
 
 

 
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข าเป!นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
กรณีผ)านการสอบข อเขียน  

ครั้งท่ี 2 ประจําป.การศึกษา 2564  
--------------- 

 
           ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี 2 ประจําป/การศึกษา 2564 นั้น 
   บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป9นนักศึกษาสามัญ ดังต:อไปนี้ 
 
 หลักสูตรที่ข้ึนทะเบียนเป!นนักศึกษาในภาค 1 ป.การศึกษา 2564 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

1.  น.ส.นภมาศ  ยามาลี 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

1. นายปฏิภาณ  แพรอัตถ�    2. นายอัครชัย  แต�มชัชวาล 
3. น.ส.พจนพรรณ  อัมพวานนท�   4. นายปAถย�  อิสริยะภิญโญ 
5. นายธัญวุฒิ  วทัญBูทวีวัฒน� �   6. น.ส.รัชฎา  น�าวแสง 
7. น.ส.สุวศา  ฐิติภูมิเดชา    8. นายอเนชา  วิสมิตะนันท� 
9. น.ส.พิชญ�สินี  เตชะศรีวรกุล   10. นายชยุตพงษ�  สุรนิรันดร� � 
11. เรือโทวรพล  ฤกษ�วิรี    12. น.ส.จรรยพร  อ:วมเพชร 
13. น.ส.รถิรา  สุขสมพรสกุล    14. น.ส.สุชานันท�  สมุทรจินดา 
15. นายปณัฐ  พันธ�กิจนันทน�    16. น.ส.ฐิติพร  พิมพ�ทอง 
17. น.ส.ฤทัยรัตน�  ใจโปร:ง    18. นายสรวิศ  ศรทอง 
19. นายเซน  อัลจูบรีน    20. น.ส.พิมพ�พิศา  งามจันทร�ทอง 
21. น.ส.แพรทองทิพย�  ทุ:งโพธิ์ตระกูล   22. นายไววิทย�  ชีวาพร 
23. น.ส.ศิริจิตต�  แจ:มศิริ    24. น.ส.ปทิตตา  ปุญญนิรันดร� 
25. น.ส.กันต�ภา  ฐนิตภาคิน    26. นายธนโชติ  แซ:เตียว 
27. น.ส.ณัฐวดี  เนียมปาน    28. น.ส.ณัฐชา  อินทรเลิศ 
29. น.ส.อรณัฐ  แก�วเพชร    30. นายสักยาวุฒิ  ไชยชิต 
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31. น.ส.กัลยรัตน�  กิจสวัสด์ิ    32. นายฐิติพันธ�  วัฒนรัตน� 
33. น.ส.วรรณนิติ  วรรณิกเวช    34. นายนวพัทธ�  ปลื้มจิตรชม � 
35. น.ส.ธมนวรรณ  จันทเขตต�   36. นายทศธรรม  เงียบประโคน 
37. น.ส.ณิชารีย�  คําหรรษา  
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ 
1. นายสรัล  บรรจงสัตย� 
 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. น.ส.สิริณัฐ  ขวัญซ�าย    2. น.ส.อัคริมา  สุขขี � 
 

สาขาวิชาการวิเคราะห�ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 
1. นายจัตุรงค�  ยิ่งเมือง 
 
รายช่ือผู ข้ึนบัญชีสํารอง 
สํารองอันดับท่ี 1  น.ส.ภคนันท�  เนาว�รุ:งโรจน� 
สํารองอันดับท่ี 2  นายดลสิทธิ์  ศิริเตียวศรี 
สํารองอันดับท่ี 3  นายคุณากร  พฤกษากร 
 
หมายเหตุ :  กรณีท่ีมีผู�สละสิทธิ์ คณะจะเรียกข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาจากรายชื่อผู�ข้ึนบัญชีสํารองท่ีประกาศ

ตามลําดับ (สามารถสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ีคณะ นายกันต�ธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล 
  หมายเลขโทรศัพท� 094-929-1944) 
 

สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห�ข�อมูลและเทคโนโลยีข�อมูล 
1. นายจัตุรงค�  ยิ่งเมือง    2. นายไววิทย�  เจริญวิลาศพงษ� � 
3. นายกฤตภาส  วชิรเดชเสถียร 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
1. นายถิรวุฒิ  จันทร�จินดา 
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คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

1. นายสกุลพันธุ�  อาสาสรรพกิจ   2. นายกร  กอเสาวภาคย� 
3. น.ส.เสาวลักษณ�  รัตนะ 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
1. น.ส.จิรัชญา  พันธ�พา    2. นายธาม  ฉิมมา 
3. นายกรธัช  กุลมุติวัฒน�    4. น.ส.ฉัตรภรณ�  สลัดทุกข� 
5. นายชัยนนท�  มาลัยทอง    6. น.ส.สิริอร  สุนทรนนท� 
7. น.ส.พิมพิศา  พัฒนะพิชญ�ภิญโญ 
 
หมายเหตุ :  1. เครื่องหมาย � หมายถึง ผู�ท่ีได�รับการยกเว�นการเรียนวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะ
การอ:านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
ด�วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษต้ังแต: 660 ข้ึนไป  
  2. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม:จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด   
ท่ีมีผู�ผ:านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม:ถึง 5 คน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  3 . ผู� ผ: านการคัดเลือกทุกคนจะต�องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริม พ้ืนฐาน            
ตามข�อกําหนดของสถาบัน (วิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ:านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ        
วิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ) ยกเว�นผู�ท่ีมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
ต้ังแต: 660 ข้ึนไป ท่ียังไม:หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ท่ีสอบมาแล�วไม:เกิน 2 ป/ โดยมีเกณฑ�
คะแนนดังต:อไปนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

คะแนนท่ีได�รับการยกเว�นการ 
เรียนภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 
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สําหรับผู ได รับการคัดเลือกเป!นนักศึกษา จะต องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี้ 
 
      1. ในกรณีท่ีผู�ได�รับการคัดเลือก เป9นนักศึกษาของสถาบัน ถ�าหากยังคงค�างพันธะกับสถาบันจะต�อง
ดําเนินการให�เรียบร�อยก:อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาใหม: 
 
      2. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม) ภาคปกติ  
   (เอกสารถ)ายสําเนากรุณาเซ็นรับรองสําเนาถูกต องทุกฉบับ)    

2.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ� ท่ีระบุวันท่ีสําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท:า จํานวน 2 ชุด 

2.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ชุด  
2.3 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ชุด 
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด  
  (กรณีใช�คําหน�าชื่อเป9นยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรข�าราชการพร�อมคําสั่งแต:งต้ังยศ
  จํานวน 2 ชุด) 
2.5 ใบรับรองแพทย�จากแพทย�ปริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป̀ ซ่ึงออกให�ไม:เกิน 1 เดือน 

และแสดงว:าเป9นผู�ท่ีไม:มีโรคติดต:อ หรือโรคร�ายแรงอย:างอ่ืน ซ่ึงจะเป9นอุปสรรคต:อการศึกษา 
สามารถขอได�จากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

2.6 รูปถ:ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม:สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ:าย
มาแล�วไม:เกิน 6 เดือน 

2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จํานวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม:ตรงกับหลักฐาน
การศึกษา) 

2.8 ในกรณี ผู� ท่ี ทํ างานแล�วจะต�องส: งหลักฐานการได� รับอนุ มั ติ ให� ลาศึกษาต:อเต็ม เวลา              
จากต�นสังกัดด�วย  

2.9 นักศึกษาต�อง Download แบบฟอร�มทําบัตรนักศึกษา ได�ท่ี  
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต�องกรอกข�อมูลให�ครบถ�วน พร�อมลงลายมือ
ชื่อผู�ขอทําบัตรนักศึกษา โดยไม:ต�องกรอกรหัสนักศึกษา 
(ผู ผ)านการคัดเลือกเป!นนักศึกษาต องส)งเอกสารตามรายการด านบน (2.1 – 2.9) ส)งถึงสถาบัน ตั้งแต)บัดนี้ 
ถึงภายในวันท่ี 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย�เป!นสําคัญ  
 โดยส:งถึงสถาบันตามท่ีอยู: ดังนี้  

กลุ:มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
148 ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปm 

     จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 
   (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป!นนักศึกษา ภาคปกติ พร อม
คณะ และหลักสูตร) 

 
 
 
 
 

 

 สําหรับนักศึกษาท่ียังไม�ได�รับหลักฐานการอนุมัติปริญญาจากมหาวิทยาลัย สถาบันอนุโลมให�ใช�
หลักฐานการศึกษาท่ีคาดว�าจะจบ หรือรอสภาอนุมัติแทนก�อนได� และจะต�องนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษา 
ซ่ึงได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร�อยแล�ว โดยต�องสําเร็จการศึกษาก�อนวันเป.ดภาคการศึกษาตาม
ปฏิทินการศึกษา ภาคนั้นๆ มามอบให�เจ�าหน�าท่ีกองบริการการศึกษาภายใน 6 สัปดาห3 นับจากวันเป.ดภาค
การศึกษานั้น ๆ หากไม�สําเร็จการศึกษาตามวันท่ีกําหนดและไม�นําหลักฐานดังกล�าวมามอบให�ตามกําหนดจะถือ
ว�าสิ้นสภาพการเป5นนักศึกษา โดยสถาบันจะไม�คืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได�ชําระไว�แล�ว 
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  สําหรับผู สําเร็จการศึกษาจากต)างประเทศจะต องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.10 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิ การศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต:อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

2.11 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส:งหนังสือรับรอง
ดังกล:าวโดยตรงท่ี  

    Educational Service Division 

    National Institute of Development Administration 

    148 Serithai Road, Klong Chan, 

    Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 

    Fascimile : (662) 377-7477  

 
 สถาบันอนุโลมให�ส:งเอกสารในข�อ 2.10 และ 2.11 ภายใน 6 สัปดาห� นับจากวันเปmดภาคการศึกษา
แรก ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว:าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม:ครบถ�วนและอาจสิ้นสภาพการเป9น
นักศึกษาของสถาบัน 
  
หมายเหตุ 1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษา แล�วพบว:าไม:ถูกต�อง      
ไม:ครบถ�วน และไม:เป9นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข�าเป9นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู�ผ:าน
การคัดเลือก ไม:ส:งเอกสารการข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาภายในวันท่ีกําหนดข�างต�นสถาบันจะถือว:าการข้ึนทะเบียน
เป9นนักศึกษายังไม:สมบูรณ� และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป9นนักศึกษาเป9นโมฆะและจะไม:คืนเงิน
ค:าธรรมเนียมการศึกษาไม:ว:ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 2. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามข�อ 2.1 และ 
2.2 โดยไม:คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว:าคุณวุฒิท่ีนํามาใช�ในการข้ึนทะเบียนดังกล:าว ไม:ถูกต�องตรงกับ
ข�อเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไม:ได�รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันจะถือว:าขาดคุณสมบัติจากการเป9นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณี
ท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
   3. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัครโดยไม:คํานึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว:า คุณสมบัติของผู�สมัครไม:เป9นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว:า
ขาดคุณสมบัติในการเข�าศึกษา แม�ว:าจะประกาศผลการคัดเลือกแล�ว ให�ถือว:าผลการคัดเลือกของผู�สมัครท่ีขาด
คุณสมบัติดังกล:าวเป9นโมฆะ และไม:มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาแล�ว จะถือ
ว:าสิ้นสภาพการเป9นนักศึกษาของสถาบัน 
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 3. การข้ึน/ลงทะเบียนเป!นนักศึกษา และชําระเงินค)าลงทะเบียน 
      การยืนยันสิทธิ์และการส)งเอกสาร /การลงทะเบียนเป!นนักศึกษา และชําระเงินค)าลงทะเบียน 
 

ลําดับ วัน เดือน ป. กิจกรรม การดําเนินการ 
1 ต้ังแต:วันท่ี 16 - 18 

มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ยืนยันสิทธิ์การ 
ข้ึนทะเบียน  
เป9นนักศึกษา 
(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาท่ี 
เว็บไซต� https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู�ผ:านการคัดเลือกต�องกรอกข�อมูลตามแบบฟอร�มให�
ครบถ�วน 
 
เม่ือยืนยันสิทธิ์เรียบร�อยแล�ว สถาบันฯ จะส:งคําแนะนํา
การข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาใหม: ให�ผู�ผ:านการคัดเลือก 
ทาง E-mail ตามท่ีผู�ผ:านการคัดเลือกแจ�ง โดยสามารถ 
Download File  คู:มือการใช�งานระบบบริการ
การศึกษา และแบบฟอร�มทําบัตรนักศึกษา ได�ท่ี  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
 
หมายเหตุ  ผู�ผ:านการคัดเลือกจะต�องทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันท่ีกําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท:านั้น 
หากไม:ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกําหนด 
จะถือว:าสละสิทธิ์การเข�าเป9นนักศึกษา 

2 ต้ังแต:วันท่ี 16 - 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ส:งเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเป9นนักศึกษา
ให�สถาบัน 

นักศึกษาส)งเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับ
นักศึกษาใหม) ให สถาบัน  
(เอกสารตาม ข อ 2. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน
สําหรับนักศึกษาใหม)) 

3 วันท่ี 22 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 

ส:ง e-mail  
แจ�งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส:งคําแนะนําการข้ึนทะเบียน 
เป9นนักศึกษาใหม: ให�ผู�ผ:านการคัดเลือก ทาง E-mail 
ตามท่ีผู�ผ:านการคัดเลือกแจ�ง โดยสามารถ Download 
File  คู:มือการใช�งานระบบบริการการศึกษา ได�ท่ี  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
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ลําดับ วัน เดือน ป. กิจกรรม การดําเนินการ 

4 ต้ังแต:วันท่ี 23 – 25 
มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

บันทึกข�อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม: 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข�าเว็บไซต� http://reg.nida.ac.th/ 
ทําการ LOGIN เข�าสู:ระบบโดยใช�รหัสนักศึกษา เป9นท้ัง
รหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ:าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให�เรียบร�อย และลงทะเบียนเรียนได� 
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันท่ี 25 มิถุนายน   
พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 
นักศึกษาท่ีไม:บันทึกข�อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันท่ีกําหนด จะถือว:าสละสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป9นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปAญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดต:อกองบริการการศึกษา 
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและ
เวลาราชการ) 

5 ต้ังแต:วันท่ี 23 
มิถุนายน ถึงวันท่ี        

2 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2564 

 

ชําระเงิน 
ค: า ข้ึ นทะ เบี ยนและ
ลงทะเบียน 

ชําระเงินตามวันท่ีกําหนด ได�ท่ี 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

4. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 
หมายเหตุ 

1. ค:าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป9นไปตามอัตราท่ี
แต:ละช:องทางเรียกเก็บ 

2. ชําระเงินภายในวันท่ีกําหนด และภายในเวลา   
ทําการของธนาคาร และเคาน�เตอร�เซอร�วิส 
เท:านั้น มิฉะนั้น จะถือว:าสละสิทธิ์           
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ลําดับ วัน เดือน ป. กิจกรรม การดําเนินการ 

   3. หลังจากชําระเงินเรียบร�อยแล�ว ให�นักศึกษา   
เก็บเอกสารการชําระเงินไว�เป9นหลักฐานการ
ลงทะเบียน 

4. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงข�อมูล        
การลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป 
(เว�นวันหยุดราชการ)            

 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข อมูลการลงทะเบียนและการชําระเงินหลังจากชําระเงินไปแล ว 2 วันทําการ 
 

4. กําหนดการต)างๆของสถาบัน 
 4.1  กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม: 

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  ต้ังแต:เวลา 08.00 – 12.00 น.             
 
หมายเหตุ กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม:ระดับสถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� หากมีการ 

เปลี่ยนแปลงจะประกาศให�ทราบต:อไปภายหลัง ติดตามกําหนดการปฐมนิเทศได�ท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/   

 
        ปฐมนิเทศระดับคณะ ให�เป9นไปตามท่ีแต:ละคณะกําหนดในภายหลัง 
 
 4.2  กําหนดเป_ดภาคการศึกษา ภาค 1/2564 เปmดภาคการศึกษา วันท่ี 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 4.3  สถาบันกําหนดให�ผู�ผ:านการคัดเลือกท่ีข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาในภาค 1 ป/การศึกษา 2564   
ตามรายชื่อข�างต�นทุกคนเรียนวิชา สพ 4000 (ND 4000) พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา ระหว:างวันท่ี 12 
ถึงวันท่ี 23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 (เว�นวันหยุดราชการ) โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน� 
 
 หมายเหตุ  อัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชา สพ 4000 (3 หน:วยกิต)  

เป9นเงิน 4,050.- บาท 
4.4  สถาบันกําหนดให�นักศึกษา (ยกเว�นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีสถาบันมีประกาศให�ได�รับการยกเว�น    

การสอบ) จะต�องเข�าทดสอบจัดระดับความรู�ความสามารถทางการใช�คอมพิวเตอร� ท่ีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงจัดสอบป/การศึกษาละ 4 ครั้ง ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได�ทาง http://itc.nida.ac.th  
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5.  เกณฑ�การสอบวัดความรู ภาษาอังกฤษ  
5.1. ผู�เข�าศึกษาต:อในหลักสูตรปริญญาโท ต�องผ:านเกณฑ�การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. กรณีนักศึกษาท่ีต องใช คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ�    
ในการเข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ท้ังนี้ คะแนนผ:านเกณฑ�ข้ันตํ่า ให�เป9นไปตามท่ีแต:ละหลักสูตรกําหนด 

2. กรณีนักศึกษาท่ีไม)ต องใช คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� ในการเข�าศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะต�องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
มาแสดงก:อนการขอสําเร็จการศึกษา 

5.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม:เกิน 1 ป/ นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได�ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม:เกิน 2 ป/ นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต�องเป9นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�     
หรือ International Education เท:านั้น) 

 
6. อัตราค)าธรรมเนียมการลงทะเบียน  

เพ่ือเป!นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร)ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (COVID-19)) สถาบันฯปรับลดอัตราค)าบํารุงการศึกษาลง      
25 % จากอัตราปกติ ภาคการศึกษาละ 4,000.- บาท ปรับลดเหลือ 3,000.- บาทและปรับลด
อัตราค)าธรรมเนียมการศึกษาลง 10 % จากอัตราปกติ หน)วยกิตละ 1,500.- บาท ปรับลดเหลือ 
1,350,- บาท สําหรับการลงทะเบียนเข าเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป.การศึกษา 2564 เท)านั้น 

1) ค:าบํารุงการศึกษา      3,000.- บาท 
2) ค:าธรรมเนียมการศึกษา หน:วยกิตละ    1,350.- บาท           
3) ค:าธรรมเนียมการใช�บริการเทคโนโลยี          700.- บาท 
4) ค:าธรรมเนียมการใช�บริการทรัพยากรสารสนเทศ        600.- บาท 
5) ค:าลงทะเบียนวิชา สพ 4000 (3 หน:วยกิต)  4,050.- บาท 
6) ค:าธรรมเนียมการใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ตามท่ีคณะกําหนด 
7) ค:ากิจกรรมพิเศษ 

7.1)  คณะรัฐประศาสนศาสตร� คนละ 5,000.- บาท (แบ:งจ:าย 2 ภาค)   
  ภาคท่ี 1  2,500.- บาท  ภาคท่ี 2  2,500.- บาท 
7.2)  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 

7.3)  คณะสถิติประยุกต� คนละ 4,000.- บาท (แบ:งจ:าย 4 ภาค) 
     ภาคละ 1,000.- บาท 
7.4)  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 
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7.5)  คณะนิติศาสตร� คนละ   10,000.- บาท (แบ:งจ:าย 4 ภาค) 
   ภาคละ 2,500.- บาท 
7.6)  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ คนละ 5,000.- บาท (ชําระภาคการศึกษาแรก) 

 
8) ค:าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป9นไปตามอัตราท่ีแต:ละช:องทางเรียกเก็บ  
9) อัตราค:าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร� 
 
หมายเหตุ 

- คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค:าลงทะเบียนวิชา นต 4000           
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป9นเงิน 5,400.- บาท ตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง การลดค:าลงทะเบียนวิชาเตรียมความพร�อมสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร� ท่ีลงทะเบียนเข�าเรียนในป/การศึกษา 2564   

- สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค:ากิจกรรม    
พิเศษเพ่ิมเติม ให�ศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค:าธรรมเนียมของสถาบัน 

- สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม:คืนเงินค:ากิจกรรมพิเศษ ไม:ว:ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 

7. การคุ มครองข อมูลส)วนบุคคล 
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช� และเปmดเผยข�อมูลส:วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือก

และข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน�าท่ีและอํานาจ     
ของสถาบัน ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส:วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 (ผู�ช:วยศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ 
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