
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6  

--------------- 
 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 นั้น 
 
 บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ดังต่อไปนี้ 
 
หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 1. 661201110001    
 2 661201110002    
 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 1. 661201150001    
 

คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 ๑. 661202110004    
 2. 661202110005    
 3. 661202110006    
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก – 

 
 
 

sirane.p
Typewritten Text
287/2566



๒ 
 

 
คณะสถิติประยุกต์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ 
 1. 661204110001* 
 
 *  ผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ ภาคการศึกษา 
  ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา LC4001 และ LC4002 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 

 1. 661204170001  
 2. 661204170002  
 

คณะนิติศาสตร์ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก – 
 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก – 

 
หมายเหตุ :  ๑. ผู้สมัครสามารถตรวจรหัสประจ าตัวสอบได้จากเว็บไซด์ https://entrance.nida.ac.th/ โดยเข้า 
  ไปที่เมนู ตรวจสอบผลการสมัคร หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 02-727-3370-3  
  เวลา 08.30 - 12.00 น.และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   
 ๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยไม่ได้รับทุน จะต้องช าระอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (ตามข้อ ๖) 
 ๓.  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู้ 
   ผ่านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม่ถึงเกณฑ์ข้ันต่ าในการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยอาจจัด 
  ให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 ๔.  ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐาน ตามข้อก าหนด 
  ของสถาบัน (วิชา ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
  และวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ) ยกเว้นผู้ที่มีผลการ 
  ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ๖๖๐ ขึ้นไป ที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ  
  IELTS ที่สอบมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี โดยมีเกณฑ์คะแนนดังต่อไปนี้ 

https://entrance.nida.ac.th/


๓ 
 

 
ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 
       1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบัน ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันจะต้อง 
  ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
 
       ๒.  เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  
    (เอกสารถ่ายส าเนากรุณาเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)    
 ๒.๑ ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่ส าเร็จการ      
  ศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๒ ชุด 
 ๒.๒  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ ชุด 
 ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
 ๒.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๒ ชุด (กรณีใช้ค าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิม 
  ส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศ จ านวน ๒ ชุด) 
 ๒.๕  ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
  และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
  สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
 ๒.๖  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และ 
  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๒.๗  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน ๒ ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับ 
  หลักฐานการศึกษา) 
 ๒.๘  นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ได้ที ่ 
  http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ 
  ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา โดยไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา 
 ๒.๙  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม จ านวน ๒ ชุด นักศึกษาต้อง 
   Download แบบฟอร์มดังกล่าวจาก http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa 
 ๒.๑๐  ในกรณีผู้ที่ท างานแล้วจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา               
  จากต้นสังกัดด้วย  
 ๒.๑๑  หลักฐานการจัดท าประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเป็นชาวต่างชาติ) 
 
(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (๒.๑ – ๒.๑๑) ส่งถึงสถาบัน ตั้งแต่
วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖6 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ  
โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้  
 

เกณฑ์คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

คะแนนที่ได้รับการยกเว้น
การเรียนภาษาอังกฤษ 

๗๙-๘๐ ๒๑๓ ๕๕๐ ๖ 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa


๔ 
 

  ส่วนทะเบียนและสถิติการศึกษา 
  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ๑๔๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ คณะ..............) 

 
 

 
 

 
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
 
 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๒.๑๒ หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ๒.๑๓ หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
  ดังกล่าวโดยตรงที่  
   Educational Service Division 

   National Institute of Development Administration 

   148 Serithai Road, Klong Chan, 

   Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 

   Fascimile : (+662) 377-7477  

 
หมายเหตุ  1. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ 2.1, 2.2, ๒.๑๒ และ ๒.๑๓ ภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวัน 
   เปิดภาคการศึกษาแรก ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบ 
   ถ้วนและอาจสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  ๒. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒.๑ และ  
   ๒.๒ โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ 
   ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.  
   หรือที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจ 
   พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 

 ส ำหรับนักศึกษำที่ยังไม่ได้รับหลักฐำนกำรอนุมัติปริญญำจำกมหำวิทยำลัย สถำบันอนุโลมให้ใช้
หลักฐำนกำรศึกษำที่คำดว่ำจะจบ หรือรอสภำอนุมัติแทนก่อนได้ และจะต้องน ำหลักฐำนกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ ซึ่งได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำค
กำรศึกษำตำมปฏิทินกำรศึกษำ ภำคนั้นๆ มำมอบให้เจ้ำหน้ำที่กองบริกำรกำรศึกษำภำยใน ๖ สัปดำห์ 
นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำนั้น ๆ หำกไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมวันที่ก ำหนดและไม่น ำหลักฐำนดังกล่ำว
มำมอบให้ตำมก ำหนดจะถือว่ำสิ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ โดยสถำบันจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำที่ได้ช ำระไว้แล้ว 



๕ 
 

  ๓. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก               
   ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน 
   สถาบันจะ ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้วให้ถือว่า 
   ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น 
   นักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป็นนักศกึษาแล้ว จะถอืว่าสิ้นสภาพการเป็นนักศกึษาของ 
   สถาบัน 
   4.  สถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตร 
    ประจ าตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารก าหนดวันรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อม 
    กับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง 
    ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของ 
    ธนาคารทุกประการ 
 
       3. การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน  
  การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 
ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

๑ ตั้งแตว่ันที่  
16 – 20 
มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖6 

ยืนยันสิทธิ์การ 
ขึ้นทะเบียนเป็น  
นักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาท่ีเว็บไซต์ 
https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โดยผู้ผ่าน
การคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หาก
ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกก าหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 
 

๒ ตั้งแตว่ันที่  
16 มีนาคม– 
3 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖6 

ส่งเอกสารการ
ขึ้นทะเบียนเป็น
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
สถาบัน 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ให้สถาบัน (เอกสารตาม ข้อ ๒.เอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่)  

๓ วันที่ 22 
มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖6 

ส่ง e-mail  
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯจะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้
ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง e-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง
ยืนยันสิทธิ์ไว้ โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งาน
ระบบบริการการศึกษา ได้ที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

๔ ตั้งแตว่ันที่  
23 – 29 
มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖6 

บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษา
ใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ ท าการ 
LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพ่ือบันทึก
ประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จนถึงเวลา 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/


๖ 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
   ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6  

หมายเหตุ 
นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียน
ภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหา ในการลงทะเบียน 
กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร. ๐๒-๗๒๗-๓๖๒๙,  
๐๒-๗๒๗-๓๓๖๗-๙ (วันและเวลาราชการ) 

๕ ตั้งแตว่ันที่  
23 มีนาคม –   
3 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖6 

ช าระเงินค่า 
ขึ้นทะเบียน 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและน าไปช าระเงินตาม
วันที่ก าหนดได้ที่ 
๑. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 

5. Internet Banking 

6. บัตรเครดิต (ศึกษารายละเอียดคู่มือช าระเงินออนไลน์
รูปแบบเครดิตการ์ดเพ่ิมเติมที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit
_payment.pdf) 
หมายเหตุ 
๑. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละ
ช่องทางเรียกเก็บ 

๒. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละ
สิทธิ์  

๓. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บเอกสาร
การช าระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 

๔. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ) 

 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว ๒ วันท าการ 
 
 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf


๗ 
 

 ๔. ก าหนดการต่างๆของสถาบัน 
 
  ๔.๑ ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
    ๑. ปฐมนิเทศระดับสถาบัน    วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – 
     ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ ก าหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ประมาณวันที่ 3 กรกฎาคม  
     พ.ศ. ๒๕๖6 ที่เวปไซต์ http://edserv.nida.ac.th/th/  
    ๒. ปฐมนิเทศระดับคณะ ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละคณะก าหนดในภายหลัง 
 
 ๔.๒ ก าหนดเปิดภาคการศึกษา    
   ภาค 1/๒๕๖6 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
  
 ๔.๓  สถาบันก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1  
   ปีการศึกษา ๒๕๖6 ตามรายชื่อข้างต้นทุกคนเรียนวิชา สพ ๔๐๐๐ (ND ๔๐๐๐) พ้ืนฐาน 
   ส าหรับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖6 ระหว่างวันที่ 10 - 21  
   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖6  (เว้นวันหยุดราชการ) 

 
หมายเหตุ  ๑) อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชา สพ ๔๐๐๐ (๓ หน่วยกิต) เป็นเงิน 

    ๔,๕๐๐.- บาท 
 

๔.๔ สถาบันก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้ 
  คอมพิวเตอร์ทีส่ านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ซึ่งจัดสอบปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง (ยกเว้น 
  นักศึกษาในหลักสูตรที่สถาบันมีประกาศให้ได้รับการยกเว้นการสอบ) ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดู 
  รายละเอียดได้ทาง http://itc.nida.ac.th  
 
 

 ๕. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
 
  ๕.๑ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้  
    ๑. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบ 
     สัมภาษณ์   ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP  
     หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตร 
     ก าหนด 
    ๒. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  ในการเข้า 
     ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL  
     หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 
 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/
http://itc.nida.ac.th/


๘ 
 

  ๕.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
    ๑. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น (สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์ 
     พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
    ๒. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น (คะแนนสอบ  
     TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ  
     International Education เท่านั้น) 
 
 ๖. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน  
  ๑)  ค่าบ ารุงการศึกษา       ๔,๐๐๐.- บาท 
  ๒)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ    ๑,๕๐๐.- บาท           
  ๓)  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี      ๗๐๐.- บาท 
  ๔)  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ    ๖๐๐.- บาท 
  ๕)  ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามที่คณะก าหนด 
  ๖)  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
   ๖.๑)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คนละ ๕,๐๐๐.- บาท (แบ่งจ่าย ๒ ภาค)   

ภาคท่ี ๑ ๒,๕๐๐.- บาท  ภาคท่ี ๒ ๒,๕๐๐.- บาท 
   ๖.๒)  คณะบริหารธุรกิจ คนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท (แบ่งจ่าย ๔ ภาค) 

ภาคท่ี ๑ ๑๐,๐๐๐.- บาท  ภาคท่ี ๒ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
ภาคท่ี ๓ ๕,๐๐๐.- บาท  ภาคท่ี ๔ ๕,๐๐๐.- บาท 

 ๖.๓) คณะสถิติประยุกต ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   6.3.1)  ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน)  
      คนละ ๔,๐๐๐.- บาท (แบ่งจ่าย ๔ ภาค) ภาคละ 1,000.- บาท 
 ๗)  ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ  
 ๘) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามประกาศสถาบันบัณฑิต 
  พัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 หมายเหตุ  
  -   สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและก าหนดค่ากิจกรรม    
   พิเศษเพ่ิมเติม ให้ศึกษารายละเอียดจากประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน 
  -   สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ากิจกรรมพิเศษ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่          มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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