
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
เรื่อง รายช่ือผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม กรณีปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (ครั้งท่ี 2) 

---------------------------- 
 ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(ครั้งท่ี 2) นั้น 
 

  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ขอประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขา
ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ดังตอไปนี้ 
 

  รายช่ือผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาสามัญ  
หลักสูตรแบบ 1 (1.1) 

    - ไมมีผูผานการคัดเลือก 
 

หลักสูตรแบบ 2 (2.1) 
   1. นางอนงคลักษณ พันธุพรหมธาดา 

2. Ms. Xiaoyi Tan 
3. นางสาวนุชชา ดอกตาลยงค * 

  

หมายเหตุ * หมายถึง เปนผูไดรับการยกเวนการเรียนวิชา พค 4000 พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม 
 
  อนึ่ง ผูผานการคัดเลือก จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ วิชา ภส 4003 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง วิชา ภส 6000 การอานการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
สําหรับบัณฑิตศึกษา และวิชา พค 4000 พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม 
 
การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเขาเรียน 

ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้   
1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้.- 

1.1  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ปริญญาตรีและปริญญาโท  จํานวน 2 ชุด (พรอม
หลักฐานฉบบัจริง) 

1.2 สําเนาปริญญาบัตร ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหนังสือรับรองจบการศึกษา ซ่ึงไดรับ
อนุมัติแลว จํานวน 2 ชุด (พรอมหลักฐานฉบับจริง) 

1.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ชุด 
1.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  2  ชุด 
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1.5 ใบรับรองแพทย จํานวน  1 ชุด   
1.6 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน  2  รูป (ไมสวมครุย หรือเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันอ่ืน) 
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล คําสั่งแตงตั้งยศ ทะเบียนสมรส  (เฉพาะนักศึกษาหญิงท่ี

สมรสแลว ซ่ึงชื่อสกุลไมตรงกับหลักฐานท่ีสําเร็จการศึกษา) จํานวน  2  ชุด 
1.8 ในกรณีผูท่ีทํางานแลวจะตองสงหลักฐานการไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอเต็มเวลาจากตน 

 สังกัดดวย  
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

1.9  หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยติดตอขอไดท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผล   
      อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.10  หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง 
    ดังกลาวโดยตรงท่ี 

   Educational Service Division 
   National Institute of Development Administration 
   118 Serithai Road, Klong Chan, 
   Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
   Fascimile : (662) 377-7477 

สถาบันอนุโลมใหสงเอกสารตามขอ 1.8, 1.9 และขอ 1.10 ภายในวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือวา
เอกสารการข้ึนทะเบียนไมครบถวนและหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

หมายเหตุ :   เอกสารถายสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ  

สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครโดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบ 
ภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติใน
การเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวาผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกลาวเปน
โมฆะ และไมมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะถือวาหมดสภาพการเปน
นักศึกษาของสถาบัน   

 

อนึ่ง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามขอ 1.1 และ 
ขอ 1.2 โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบวาคุณวุฒิท่ีนํามาใชในการข้ึนทะเบียนดังกลาวไมถูกตองและ
ไมตรงกับขอเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก  ก.พ. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันฯ จะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษา และอาจพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 

2. นําหลักฐานตาม ขอ 1  มารายงานตัวท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 4 ระหวาง 
วันจันทรท่ี 25 – วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  
เพ่ือรับรหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) สําหรับ Login เขาระบบเพ่ือบันทึกประวัติและ
ลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ตท่ี http://reg.nida.ac.th พรอมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียน และคูมือ
การใชระบบทะเบียนผานอินเทอรเน็ต 

กรณีผูท่ีผานการคัดเลือกไมสามารถมารายงานตัวดวยตนเอง  สามารถมอบหมายใหผูอ่ืนมารับแทนได 
โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทาน และผูรับมอบฉันทะ 
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อนึ่ง ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใชบริการตางๆ ของสถาบัน ซ่ึงสถาบันฯ ไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา – บีเฟสต สมารท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
พรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยของธนาคารใหทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาตองปฏิบัติตาม
ระเบียบเก่ียวกับการเปดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใชบัตรบีเฟสต สมารท ของธนาคารทุกประการ  

3. นักศึกษา login เขาระบบเพ่ือบันทึกประวัติสวนตัวให เรียบรอย ระหวาง วันจันทร ท่ี  25  
– วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 กอน  มิฉะนั้นจะทําการลงทะเบียนไมได (นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ตดวยตนเองเทานั้น  หามใหสิทธิ์ผูอ่ืนดําเนินการแทนหากมีความผิดพลาดถือวาเปน
ความรับผิดชอบของนักศึกษา) 

4. นักศึกษาทําการลงทะเบียนตามรายวิชาท่ีสถาบันกําหนดให  โดยใหทํารายการได ระหวาง วันจันทรท่ี 25 
– วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เทานั้น  (หากนักศึกษาไมแนใจในวิชาท่ีลงทะเบียนสามารถทําการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายวิชาไดจนแนใจในวิชาท่ีลงทะเบียนแลวจึงกดปุมยืนยันการลงทะเบียนและสั่งพิมพใบ
แจงยอดการชําระเงินหลังจากทําการยืนยัน) หากมีปญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดตอกองบริการการศึกษา 
โทร. 0-727-3367-9 

5. ใหนักศึกษานําใบแจงยอดชําระเงินไปชําระท่ีธนาคาร โดยนักศึกษาสามารถชําระได 4 ธนาคาร ดังนี้ 
 1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ๒) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ๓) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ชําระเงินไดทุกสาขาของธนาคารดังกลาวท่ัวประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร โดยชําระเงินดวย
เงินสดเทานั้น  และใชแบบฟอรมใบแจงยอดการชําระเงินท่ีพิมพจากระบบทะเบียนของสถาบันเทานั้น (หามใชใบ
นําฝากของธนาคาร) 

6. หลังจากชําระเงินท่ีธนาคารเรียบรอยแลวใหนักศึกษาเก็บใบแจงยอดการชําระเงินสวนท่ี 1 ไวเปน
หลักฐานการลงทะเบียน 

7. หลังจากชําระเงินผานธนาคารเรียบรอยแลวระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (เวนวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเขาไปตรวจสอบการลงทะเบียนได 

8. เม่ือนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนแลวถือวาเสร็จสิ้นการข้ึน/ลงทะเบียน  และสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนผานทางอินเทอรเน็ต 

9.  ในกรณีผู ท่ีผานการคัดเลือกยังคงสภาพเปนนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะตองลาออกจาก
สถานภาพนักศึกษาเดิมกอน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา หรือในกรณีท่ีหมดสภาพการเปนนักศึกษา 
หากยังคางพันธะกับสถาบัน จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

10. หลักสูตรกําหนดใหผูผานการคัดเลือกตามรายชื่อขางตนเรียนวิชา พค 4000 พ้ืนฐานการบริหาร
การพัฒนาสังคม ระหวาง วันท่ี 6 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 
 

หมายเหตุ :  สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับนักศึกษา/อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และ
หลักสูตรท่ีจะทําการเปดสอน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศสถาบัน 

 
 
 
 

ท้ังนี้ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันไดตอเม่ือไดผลคะแนน TOEFL 
ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต 500 คะแนนข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Computer-based 
ไดผลคะแนนตั้งแต 173 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ไดผลคะแนนตั้งแต 61 
ข้ึนไป หรือไดผลคะแนน IELTS ตั้งแตระดับ 5.0 ข้ึนไป (อายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันท่ีย่ืนคะแนนตอคณะ) 
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อัตราคาธรรมเนียม 
๑.  คาบํารุงสถาบัน 4,000 บาท 
๒.  คาธรรมเนียมการศึกษา หนวยกิตละ 6,000 บาท 
๓.  คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ 1,000 บาท 
๔.  คาธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลย ี 1,000 บาท 
๕.  คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 10,000 บาท 
๖.  คาธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 

 
 
 
 
วันปฐมนเิทศ 
 วันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561   เวลา 13.30 น. – 15.00 น.  ณ หองประชุม 1 ชั้น 16 
อาคารนวมินทราธิราช  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
วันเปดเรียน 
 วันจันทรท่ี  6  สิงหาคม 2561 
 
ติดตอสอบถาม 
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 โทรศัพท 0-2727-3101, 
0-2727-3099   

 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี           มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
 
 
              

         

นักศึกษาจะตองชําระเงินระหวาง วันจันทรท่ี 25 – วันศุกรท่ี 29 มิถุนายน 2561 เทานั้น 
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว) 
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพ่ือสังคม 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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