
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กรณีปกติ รุ่นที่ 12 ประจ าปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) 

--------------------------------------------------------- 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ ่งแวดล้อม  
กรณีปกติ รุ่นที่ 12 ประจ าปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ไปแล้ว นั้น  
 

  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา จ านวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ 
 

  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ  
หลักสูตรแบบ 2 (2.1) 

  ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชือ่-สกุล 
๑ 641205330001 นางสาววรรษยา เผือกงาม 
๒ 641205330002 นายทชภณ เพชรรัตน์ 
3 641205330003 นางสาวธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์ 

 

  อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ วิชา ภส 4003 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  วิชา ภส 6000 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
ส าหรับบัณฑิตศึกษา และวิชา พค 4000 พื้นฐานการบริหารการพัฒนาสังคม 
 

ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 

1.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระบุวันส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท 
 จ านวน  2  ชุด  (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผลการศึกษา
 ระดับอนุปริญญาหรือ เทียบเท่าด้วย จ านวน 1 ชุด) 
1.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหนังสือรับรองจบการศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว 
 จ านวน  2  ชุด   
1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาพาสปอร์ต (กรณี เป็นนักศึกษาต่างชาติ )  
 จ านวน  2  ชุด  (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ชุด) 
1.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ชุด 
1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ 
 ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน) 
1.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
 

 1.7 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน  2  ชุด  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงเอกสารการศึกษา) 
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 1.8 ใบรับรองแพทย์    จ านวน  1  ชุด  (ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มี        
  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือ
  โรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิก
  ทั่วไป  ทั้งของรัฐบาลและเอกชน) 

1.9 แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษาที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตร 
สามารถ Download ได้ที ่http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  

 
 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (1.1 – 1.9) ส่งถึง
สถาบันฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 มีนาคม 2564 
โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ดังนี้ 
   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
   กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
   กรุงเทพมหานคร 10240 
(วงเล็บมุมซอง “เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ รุ่นที่ 12”) 
 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
 1.10  หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน  
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1.11 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง  

        โดยตรงที่ 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
148 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

 
หมายเหตุ : (1) หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (ตามข้อ 1.1-1.9) ขอสงวน
สิทธิ์การข้ึนทะเบียน 

(2) เอกสารตามข้อ 1.10 และ 1.11 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
  (3) เอกสารถ่ายส าเนา จะต้องเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ 
  (4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 2.1 และ 2.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
จากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  (5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ สถาบันฯ จะถือว่า

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ 
ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 (6) เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอก ต้องผ่าน
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

(6.1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TOEFL หรือ NIDA EPT หรือ 
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

(6.2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TOEFL หรือ NIDA EPT หรือ IELTS มา
แสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

(6.2.1) ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ NIDA EPT หรือ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันยื่น (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education เท่านั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.  การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร /การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
2.1 วันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 ยืนยันสิทธิ์การข้ึน

ทะเบียนเป็น
นักศึกษา (Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
เว็บไซต์ http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A  
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น 
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกก าหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 
 

2.2 วันที่ 1 มี.ค. 64 ส่ง E-mail 
แจ้งนักศึกษา 
 
 
 
 
 

สถาบันจะส่งค าแนะน าการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail ตามท่ีผู้ผ่านการ
คัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File คู่มือการใช้
งานระบบบริการการศึกษาได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  

ทั้งนี้ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ต่อเม่ือได้ผลคะแนน TOEFL 
ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Computer-based 
ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 
ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT (English 
Proficiency Test) ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Intensive English I และ II โดย
ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป (อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ย่ืนคะแนนต่อคณะ) 

http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman


 

- ๔ - 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
2.3 วันที่ 2 – 5 มี.ค. 64 บันทึกข้อมูลประวัติ

นักศึกษาใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/  ท าการ 
LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ 
(USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพ่ือบันทึก
ประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่
คณะก าหนด 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
และลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน และหากมีปัญหา
ในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ กองบริการการศึกษา  
โทร. 02-727-3367 – 9, 3629 (วนัและเวลาราชการ) 
 

2.4 วันที่ 2 – 8 มี.ค. 64 การช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและช าระเงินตาม
วันที่ก าหนดได้ที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
4. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 
หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละ
ช่องทางเรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร และ Counter Service เท่านั้น มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ 
3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบ
แจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการ
ลงทะเบียน 
4 . ระบบทะเบี ยนจะท าการปรับปรุ งข้อมู ลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียนและการช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 
วันท าการ 

http://reg.nida.ac.th/
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 3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (9 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565) 
3.1 ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 6,000 บาท ภาคละ  72,000 บาท 

 (ภาค 1/2564 จ านวน 12 หน่วยกิต) 
3.2 ค่าบ ารุงการศึกษา    ภาคละ    ๔,๐๐๐ บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี  ภาคละ    1,000 บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคละ    1,0๐๐ บาท 
3.5 ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร    10,000 บาท 

                (เก็บในภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา)  
รวมทั้งสิ้น  88,000 บาท 

 
 
 
 
หมายเหตุ :  สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และ

หลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน 
 
 4. ก าหนดการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 
 หลักสูตรก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้นเรียนวิชา พค 4000 พ้ืนฐานการบริหารการ
พัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 
 
 5. ก าหนดการปฐมนิเทศ 

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 คณะพัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

6. ก าหนดการเปิดภาคเรียน 
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม  ๒๕๖4 
 

7. ติดต่อสอบถาม 
7.1   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-727-3367-9, 3629 

    กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
7.2   กลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โทร 02-727-3099, 3101 

    อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 16 เว็บไซต์ http://ssed.nida.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาจะต้องช าระเงินระหว่าง วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เท่านั้น 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

http://ssed.nida.ac.th/
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8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
    สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและ           

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่           กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 
 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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