
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท  

ภาคปกติ กรณีทุนส-งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี 1 2 และ 3  
ครั้งท่ี 3 ประจําป4การศึกษา 2563  

--------------- 
           ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส,งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 3 ประจําป0การศึกษา 2563  
   บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ      
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป:นนักศึกษาสามัญ ดังต,อไปนี้ 
 

� หลักสูตรที่ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาในภาค 2 ป4การศึกษา 2563 
 

กรณีผู#สมัคร ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 

 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ซุไรดา  ลาหิง 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 2 
1. น.ส.สุวรรณา  เปลวานนท� 
 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.ประภัสสร  โมงขุนทด    2. นายธนัชทัศน�  คําเส็ง 
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 2 
1. น.ส.ชนิดา  ลีลายุทธ�โท 
 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.สลิลทิพย�  ธํารงวิริยกุล   2. น.ส.กวินลักษณ�  ดิลกธรรมพัฒนา 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 2 
1. นายพิพัฒน�พงค�  วิมาลา 
 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายวัฒนัน  พรเลิศพงศ� 
 

คณะการจัดการการท-องเท่ียว 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท,องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. น.ส.กรกมล  มุสิกชาติ 
 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 3  
1. น.ส.พลอย  ชัยพรเรืองเดช 
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กรณีผู#สมัคร ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 

 
� หลักสูตรที่ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาในภาค 1 ป4การศึกษา 2564 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน 
1. น.ส.เพ็ญศิริ  อ่ิมอุดม    2. น.ส.วรรณรี  ศรีสริ 
3. น.ส.ศิรินันท�  คันศร 
 

� หลักสูตรที่ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาในภาค 2 ป4การศึกษา 2563 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. นายรวิภาส  ศิริพิสิฐศักด์ิ �   2. น.ส.พัทธ�ธีรา  เรขาเศรษฐ� 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ 
ผู#ผ-านการคัดเลือกให#ได#รับทุน  
1. น.ส.มณชนันท�  ศรีทองใบ 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน    
1. นายสิรวิชญ�  นุชธิสาร 
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กรณีผู#สมัคร ทุนส-งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 

 
คณะสถิติประยุกต� 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู#ผ-านการคัดเลือกแต-ไม-ได#รับทุน 
1. นายสรวีย�  ชนะไพฑูรย� 
 

  � หมายถึง    ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส 4001 การพัฒนาทักษะการ
อ-านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    
ด#วยมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต- 660 ข้ึนไป  
 
หมายเหตุ :  1.  ผู�ผ,านการคัดเลือกโดยไม,ได�รับทุน จะต�องชําระอัตราค,าธรรมเนียมการลงทะเบียน (ตามข�อ 6) 
  2. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม,จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดท่ี
มี ผู�ผ,านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม,ถึง 5 คน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  3. ผู�ผ,านการคัดเลือกทุกคนจะต�องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐาน            
ตามข�อกําหนดของสถาบัน (ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ,านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ        
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ) ยกเว�นผู�ท่ีมีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต้ังแต, 
660 ข้ึนไป ท่ียังไม,หมดอายุ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ท่ีสอบมาแล�วไม,เกิน 2 ป0 โดยมีเกณฑ�คะแนน
ดังต,อไปนี้  
  

 
สําหรับผู#ได#รับการคัดเลือกเป$นนักศึกษา จะต#องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี้ 

 
      1. ในกรณีท่ีผู�ได�รับการคัดเลือก เป:นนักศึกษาของสถาบัน ถ�าหากยังคงค�างพันธะกับสถาบันจะต�อง
ดําเนินการให�เรียบร�อยก,อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษาใหม, 
 
      2. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม- ภาคปกติ  
   (เอกสารถ,ายสําเนาและเซ็นรับรองทุกฉบับ)    

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 
 

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

คะแนนท่ีได�รับการยกเว�นการ 
เรียนภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 
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2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด  
  (กรณีใช�คําหน�าชื่อเป:นยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรข�าราชการพร�อมคําสั่งแต,งต้ังยศ
  จํานวน 2 ชุด) 
2.5 ใบรับรองแพทย�จากแพทย�ปริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป[ ซ่ึงออกให�ไม,เกิน 1 เดือน 

และแสดงว,าเป:นผู�ท่ีไม,มีโรคติดต,อ หรือโรคร�ายแรงอย,างอ่ืน ซ่ึงจะเป:นอุปสรรคต,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 ในกรณีผู� ท่ี ทํ างานแล�วจะต�องส, งหลักฐานการได� รับอนุ มั ติ ให�ลาศึกษาต,อเ ต็มเวลา              
จากต�นสังกัดด�วย  

2.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผู�ผ,านการคัดเลือกท่ีเป:นชาวต,างชาติ) 
 

  สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต-างประเทศจะต#องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1.1 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต,อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.2 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส,งหนังสือรับรอง
ดังกล,าวโดยตรงท่ี  

    Educational Service Division 

    National Institute of Development Administration 

    118 Serithai Road, Klong Chan, 

    Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 

    Fascimile : (662) 377-7477  

 
หมายเหตุ 1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษาแล�ว พบว,าไม,ถูกต�อง      
ไม,ครบถ�วน และไม,เป:นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข�าเป:นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู�ผ,าน
การคัดเลือก ไม,ส,งเอกสารการข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษาภายในวันท่ีกําหนดข�างต�นสถาบันจะถือว,าการข้ึนทะเบียน
เป:นนักศึกษายังไม,สมบูรณ� และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป:นนักศึกษาเป:นโมฆะและจะไม,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,าขาดคุณสมบัติจากการเป:นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณี
ท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
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   3. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัครโดยไม,คํานึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว,า คุณสมบัติของผู�สมัครไม,เป:นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว,า
ขาดคุณสมบัติในการเข�าศึกษา แม�ว,าจะประกาศผลการคัดเลือกแล�ว ให�ถือว,าผลการคัดเลือกของผู�สมัครท่ีขาด
คุณสมบัติดังกล,าวเป:นโมฆะ และไม,มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษาแล�ว จะถือ
ว,าหมดสภาพการเป:นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3. การข้ึน/ลงทะเบียนเป$นนักศึกษา และชําระเงินค-าลงทะเบียน 

ลําดับ วัน เดือน ป0 กิจกรรม การดําเนินการ 
3.1 ต้ังแต, 23 - 29 

กันยายน 2563 
(เว�นวันหยุดราชการ) 

รับเอกสารการ 
ข้ึนทะเบียน  
เป:นนักศึกษา 

นักศึกษามารับเอกสารการข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา ท่ี 
กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� 
โทรศัพท� 02-727-3367-9, 3629  
เวลา 08.30 - 12.00 น.  
และ เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว�นวันหยุดราชการ) 

3.2 ต้ังแต, 23 กันยายน 
ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 

2563 
 

บันทึกข�อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม, 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข�าเว็บไซต� http://reg.nida.ac.th/ 
ทําการ LOGIN เข�าสู,ระบบโดยใช�รหัสนักศึกษา เป:นท้ัง
รหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ,าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให�เรียบร�อย และลงทะเบียนเรียนได� 
จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ
นักศึกษาพิมพ�ใบแจ�งยอดการชําระเงิน 
หมายเหตุ 
นักศึกษาท่ีไม,บันทึกข�อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันท่ีกําหนด จะถือว,าสละสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเป:นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปoญหา  
ในการลงทะเบียน กรุณาติดต,อกองบริการการศึกษา 
โทร. 02-727-3629, 02-727-3367-9 (วันและ
เวลาราชการ) 

 
 
 
 
 
 

 

 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�าหมดสภาพการเป5นนักศึกษา โดยสถาบันจะไม�คืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได�ชําระไว�แล�ว 
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ลําดับ วัน เดือน ป0 กิจกรรม การดําเนินการ 
3.3 ต้ังแต, 23 กันยายน 

ถึงวันท่ี 2 ตุลาคม 
2563 

 

ชําระเงิน 
ค,าข้ึนทะเบียนและ
ลงทะเบียน 

ชําระเงินตามวันท่ีกําหนด ได�ท่ี 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

4. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 
หมายเหตุ 
1. ค,าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป:นไปตามอัตราท่ี

แต,ละช,องทางเรียกเก็บ 

2. ชําระเงินภายในวันท่ีกําหนด และภายในเวลา   
ทําการของธนาคาร และเคาน�เตอร�เซอร�วิส 
เท,านั้น มิฉะนั้น จะถือว,าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากชําระเงินเรียบร�อยแล�ว ให�นักศึกษา    
เก็บเอกสารการาชําระเงินไว�เป:นหลักฐานการ
ลงทะเบียน 

4. ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงข�อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป    
(เว�นวันหยุดราชการ)            

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข#อมูลการลงทะเบียนและการชําระเงินหลังจากชําระ
เงินไปแล#ว 2 วันทําการ 

4. กําหนดการต-างๆของสถาบัน 
 4.1  กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม, 

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน วันพฤหัสบดีท่ี 3 ธันวาคม  2563 ต้ังแต,เวลา 08.00 – 12.00 น.            
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
หมายเหตุ กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม,ระดับสถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� หากมีการ 

เปลี่ยนแปลงจะประกาศให�ทราบต,อไปภายหลัง 
 

        ปฐมนิเทศระดับคณะ ให�เป:นไปตามท่ีแต,ละคณะกําหนดในภายหลัง 
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 4.2  กําหนดเป\ดภาคการศึกษา ภาค 2/2563 เปuดภาคการศึกษา วันท่ี 11 มกราคม 2564 
     ภาค 1/2564 เปuดภาคการศึกษา วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 4.3  สถาบันกําหนดให�ผู�ผ,านการคัดเลือกท่ีข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษาในภาค 2 ป0การศึกษา 2563   
ตามรายชื่อข�างต�นทุกคนเรียนวิชา สพ 4000 (ND 4000) พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาระหว,าง วันท่ี 14 
ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 (เว�นวันหยุดราชการ)  
 
 หมายเหตุ  อัตราค,าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชา สพ 4000 (3 หน,วยกิต)  

เป:นเงิน 4,600.- บาท (รวมเอกสารประกอบการเรียน) 
4.4  สถาบันกําหนดให�นักศึกษา (ยกเว�นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีสถาบันมีประกาศให�ได�รับการยกเว�น    

การสอบ) จะต�องเข�าทดสอบจัดระดับความรู�ความสามารถทางการใช�คอมพิวเตอร� ท่ีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงจัดสอบป0การศึกษาละ 4 ครั้ง ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได�ทาง http://itc.nida.ac.th  
 

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�เป:นไปตามท่ีแต,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 ป0 นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได�ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม,เกิน 2 ป0 นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต�องเป:นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�     
หรือ International Education เท,านั้น) 

 
6. 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) 
6) ค,าธรรมเนียมการใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ตามท่ีคณะกําหนด 

 
 
 
 
 



 - ๙ -

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 

7.5)  คณะการจัดการการท,องเท่ียว คนละ 10,000.- บาท (ชําระภาคการศึกษาแรก) 
7.6)  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ คนละ 5,000.- บาท (ชําระภาคการศึกษาแรก) 

8) ค,าธรรมเนียมการชําระเงินให�เป:นไปตามอัตราท่ีแต,ละช,องทางเรียกเก็บ  
9) อัตราค,าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร� 
 
หมายเหตุ 

- คณะการจัดการการท,องเท่ียว ชําระค,าลงทะเบียนวิชา ทท 4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท,องเท่ียวฯ เป:นเงิน 3,000.- บาท 

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

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

7. ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรใช�ระยะเวลาในการศึกษาไม,เกิน ๕ ป0 
 

8. หลักเกณฑ�การรับทุนการศึกษา  
8.1  สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู�สมควรได�รับทุนจากผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด ตามจํานวน

ทุนท่ีแต,ละคณะได�รับการจัดสรรจากสถาบัน  ท้ังนี้ การจะได�รับทุนประเภทใดหรือได�รับการคัดเลือกโดยไม,ได�    
รับทุน ให�อยู,ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส-วนผู#ได#รับการคัดเลือกท่ีไม-ได#รับทุน สามารถเข#าศึกษาได#
โดยต#องชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ    

8.2  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 

8.3  หลักเกณฑ�การรับทุนและเง่ือนไขสําหรับผู�ได�รับทุนส,งเสริมการศึกษา ให�เป:นไปตามประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการให�ทุนส,งเสริมการศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได�ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship 

 
 

 



 - ๑๐ -

9. การคุ#มครองข#อมูลส-วนบุคคล 
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช� และเปuดเผยข�อมูลส,วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือก

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

 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    16    กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ|ายวิชาการ 
 

 


