(สำเนำ)

ประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
เรื่อง ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำอำชีพ
ภำคพิเศษ รุ่นที่ 14 ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 (3/2561)
---------------------------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 ประจาภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเรียงตามรหัสประจาตัวผู้สมัครดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสประจำตัวสอบ
613208240003
613208240008
613208240006
613208240002
613208240004
613208240001

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวมลฤดี คมศรี
นางสาววรงค์สินี วรรลยางกูร
นายพัสกร ปัญญวรากิจ
นายธีรวัฒน์ กาเนิดดี
นางสาวณิชากร เพชรชื่นสกุล
นางสาวกชามาส ไทยรักษา
สารอง
613208240007 นางสาวญาดา โคระทัต
613208240005 นางสาวกิตตินันท์ ขุนนุช

-2ก. กำหนดกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 29 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00–12.00 น.
และ 13.00–19.30 น.
ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
โดยสำมำรถนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนที่พิมพ์ออกจำกระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริกำรกำรศึกษำไปชำระด้วยเงินสด (ในเวลำทำกำร) ณ จุดชำระเงินต่ำง ๆ ดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
5. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ
ลำดับที่ 1-6 หำกไม่มำรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนภำยในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 จะถือว่ำ
สละสิทธิ์ สถำบันจะเรียกสำรองลำดับที่ 7 - 8 มำขึ้นทะเบียนตำมลำดับ สถำบัน สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (ค่ำหน่วยกิต ค่ำกิจกรรมพิเศษ ค่ำบำรุงสถำบัน ค่ำกำรใช้เทคโนโลยี และค่ำกำรใช้
บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ) ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หำกนักศึกษำลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ
เอกสำรประกอบกำรขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษำใหม่
1. เอกสำรกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
1.1 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จานวน 2 ชุด
(สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสาเนาใบแสดงผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)
1.2 สาเนาปริญญาบัตร จานวน 2 ชุด
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด
(กรณีใช้คานาหน้าชื่อเป็นยศทหาร ตารวจ เพิ่มสาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 2 ชุด)
1.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซี่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาลและคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
จานวน 1 ชุด
1.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น)
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว
กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สาเร็จการศึกษา) จานวน 2 ชุด

-32. สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศจะต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-2610-5451
โทรสาร 0-2354-5530
2.2 หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Facsimile: (662) 378-0334
สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 มิฉะนั้น จะถือ
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
* เอกสารถ่ายสาเนาให้เซ็นรับรองสาเนาทุกฉบับ
3. นำหลักฐำนตำมข้อ 1 มำรำยงำนตัวที่กองบริกำรกำรศึกษำ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น. เพื่อ
รับรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) สาหรับ Login เข้าระบบเพื่อบันทึกประวัติและ
ลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ URL: https://reg.nida.ac.th พร้อมรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน และคู่มือการใช้ระบบทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถรับเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับ
แทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่านและผู้รับมอบ
ฉันทะ
ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาเพื่อมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา-บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะกาหนดวันรับบัตร
ประจาตัวนักศึกษา พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
ของธนาคารกรุงเทพทุกประการ
4. ในกรณีที่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกยังคงสภำพเป็นนักศึกษำสำมัญของสถำบัน จะต้องลาออกจาก
สภาพนักศึกษาเดิมก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือในกรณีที่หมดสภาพการเป็นนักศึกษา
หากยังค้างพันธะกับสถาบัน จะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

-4อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 1.1
และ 1.2 โดยไม่คานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่นามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ตรงกับข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาดาเนินการ
ตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา
5. สถำบันกำหนดให้นักศึกษำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำและลงทะเบียนเรียนในภำค 2/2561
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ตามรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
อพอ 6001 ภาษาและวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
อพอ 7000 ไวยากรณ์สาหรับการทางาน
3 หน่วยกิต
อพอ 7001 ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทางาน
3 หน่วยกิต
ข. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
1. ค่าบารุงการศึกษา
4,000.บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ 4,000.- บาท 12 หน่วยกิต 48,000.บาท
3. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี
700.บาท
4. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
600.บาท
5. ค่ากิจกรรมพิเศษ
5,000.บาท
รวม
58,300.บาท
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ไม่ใช่สัญชำติไทย จะต้องทำประกันสุขภำพตำมที่สถำบันกำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
*นักศึกษำต้องชำระเงินระหว่ำงวันที่ 29 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 2561 เท่ำนั้น มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำน
สละสิทธิ์*
“สถำบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดกำรเรียนกำรสอน โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำในภำคนัน้ ๆ
และอำจจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนในภำคถัดไป”
ค. ผลกำรสอบภำษำอังกฤษ
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษที่เข้าศึกษาในสถาบันจะต้องมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ NIDA TEAP ซึง่ จัดสอบโดยศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร หรือผลการสอบ
TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสาเร็จการศึกษา
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กาหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
1. ผลการสอน NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น
2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น
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ง. กำหนดเปิดภำคเรียน
วันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณดา จันทร์สม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

