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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ ๑ ๒ และ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
--------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กาหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ดังต่อไปนี้

กรณีผู้สมัคร ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่

๑

 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ๒
๑.
นางสาวนวพร มนตรี
๒.
นายภัทรพล ทองศรี
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นายฤทธิชัย สาราญสุข
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นางสาวธณัฐดา ศรีบุตตะ
คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นายสิงหนาถ เด่นดวง

๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นางสาวลักษิกา มหิพันธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ๒
๑.
นางสาวหทัยชนก ภู่อินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นายกฤตภาส สุกใส
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นางสาวนิชาภัทร บุญดิเรก
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นายจิรภัทร อธิคมไตรรัตน์
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ๒
๑.
นายอัฒสับ โตะแวอายี
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ๒
๑.
นายภาสกร อย่าลืมญาติ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ๒
๑.
นางสาวสุวพิชญ์ ดวงชิน
๒.
นายกษพล ใหม่ชู

๓
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นายกฤษณ อร่ามศรี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ๒
๑.
นางสาวรุ่งไพลิน ส่องจ้า

กรณีผู้สมัคร ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่

๒

 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นางสาวเกศินี พึ่งพบ
๒.
นางสาวณัฐชยา จันทร์พุ่ม
๓.
นางสาวปนัดดา จันทิม
๔.
นางสาวทอภัค แคว้นคอนฉิม
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นางสาวอารียา ฤทธิ์คง
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นางสาวณัฏฐเรศท์ อนุรักษ์ธาดา
๓.
นางสาววรัฐฏยา แก้วมณี

๒.
๔.

นางสาวนัฏพร ชุมเชื้อ
นายสฤษดิ์คุณ จารุมณี

คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นายธนกร อุ่นใจ

๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นางสาวจิดาริน มะโนรมย์
๒.
นางสาวสุกัญณี กลั้งเนียม
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นางสาวกนกอร จันดา
๒.
นางสาวรัตนพรรณ ศิริปรุ
๓.
นายศธร อ่อนศรี
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นางสาวแพรวา ตั้งประเสริฐ
๒.
นายโกมล จิตรนุ่ม
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ๓
๑.
นายอนุชา เล็กประยูร
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นายกฤษณกร กุสุโมทย์

กรณีผู้สมัคร ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่

๓

 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุน
๑.
นางสาวปิยะนุช อาตมภูสกุล

๕
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
๑.
นายสุธีร์ อรัมสัจจากูล
๒.
นางสาววรรณวิสา ไชยหนองแข้
หมายเหตุ : ๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยไม่ได้รับทุน จะต้องชาระอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (ตามข้อ ๖)
๒. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอนสาหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู้
ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไม่ถึง ๕ คน โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน ตามข้อกาหนด
ของสถาบัน (วิชา ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
และวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ) ยกเว้นผู้ที่มีผลการ
ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ๖๖๐ ขึ้นไป ที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ
IELTS ที่สอบมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี โดยมีเกณฑ์คะแนนดังต่อไปนี้
เกณฑ์คะแนน

คะแนนที่ได้รับการยกเว้น
การเรียนภาษาอังกฤษ

Internet-based Computer-based Paper-based

๗๙-๘๐

๒๑๓

๕๕๐

IELTS

๖

สาหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๑. ในกรณีที่ผู้ ได้รับ การคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบั น ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันจะต้อง
ดาเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
๒. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสาหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
(เอกสารถ่ายสาเนากรุณาเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๒.๑ สาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สาเร็จการ
ศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน ๒ ชุด
๒.๒ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา จานวน ๒ ชุด
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๒.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๒ ชุด (กรณีใช้คาหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ตารวจ
เพิ่มสาเนาบัตรข้าราชการพร้อมคาสั่งแต่งตั้งยศ จานวน ๒ ชุด)
๒.๕ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

๖
๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และ
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จานวน ๒ ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับ
หลักฐานการศึกษา)
๒.๘ ในกรณีผู้ที่ทางานแล้วจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา
จากต้นสังกัดด้วย
๒.๙ หลักฐานการจัดทาประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นชาวต่างชาติ)
๒.๑๐ นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มทาบัตรนักศึกษา ได้ที่
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทาบัตรนักศึกษา โดยไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา
๒.๑๑ เนื่องจากมีประกาศการใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึง
กาหนดให้การตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอกจาเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ผ่านการ
คัดเลือกก่อน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลที่สามตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ข้อ 2.11.1) หรือตามแบบฟอร์มของ
หน่วยงานของผู้ผ่านการคัดเลือกก็ได้ จานวน 2 ชุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องใช้แบบฟอร์มในข้อ 2.11.2 เท่านั้น)
2.11.1 สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ของสถาบันได้จาก
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/form_lcditp.pdf
2.11.2 กรณีสาเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถ Download
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามได้จาก
https://www.reg.chula.ac.th/form/consentCU_650331.pdf
(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (๒.๑ – ๒.๑๑) ส่งถึงสถาบัน ตั้งแต่
บัดนี้ ถึงภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสาคัญ
โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๔๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ คณะ..............)
สำหรับนักศึกษำที่ยังไม่ได้รับหลักฐำนกำรอนุมัติปริญญำจำกมหำวิทยำลัย สถำบันอนุโลมให้ใช้
หลักฐำนกำรศึกษำที่คำดว่ำจะจบ หรือรอสภำอนุมัติแทนก่อนได้ และจะต้องนำหลักฐำนกำรสำเร็จ
กำรศึกษำ ซึ่งได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำค
กำรศึกษำตำมปฏิทินกำรศึกษำ ภำคนั้นๆ มำมอบให้เจ้ ำหน้ำที่กองบริกำรกำรศึกษำภำยใน ๖ สัปดำห์
นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำนั้น ๆ หำกไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมวันที่กำหนดและไม่นำหลักฐำนดัง กล่ำว
มำมอบให้ ต ำมก ำหนดจะถื อ ว่ำสิ้ น สภำพกำรเป็ น นั ก ศึ ก ษำ โดยสถำบั น จะไม่ คื น เงิน ค่ ำธรรมเนี ย ม
กำรศึกษำที่ได้ชำระไว้แล้ว

๗
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑๒ หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒.๑๓ หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
148 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fascimile : (+662) 377-7477
สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ ๒.๑๒ และ ๒.๑๓ ภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
แรก ตามปฏิทิน การศึกษา มิฉะนั้ น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้ว นและอาจสิ้น สภาพการเป็ น
นักศึกษาของสถาบัน
หมายเหตุ ๑. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของ
สถาบันฯ หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่
กาหนดข้างต้นสถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจ
พิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๒. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒.๑ และ
๒.๒ โดยไม่คานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่นามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่
ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.
หรือที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจ
พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา
๓. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่คานึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน
สถาบันจะ ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้วให้ถือว่า
ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
สถาบัน

๘
๓. การขึน้ /ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชาระเงินค่าลงทะเบียน
การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชาระเงินค่าลงทะเบียน
ลาดับ
๑

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่วันที่
๑๖ – ๑๗
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕

๒

วันที่ ๒๑
มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕

๓

ตั้งแต่วันที่
๑๖ – ๒๔
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕

๔

ตั้งแต่วันที่
๒๒ – ๒๗
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม
ยืนยันสิทธิ์การ
ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษ (Online)

ส่ง e-mail
แจ้งนักศึกษา

การดาเนินการ
นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
เว็บไซต์
https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โดยผู้
ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาการยืนยัน
สิทธิ์ภายในวันที่กาหนด ตามประกาศผลการคัดเลือก
เท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือก
กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
สถาบันฯจะส่งคาแนะนาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง e-mail ตามที่ผู้ผ่าน
การคัดเลือกแจ้ง

ส่งเอกสารการขึ้น นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสาหรับ
ทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ ให้สถาบัน (เอกสารตาม ข้อ ๒.
นักศึกษาให้สถาบัน เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสาหรับนักศึกษา
ใหม่) โดยสามารถ Download File คู่มือการใช้งาน
ระบบบริการการศึกษา ได้ที่
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
บันทึกข้อมูลประวัติ นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ ทาการ
นักศึกษาใหม่และ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัส
ลงทะเบียน
ผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อ
บันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จน
ถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี
ปัญหา ในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการ
การศึกษา โทร. ๐๒-๗๒๗-๓๖๒๙,
๐๒-๗๒๗-๓๓๖๗-๙ (วันและเวลาราชการ)

๙
ลาดับ
๕

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่วันที่
๒๒ – ๒๗
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม
ชาระเงินค่า
ขึ้นทะเบียน
และลงทะเบียน

การดาเนินการ
ชาระเงินตามวันที่กาหนด ได้ที่
๑. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
๒. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
๔. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
๕. บัตรเครดิต (ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบชาระเงิน
ออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพิ่มเติมที่
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/
credit_payment.pdf)
หมายเหตุ
๑. ค่าธรรมเนียมการชาระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่
ละช่องทางเรียกเก็บ
๒. ชาระเงินภายในวันที่กาหนด และภายในเวลาทา
การของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
๓. หลังจากชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ
เอกสารการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
๔. ระบบทะเบียนจะทาการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทาการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการชาระเงินหลังจากชาระเงินไปแล้ว ๒ วันทาการ
๔. กาหนดการต่างๆของสถาบัน
๔.๑ กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๑. ปฐมนิเทศระดับสถาบัน วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ กาหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ประมาณวันที่ ๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เวปไซต์ http://edserv.nida.ac.th/th/
๒. ปฐมนิเทศระดับคณะ
ให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะกาหนดในภายหลัง
หมายเหตุ กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับสถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไปภายหลัง

๑๐
๔.๒ กาหนดเปิดภาคการศึกษา
ภาค ๑/๒๕๖๕ เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๓ สถาบันกาหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามรายชื่อข้างต้นทุกคนเรียนวิชา สพ ๔๐๐๐ (ND ๔๐๐๐) พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (เว้น
วันหยุดราชการ)
หมายเหตุ ๑) อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชา สพ ๔๐๐๐ (๓ หน่วยกิต) เป็นเงิน
๔,๕๐๐.- บาท
๔.๔ สถาบันกาหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้
คอมพิวเตอร์ที่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดสอบปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง (ยกเว้นนักศึกษาใน
หลักสูตรที่สถาบันมีประกาศให้ได้รับการยกเว้นการสอบ) ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด
ได้ทาง http://itc.nida.ac.th
๕. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
๕.๑ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP
หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตร
กาหนด
๒. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL
หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสาเร็จการศึกษา
๕.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกาหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
๑. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น (สมัครสอบได้ที่ ศูนย์
พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
๒. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น (คะแนนสอบ
TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ
International Education เท่านั้น)
๖. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
๑) ค่าบารุงการศึกษา
๒) ค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ
๓) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

๔,๐๐๐.- บาท
๑,๕๐๐.- บาท
๗๐๐.- บาท

๑๑
๔) คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
๖๐๐.- บาท
๕) คาธรรมเนียมการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร&ตามที่คณะกําหนด
๖) คากิจกรรมพิเศษ
๖.๑) คณะรัฐประศาสนศาสตร& คนละ ๕,๐๐๐.- บาท (แบงจาย ๒ ภาค)
ภาคที่ ๑
๒,๕๐๐.- บาท
ภาคที่ ๒
๒,๕๐๐.- บาท
๖.๒) คณะบริหารธุรกิจ คนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท (แบงจาย ๔ ภาค)
ภาคที่ ๑ ๑๐,๐๐๐.- บาท
ภาคที่ ๒ ๑๐,๐๐๐.- บาท
ภาคที่ ๓
๕,๐๐๐.- บาท
ภาคที่ ๔
๕,๐๐๐.- บาท
๖.๓) คณะสถิติประยุกต& คนละ ๔,๐๐๐.- บาท (แบงจาย ๔ ภาค)
ภาคละ
๑,๐๐๐.- บาท
๖.๔) คณะคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร&การบริหาร คนละ ๖,๐๐๐.- บาท
(แบงจาย ๔ ภาค)
ภาคละ
๑,๕๐๐.- บาท
๖.๕) คณะนิเทศศาสตร&และนวัตกรรมการจัดการ คนละ ๕,๐๐๐.- บาท
(ชําระภาคการศึกษาแรก)
๗) คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเป;นไปตามอัตราที่แตละชองทางเรียกเก็บ
๘) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามประกาศสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร&
หมายเหตุ
- คณะการจัดการการทองเที่ยว ชําระคาลงทะเบียนวิชา ทท ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับ
การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวฯ เป;นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
- สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดคากิจกรรม
พิเศษเพิ่มเติม ใหศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของสถาบัน
- สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินคากิจกรรมพิเศษ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๗. หลักเกณฑการรับทุนการศึกษา
๗.๑ สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนจากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตาม
จํานวนทุนที่แตละคณะไดรับการจัดสรรจากสถาบัน ทั้งนี้ การจะไดรับทุนประเภทใดหรือ
ไดรับการคัดเลือกโดยไมไดรับทุน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก สวนผูไดรับ
การคัดเลือกที่ไมไดรับทุน สามารถเขาศึกษาไดโดยตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามปกติ
๗.๒ ผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
และไดรับคาใชจายสวนตัวเป;นรายภาคการศึกษา สวนคากิจกรรมพิเศษ ขึ้นอยูกับขอกําหนด
ของแตละคณะ ผูที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒ จะไดรับการยกเวนเฉพาะคาหนวย
กิตเต็มจํานวน สวนผูที่ไดรับทุนประเภทที่ ๓ จะไดรับยกเวนเฉพาะคาหนวยกิตกึ่งหนึ่งตลอด
หลักสูตร

๑๒
๗.๓ หลักเกณฑ์การรับทุนและเงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริม
การศึกษา ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship
๘. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบั นจะทาการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอานาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

