
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการสือ่สารดวยการวิเคราะหขอมูล  
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ  

คร้ังที่ 2/2565 รุนที่ 2 ประจําภาค 1 ปการศึกษา 2565 
--------------------------------------- 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ได กําหนดให มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารดวยการวิเคราะหขอมูล คณะนิเทศศาสตร
และนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 2/2565 รุนท่ี 2 ประจําภาค 1 ปการศึกษา ๒๕65 นั้น  

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – นามสกุล 
1 652101041001 นายจิรวัฒน  สีสัย 
2 652101041002 นายชวินธร  วาทิกทินกร 

1. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาสามัญตามรายช่ือขางตน จํานวน 2 ราย ตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

๑. ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือก เปนนักศึกษาสามัญของสถาบัน ถายังคงคางพันธะกับสถาบันฯ 
จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  

๒. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 
๒.๑ สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๒ ชุด 
๒.๒ สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณท่ีระบุวันสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ ชุด 

(สําหรับผู ท่ีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป จะตองสงสําเนาใบแสดงผล
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทาดวย) 

๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด 
(กรณีใชคํานําหนาชื่อเปนยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 2 ชุด) 

๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด  
๒.๕ ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 

และแสดงวาเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอยางอ่ืน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
สามารถขอไดจากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ท้ังของรัฐและเอกชน 

๒.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 2 รูป (แตงกายสุภาพและไมสวมชุดครุย หรือเครื่องแบบ 
นักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
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๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 2 ชุด กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  
ไมตรงกับหลักฐานการสําเร็จการศึกษา 

๒.๘ สําเนาใบทะเบียนสมรส จาํนวน 1 ชุด  
2.9 นักศึกษาตอง Download แบบฟอรมทําบัตรนักศึกษาไดท่ี 
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาตองกรอกขอมูล ให

ครบถวน พรอมลงลายมือชื่อผูขอทําบัตรนักศึกษา (โดยยังไมตองกรอกรหัสนักศึกษา) 
2.10 เนื่องจากมีประกาศการใช พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
จึงกําหนดใหการตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอกจําเปนจะตองไดรับความยินยอมจากผูผาน
การคัดเลือกกอน โดยทานสามารถเลือกใชแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลแก
บุคคลท่ีสามตามแบบฟอรมของสถาบัน (ขอ 2.10.1) หรือแบบฟอรมของหนวยงานของผู
ผานการคัดเลือกก็ได จํานวน 2 ชุด  

2.10.1 สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลแกบุคคลท่ี
สามของสถาบันไดจาก http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa 

 (ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองสงเอกสารตามรายการดานบน (2.1 – 2.10 สงถึง
สถาบันฯ ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เทานั้น ตั้งแตบัดนี้ – 25 กรกฎาคม
2565 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณียเปนสําคัญ) โดยสงถึงสถาบันตามท่ีอยู ดังนี้ 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 

(ระบุ เอกสารการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารดวยการวิเคราะหขอมูล ภาคพิเศษ รุนท่ี 2) 

 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(1) หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยติดตอขอไดท่ี 
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(2) หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือ
รับรองดังกลาวโดยตรงท่ี  

Educational Service Devision 
National Institute of Development Administration  
148 Serithai Road, KlongChan, 

Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

Fascimile : (662) 377-7477 

 
  

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa
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สถาบันอนุโลมใหสงเอกสารตามขอ (1) และขอ (2) ภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษาแรก ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารข้ึนทะเบียนไมครบถวนและอาจสิ้นสภาพการเปน
นักศึกษาของสถาบัน 

* เอกสารถายสําเนาใหชัดเจนและลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ 
 

หมายเหตุ 1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา แลวพบวาไมถูกตอง 
ไมครบถวน และไมเปนไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ  
ผูผานการคัดเลือก ไมสงเอกสารการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันท่ีกําหนดขางตนสถาบันจะถือวาการข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษายังไมสมบูรณ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเปนนักศึกษาเปนโมฆะและจะไมคืน
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 ๒. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามขอ 2.1 และ 2.2 
โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิท่ีนํามาใชในการข้ึนทะเบียนดังกลาว ไมถูกตองตรงกับ
ขอเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรอง จาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 3. สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครโดยไมคํานึงถึงระยะเวลาหาก
ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือวาขาด
คุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาด
คุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว  
จะถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
 4. ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใชบริการตางๆของสถาบัน ซ่ึงสถาบันไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
เปนผูดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษาบีเฟสต สมารท โดยธนาคารจะกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยกับธนาคาร ใหทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาตอง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใชบัตรบีเฟสต สมารท ของธนาคาร 
ทุกประการ 
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2. การยืนยันสิทธิ์และการสงเอกสาร / การลงทะเบียนเปนนักศึกษา และชําระเงินคาลงทะเบียน 

ลําดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

1 ตั้งแตวันท่ี 21 – 23 
กรกฎาคม 2565 

ยืนยันสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเปน

นักศึกษา (online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาท่ี 
เ ว็ บ ไ ซ ต  https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A  

โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมให
ครบถวนเม่ือยืนยันสิทธิ์เรียบรอยแลว สถาบันฯ จะสง
คําแนะนําการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ใหผูผานการ
คัดเลือกทาง E-mail ตามท่ีผูผ านการคัดเลือกแจ ง  
โดยสามารถDownload File  คู มือการใชงานระบบ
บริการ การศึกษา และแบบฟอรมทําบัตรนักศึกษา ไดท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
หมายเหตุ ผูผานการคัดเลือกจะตองทําการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันท่ีกําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น
ห าก ไม ยื น ยั นสิ ท ธิ์ ต ามประกาศผลการ คัด เลื อก 
ตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา 

2 ตั้งแตวันท่ี 21 – 26 
กรกฎาคม 2565 

สงเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเปน

นักศึกษาใหสถาบัน 

นักศึกษาสงเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับ 
นักศึกษาใหม ใหสถาบัน 
(เอกสารตามขอ 2. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน 
สําหรับนักศึกษาใหม) 

3 วันท่ี 25 กรกฎาคม 
2565 

สง e-mail แจง
นักศึกษา 

สถาบันฯจะสงคําแนะนําการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหม ใหผูผานการคัดเลือก ทาง e-mail ตามท่ีผูผานการ
คัดเลือกแจง โดยสามารถ Download File คูมือการใช
งานระบบบริการการศึกษา ไดท่ี 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

4 ตั้งแตวันท่ี 27 - 31 
กรกฎาคม 2565 

บันทึกขอมูลประวัติ 
นักศึกษาใหมและ

ลงทะเบียน 

นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/ ทําการ 
login เขาระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนท้ังรหัสผูใช 
(USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) เพ่ือบันทึก
ประวัติ ให เรียบรอย และลงทะเบียนเรียนไดจนถึง 
เวลา 23.59 น.ของวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
หมายเหตุ 
นั ก ศึกษา ท่ี ไม บั น ทึ กข อ มูลประวั ติ นั ก ศึ กษาและ
ลงทะเบียนภายในวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดตอกองบริการการศึกษา  
โทร 02-727-3368 (วันและเวลาราชการ) 
 
 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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ลําดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

5 ตั้งแตวันท่ี 
27 กรกฎาคม  - 

3 สิงหาคม 2565 

ชําระเงินคา 
ข้ึนทะเบียน 

และลงทะเบียน 

ชําระเงินตามวันท่ีกําหนด ไดท่ี 
๑. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
๒. เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
๓. บัตรเครดิตศึกษารายละเอียดคูมือระบบชําระเงิน
ออนไลนรูปแบบเครดิตการดเพ่ิมเติมท่ี  
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/cr
edit_payment.pdf  
หมายเหตุ 
๑. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตราท่ีแตละ
ชองทางเรียกเก็บ 
๒. ชําระเงินภายในวันท่ีกําหนด และภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร และเคานเตอรเซอรวิส เทานั้น มิฉะนั้น  
จะถือวาสละสิทธิ ์
๓. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเก็บ
เอกสารการชําระเงินไวเปนหลักฐานการลงทะเบียน 
๔ .  ระบบทะเบี ยนจะ ทําการปรับปรุ งข อ มูลการ
ล ง ท ะ เ บี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น วั น ทํ า ก า ร ถั ด ไ ป  
(เวนวันหยุดราชการ) นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูล
การลงทะเบียนและการชําระเงินหลักจากชําระเงินไปแลว 
2 วันทําการ 

เพ่ือเปนการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปเปนตามเกณฑสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ตองผานเกณฑการสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 (1) นักศึกษาท่ีตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการเขา
ศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS  
ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ท้ังนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ําใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 

 (2) นักศึกษาท่ีไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณในการเขา
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการ
สอบ IELTS มาแสดงกอนการขอสําเร็จการศึกษา  

 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
 (1) ผลการสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น 
 (2) ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purpose) หมายถึง คะแนนทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ท่ีศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสาร ดําเนินการจัดสอบ 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
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 การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเวนลงทะเบียนวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 

 
4. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปการศึกษา 2565  

๑) คาบํารุงสถาบัน         4,๐๐๐  บาท 
๒) คาลงทะเบียน 12 หนวยกิต     72,๐๐๐  บาท 
๓) คาบริการเทคโนโลยี           ๗๐๐  บาท 
๔) คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ(หองสมุด)       ๖๐๐  บาท 

       รวมเปนเงินท้ังสิ้น 77,๓0๐  บาท 
 
หมายเหตุ คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตราท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ 

5. การปฐมนิเทศ 
วันเสารท่ี 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12. 00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

6. การเปดภาคการศึกษา  
วันเสารท่ี 20 สิงหาคม 2565 (ตรวจสอบตารางเรียนไดท่ี www.gscm.nida.ac.th) 

7. ติดตอสอบถาม 
1. ฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273368 

กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ 
2. ฝายการศึกษา คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน 

   โทร 02-7273317, 090-678-4690 

8. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสมัคร ผูรับการคัดเลือก

และข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาท่ีและอํานาจของ
สถ าบั น ตลอดจน คุ ม ค ร อ ง ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลต า ม พร ะร าช บั ญ ญัติ คุ ม ค ร อ ง ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล  
พ.ศ. 2562 

 
 
 

           ประกาศ ณ วันท่ี         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 

                                (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
          รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 

  

http://www.gscm.nida.ac.th/
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