(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
กรณีผู#สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณทางด#านการทํางาน
ประจําภาค 2 ป1การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
--------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับ ปริญ ญาโท ภาคปกติ กรณี ผู สํา เร็ จ การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี และมี ป ระสบการณทางดานการทํ างาน
ประจําภาค 2 ป2การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 นั้น
บัด นี้ สถาบัน บั ณฑิ ตพั ฒ นบริ หารศาสตรไดพิ จารณาคั ดเลือกเรี ย บรอยแลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาเป<นนักศึกษาสามัญ ดังต=อไปนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1.

น.ส.นภัสสร ทองวิบูลย

1.

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
น.ส.พนิดา คงเกตุ
2.
พระรังสิมันต กุลมามาก

1.

น.ส.มรกต คําตา

คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.
น.ส.กมลพรรณ หอมช=วงทรัพย
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผูนํา การจัดการ และนวัตกรรม

1.

น.ส.ลัดดาวัลย ชูช=วย
คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

1.

น.ส.มัลลิกา โมโต

-๒ผู#ผ;านการคัดเลือกทุกคนจะต#องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ;าน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ยกเว#นผู#ที่มี
ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต; 660 ขึ้นไป ที่ยังไม;หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
ที่สอบมาแล#วไม;เกิน 2 ป1 โดยมีเกณฑคะแนนดังต;อไปนี้
เกณฑคะแนน
คะแนนที่ไดรับการยกเวนการเรียน
ภาษาอังกฤษ

Internet-based Computer-based Paper-based
79-80

213

550

IELTS
6

ก. การขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน
สถาบันกําหนดใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเป<นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งที่ 3/2561 ขึ้นทะเบียนและ
ลงทะเบียน ในภาค 2 ป2การศึกษา 2561 ดังนี้
รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
24 – 27 กันยายน 2561
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
ชําระเงินค=าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
24 – 28 กันยายน 2561
อนึ่ง นักศึกษานําแบบฟอรมใบแจ#งยอดการชําระเงินค;าลงทะเบียนที่พิมพออกจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสด (ในเวลาทําการ) ณ จุดชําระเงินต;างๆ ดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
5. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ หากไม;มารายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว;าสละสิทธิ์การเป$น
นักศึกษาของสถาบัน
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม; ภาคปกติ
1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้
1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณที่ระบุวันที่สําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท=า จํานวน 2 ชุด พรอมฉบับจริง
1.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด พรอมฉบับจริง
1.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
(กรณีใชคําหนาชื่อเป<นยศ ทหาร/ตํารวจ เพิ่มสําเนาบัตรขาราชการพรอมคําสั่งแต=งตั้งยศ
จํานวน 2 ชุด)
1.5 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด
1.6 รูปถ=ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม=สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ=าย
มาแลวไม=เกิน 6 เดือน
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแลว ซึ่งชื่อสกุล
ไม=ตรงกับหลักฐานที่สําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ชุด

-๓1.8 ในกรณี ผู ที่ ทํ า งานแลวจะตองส= ง หลั ก ฐานการไดรั บ อนุ มั ติ ใ หลาศึ ก ษาต= อ เต็ ม เวลา
จากตนสังกัดดวย
1.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผูผ=านการคัดเลือกที่เป<นชาวต=างชาติ)
สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต;างประเทศจะต#องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษา โดยติ ด ต= อขอไดที่ สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ กษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. หนังสือรับรองการสํ าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาส= งหนังสือรับรองดังกล=า ว
โดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fascimile : (662) 377-7477
สถาบันอนุโลมใหส=งเอกสารในขอ 1.1 และ 1.2 ภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปmดภาคการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว=าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม=ครบถวนและอาจหมดสภาพการเป<นนักศึกษา
ของสถาบัน
* เอกสารถ=ายสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ
อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามขอ 1.1 และ 1.2
โดยไม=คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว=าคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกล=าว ไม=ถูกตองตรงกับขอเท็จจริง
ของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไม=ไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันจะถือว=าขาดคุณสมบัติจากการเป<นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา
สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู# ส มั ค รโดยไม; คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลา
หากตรวจสอบภายหลังพบว;า คุณสมบัติของผู#สมัครไม;เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว;าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว;าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว;าผลการคัดเลือกของผู#สมัครที่
ขาดคุณสมบัติดังกล;าวเป$นโมฆะ และไม;มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว
จะถือว;าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน
2. นํ า หลั กฐานตามขอ 1 มารายงานตั ว ที่ กลุ= มงานทะเบี ย นและประมวลผลการศึ กษา กองบริ การ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 4 ระหว=างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2561 ตั้งแต;เวลา 08.30 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว#นวันหยุดราชการ) เพื่อรับรหัสผูใช (USER NAME) และ
รหั ส ผ= า น (PASSWORD) สํ า หรั บ Login เขาระบบเพื่ อ บั น ทึ ก ประวั ติ แ ละลงทะเบี ย นผ= า นทางอิ น เทอรเน็ ต
ที่ http://reg.nida.ac.th พรอมรั บ ขั้ น ตอนการขึ้ น ทะเบี ย น ลงทะเบี ย นและคู= มื อ การใชระบบทะเบี ย น
ผ=านอินเทอรเน็ต

-๔กรณี ที่ ผู ผ= า นการคั ด เลื อ กไม= ส ามารถรั บ เอกสารดวยตนเอง อาจมอบหมายใหผู อื่ น มารั บ แทนได
โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
ในการขึ้น ทะเบี ยนนั กศึกษา นั กศึกษาจะตองกรอกขอมู ลในแบบฟอรมทําบัต รประจําตั วนักศึกษา
เพื่อมีบัตรในการใชบริการต=างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เป< น ผู ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว นั กศึ กษา-บี เ ฟm ส ต สมารท โดยธนาคารกํ า หนดวั น รั บ บั ต รประจํ า ตั ว
นักศึกษา พรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยของธนาคารใหทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาตอง
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเปm ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากและระเบี ย บการใชบั ต รบี เ ฟm ส ต สมารท ของธนาคาร
ทุกประการ
3. ในกรณีที่ผูผ=านการคัดเลือกยังคงสภาพเป<นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสภาพ
นักศึกษาเดิมก=อนจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป<นนักศึกษา หรือในกรณีที่หมดสภาพการเป<นนักศึกษาหากยังคาง
พันธะกับสถาบัน จะตองดําเนินการใหเรียบรอยก=อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป<นนักศึกษา
4. ผูไดรับการคัดเลือกเป<นนักศึกษาตามรายชื่อดังกล=าวขางตนที่ใชคะแนน TOEFL ต่ํากว=า 550
(Paper Test) หรือไม=ถึง 213 (Computer Test) ในการสมัครสอบสัมภาษณ จะตองลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานตามขอกําหนดของสถาบัน
5. สถาบันกําหนดใหผูผ=านการคัดเลือกตามรายชื่อขางตนทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พื้นฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษาระหว;างวันที่ 17 – 27 ธันวาคม 2561 (เว#นวันหยุดราชการ)
6. นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 ป2การศึกษา 2561 (ยกเวนนักศึกษาในหลักสูตร
ที่สถาบันมีประกาศใหไดรับการยกเวนการสอบ) จะตองเขาทดสอบจัด ระดับความรูความสามารถทางการ
ใชคอมพิ ว เตอร ที่ สํ า นั กเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ งจั ด สอบป2 ก ารศึ กษาละ 4 ครั้ ง ทั้ งนี้ นั ก ศึ กษาสามารถ
ดูรายละเอียดไดทาง http://itc.nida.ac.th
7. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม;จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู#
ผ;านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม;ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
8. เพื่ อ เป$ น การยกระดั บ ภาษาอั ง กฤษในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให# เ ป$ น ไปตามเกณฑสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา สถาบั นจึ งกํา หนดให#นั ก ศึก ษาระดับปริ ญญาโททุ ก คน ต#องผ;า นเกณฑ
การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
8.๑. นักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการ
เขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ คะแนนผ=านเกณฑขั้นต่ําใหเป<นไปตามที่แต=ละหลักสูตรกําหนด
8.๒. นักศึกษาที่ไม=ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการ
เขาศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือ
ผลการสอบ IELTS มาแสดงก=อนการขอสําเร็จการศึกษา

-๕ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไม=เกิน ๑ ป2 นับถึงวันยื่น
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไม=เกิน ๒ ป2 นับถึงวันยื่น
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสารดําเนินการจัดสอบ
การศึ ก ษารายวิ ช าภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา หรื อ การยกเวนลงทะเบี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ใหเป<นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร
9. ระยะเวลาการศึกษา ทุกหลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษา ๔ - ๕ ภาคการศึกษา และ ๑ - ๒
ภาคฤดูร อน ทั้งนี้ขึ้นอยู=กับ สาขาวิช า/วิ ชาเอกที่ ศึกษา ทุกสาขาวิ ชา/วิ ช าเอก ลงทะเบี ยนเรี ย น ภาคการ
ศึกษาละ ๙ หน=วยกิต ยกเวนภาคฤดูรอน
10. อั ต ราค= า ธรรมเนี ย มการศึ กษาอาจเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ข. อัตราค;าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1) ค=าบํารุงการศึกษา
4,000.- บาท
2) ค=าธรรมเนียมการศึกษา หน=วยกิตละ
1,500.- บาท
3) ค=าธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลยี
700.- บาท
4) ค=าธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
600.- บาท
5) ค=าลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน=วยกิต)
4,600.- บาท (รวมเอกสาร)
6) ค=าธรรมเนียมการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรตามที่คณะกําหนด
7) ค=ากิจกรรมพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร
คนละ 5,000.- บาท
แบ=งจ=าย 2 ภาค ภาคที่ 1 2,500.- บาท ภาคที่ 2 2,500.- บาท
8) ค=า กิจ กรรมพิเ ศษ คณะพัฒ นาทรั พยากรมนุษย สาขาวิช าภาวะผู นํ า การจัด การ และนวั ต กรรม
คนละ 5,000.- บาท
แบ=งจ=าย 2 ภาค
ภาคที่ 1 2,500.- บาท
ภาคที่ 2 2,500.- บาท
9) ค=ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต
คนละ 4,000.- บาท
แบ=งจ=าย 4 ภาค
ภาคละ 1,000.- บาท
10) ค=ากิจกรรมพิเศษ คณะนิติศาสตร
คนละ 10,000.- บาท
แบ=งจ=าย 4 ภาค
ภาคละ 2,500.- บาท
11) ค=าธรรมเนียมการชําระเงิน
ครั้งละ
10.- บาท

หมายเหตุ

-๖: คณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค=าลงทะเบียนวิชา นต.4000
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป<นเงิน 6,000.- บาท
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค=าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค=ากิจกรรม
พิเศษเพิ่มเติม ใหศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมของสถาบัน
: สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม=คืนเงินค=ากิจกรรมพิเศษ ไม=ว=ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค. กําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่เข#าศึกษา ประจําภาค 1 ป1การศึกษา 2561
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 08.00 น. หองประชุมจีระ บุญมาก
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปฐมนิเทศระดับคณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะสถิติประยุกต

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช
ชั้น 3 หอง 3001

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะนิติศาสตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ อัตถากร
ชั้น 6 หองประชุมบรรณสาร

ง. กําหนดเปcดภาคการศึกษา
ภาค 2/2561 เปmดภาคการศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2562
ประกาศ ณ วันที่

17

กันยายน พ.ศ. 2561

ดร.วรัชญ ครุจิต
(ผูช=วยศาสตราจารย ดร.วรัชญ ครุจิต)
ผูช=วยอธิการบดีฝ•ายสื่อสารองคการ
รักษาราชการแทนอธิการบดีฝ•ายวิชาการ

