายให�ผู� อ่ืนมารับแทนได�          
โดยจะต�องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
 

ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    
เพ่ือมีบัตรในการใช�บริการต,างๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได�มอบหมายให�ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      
เป>นผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา-บีเฟwสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปwดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟwสต� สมาร�ท ของธนาคาร         
ทุกประการ    

 
 3. ในกรณีท่ีผู�ผ,านการคัดเลือกยังคงสภาพเป>นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต�องลาออกจากสภาพ
นักศึกษาเดิมก,อนจึงจะมีสิทธิ์ ข้ึนทะเบียนเป>นนักศึกษา หรือในกรณีท่ีหมดสภาพการเป>นนักศึกษาหากยัง        
ค�างพันธะกับสถาบัน จะต�องดําเนินการให�เรียบร�อยก,อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป>นนักศึกษา 
 

4. ผู�ได�รับการคัดเลือกเป>นนักศึกษาตามรายชื่อดังกล,าวข�างต�น จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานตามข�อกําหนดของสถาบัน ยกเว�นสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

  
5. สถาบันกําหนดให�ผู�ผ,านการคัดเลือกตามรายชื่อข�างต�นทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พ้ืนฐานสําหรับ

บัณฑิตศึกษาระหว-างวันท่ี 12 - 25 ธันวาคม  2560 (เว#นวันหยุดราชการ) 
 

6. นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 ป2การศึกษา 2560 (ยกเว�นนักศึกษาในหลักสูตร  
ท่ีสถาบันมีประกาศให�ได�รับการยกเว�นการสอบ) จะต�องเข�าทดสอบจัดระดับความรู�ความสามารถทางการ       
ใช�คอมพิวเตอร� ท่ีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจัดสอบป2การศึกษาละ 4 ครั้ง ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถ          
ดูรายละเอียดได�ทาง http://itc.nida.ac.th  

 
7. สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม-จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู#ผ-าน      

การคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม-ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 
8. เพ่ือเป$นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให#เป$นไปตามเกณฑ�สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดให#นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต#องผ-านเกณฑ�    
การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 8.๑. นักศึกษาท่ีต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ในการ      
เข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS       
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ� ท้ังนี้ คะแนนผ,านเกณฑ�ข้ันตํ่าให�เป>นไปตามท่ีแต,ละหลักสูตรกําหนด 
 8.๒. นักศึกษาท่ีไม,ต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�ในการ    
เข�าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต�องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือ
ผลการสอบ IELTS มาแสดงก,อนการขอสําเร็จการศึกษา 
 



 - 9 - 

 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม,เกิน ๑ ป2 นับถึงวันยื่น 
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม,เกิน ๒ ป2 นับถึงวันยื่น 

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ท่ีศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร    
คณะภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ 

 
การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว�นลงทะเบียนวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ให�เป>นไปตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

 
9. ระยะเวลาการศึกษา ทุกหลักสูตรใช�ระยะเวลาในการศึกษา ๔ - ๕ ภาคการศึกษา และ ๑ - ๒ 

ภาคฤดูร�อน ท้ังนี้ข้ึนอยู,กับสาขาวิชา/วิชาเอกท่ีศึกษา ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการ    
ศึกษาละ ๙ หน,วยกิต ยกเว�นภาคฤดูร�อน 

 
10. อัตราค,าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 
11. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู�สมควรได�รับทุนจากผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด ตามจํานวน

ทุนท่ีแต,ละคณะได�รับการจัดสรรจากสถาบัน  ท้ังนี้ การจะได�รับทุนประเภทใดหรือได�รับการคัดเลือกโดยไม,ได�    
รับทุน ให�อยู,ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส,วนเกณฑ�การให�ทุนและเง่ือนไขสําหรับผู�ได�รับการ
คัดเลือกให�รับทุนส,งเสริมการศึกษา ให�เป>นไปตามประกาศกําหนดเกณฑ�การให�ทุนของสถาบัน ส-วนผู#ได#รับการ
คัดเลือกท่ีไม-ได#รับทุน สามารถเข#าศึกษาได#โดยต#องชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ    

    
12. ผู�ได�รับทุนส,งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 จะได�รับการยกเว�นค,าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด    

และได�รับค,าใช�จ,ายส,วนตัวเป>นรายเดือน ส,วนค,ากิจกรรมพิเศษ ข้ึนอยู,กับข�อกําหนดของแต,ละคณะ ผู�ท่ีได�รับทุน
ส,งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 จะได�รับการยกเว�นเฉพาะค,าหน,วยกิตเต็มจํานวน ส,วนผู�ท่ีได�รับทุนประเภทท่ี 3      
จะได�รับยกเว�นเฉพาะค,าหน,วยกิตครึ่งราคา 
 

13. หลักเกณฑ�การรับทุนและเง่ือนไขสําหรับผู�ได�รับทุนส,งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 
และประเภทท่ี 3 ให�เป>นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขการให�ทุนส,งเสริมการศึกษา 
 
ข. อัตราค-าธรรมเนียมการลงทะเบียน  

1) ค,าบํารุงการศึกษา      4,000.- บาท 
2) ค,าธรรมเนียมการศึกษา หน,วยกิตละ    1,500.- บาท 
3) ค,าธรรมเนียมการใช�บริการเทคโนโลยี          700.- บาท 
4) ค,าธรรมเนียมการใช�บริการทรัพยากรสารสนเทศ        600.- บาท 
5) ค,าลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน,วยกิต)  4,600.- บาท (รวมเอกสาร) 
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6) ค,าธรรมเนียมการใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ตามท่ีคณะกําหนด 
7) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร�  คนละ 5,000.- บาท   

แบ,งจ,าย 2 ภาค  ภาคท่ี 1  2,500.- บาท ภาคท่ี 2  2,500.- บาท 
8) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ      คนละ 30,000.- บาท   

แบ,งจ,าย 4 ภาค   
ภาคท่ี 1  10,000.- บาท ภาคท่ี 2  10,000.- บาท   
ภาคท่ี 3    5,000.- บาท   ภาคท่ี 4    5,000.- บาท 

9) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ  
คนละ 4,000.- บาท  แบ,งจ,าย 3 ภาค   
ภาคท่ี 1  2,000.- บาท   ภาคท่ี 2  1,000.- บาท    
ภาคท่ี 3  1,000.- บาท 

10) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� สาขาวิชาภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม     
คนละ 5,000.- บาท  แบ,งจ,าย 2 ภาค   
ภาคท่ี 1  2,500.- บาท   ภาคท่ี 2  2,500.- บาท 

11) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร  
ภาคแรก  4,000.- บาท  ภาคต,อไปภาคละ 2,000.- บาท 

12) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต�    คนละ  4,000.- บาท 
แบ,งจ,าย 4 ภาค  ภาคละ 1,000.- บาท 

13) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ คนละ 5,000.- บาท                
14) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะนิติศาสตร�    คนละ 10,000.- บาท  

แบ,งจ,าย 4 ภาค    ภาคละ 2,500.- บาท 
15) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท,องเท่ียว  

ชําระครั้งเดียวในภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป>นนักศึกษา  คนละ 10,000.- บาท 
16) ค,ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม   คนละ   6,000.- บาท 

แบ,งจ,าย 4 ภาค   ภาคละ 1,500.- บาท 
17) ค,าธรรมเนียมการโอนเงินผ,านธนาคาร      คนละ       20.- บาท  

 
หมายเหตุ : คณะการจัดการการท,องเท่ียว ชําระค,าลงทะเบียนวิชา ทท.4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ  

  การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท,องเท่ียวฯ เป>นเงิน 3,000.- บาท 
: คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค,าลงทะเบียนวิชา นต.4000  
  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป>นเงิน 6,000.- บาท 
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค,าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค,ากิจกรรม 
  พิเศษเพ่ิมเติม ให�ศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค,าธรรมเนียมของสถาบัน  
: สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม,คืนเงินค,ากิจกรรมพิเศษ ไม,ว,ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
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ค.  กําหนดการปฐมนิเทศ 

นักศึกษาท่ีเข#าศึกษา ประจําภาค 2 ป3การศึกษา 2560 
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560 

เวลา 08.00 น. ห�องประชุมจีระ  บุญมาก 
อาคารสยามบรมรากุมารี ชั้น 3 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต,อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560  
      เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
      ชั้น 5 ห�อง 5002 
 
คณะสถิติประยุกต�    วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560 

เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห�อง 3001 

 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม   วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560 
      เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 

       ชั้น 16 ห�องอเนกประสงค�  
 

คณะภาษาและการส่ือสาร    วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
       ชั้น 12 เอ คณะภาษาและการสื่อสาร 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
         ชั้น 5 ห�อง 5003 
 

คณะนิติศาสตร�      วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
       ชั้น 5 ห�องประชุมคณะนิติศาสตร� 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว   วันเสาร�ท่ี 16 ธันวาคม  2560 
      อาคารราชพฤกษ� ชั้น 3 ห�องประชุม 3/4 

ติดต,อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา 
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คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   วันเสาร�ท่ี 16 ธันวาคม  2560 

 การจัดการ     ติดต,อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3764 คุณเอกพงษ�  
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม  วันพุธท่ี 6 ธันวาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง  
 
 
ง. กําหนดเปLดภาคการศึกษา  

ภาค 2/2560  เปwดภาคการศึกษา วันท่ี 8 มกราคม  2561  
 ภาค 1/2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร� เปwดภาคการศึกษา วันท่ี 6 สิงหาคม  2561 

 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี          10     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
 

ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล 
(รองศาสตราจารย� ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล) 

รองอธิการบดีฝDายวิชาการ 
 


