
 
  
 
 
 
 

ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
เรื่อง รายชื่อผูไ้ด้รบัการพิจารณาคดัเลือกเข้าศกึษา 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพฒันาสังคม 
รุ่นที่ 6 ประจําภาค 1 ปกีารศกึษา 2558 

---------------------------- 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2558 น้ัน 
 
  บัดน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้า
ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ดังต่อไปน้ี 
 
  รายชื่อผู้ผา่นการคดัเลือกเปน็นกัศึกษาสามัญ หลกัสตูรแบบ 1(1.1) 

กรณปีกต ิ
       ๑.นายชัยยุทธ์  ถาวรานุรักษ์ 
 

  รายชื่อผู้ผา่นการคดัเลือกเปน็นกัศึกษาสามัญ หลกัสตูรแบบ 2(2.1) 
  กรณปีกต ิ
       1.นายณัฐพงษ์  เพชรละออ 
       2.นายวรภัทร  เมฆขจร 

 
การขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษาสามัญและลงทะเบยีนเข้าเรียน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี   
1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังน้ี.- 

1.1  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ปรญิญาตรีและปริญญาโท จํานวน   1    ชุด 
1.2 สําเนาปริญญาบัตร ปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว จํานวน 2 ชุด 
1.3 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ชุด 
1.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  2  ชุด 
1.5 ใบรับรองแพทย์ จํานวน  1 ชุด   
1.6 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จํานวน  2  รูป (ไม่สวมครุย หรือเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันอ่ืน) 
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส  (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งช่ือ

สกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สําเร็จการศึกษา) จํานวน  2  ชุด 
1.8 ในกรณีผู้ที่ทํางานแล้วจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้น

สังกัดด้วย  
 
 
 
 

(สําเนา)
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สําหรบัผูส้ําเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
1.9   หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสาํนักงาน 
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยติดต่อขอได้ที่สํานักมาตรฐานและประเมินผล   
      อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.10 หนังสือรบัรองการสําเร็จการศกึษาจากสถานศกึษา โดยให้สถานศึกษาสง่หนังสือ   
      รับรองดังกล่าวโดยตรงที่ 

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

 
สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 1.8, 1.9 และข้อ 1.10 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 

มิฉะน้ันจะถือว่าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม่ครบถ้วนและหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 

หมายเหต ุ:   เอกสารถ่ายสาํเนาใหเ้ซ็นรบัรองสาํเนาทกุฉบบั 
 
2. นําหลักฐานตาม ข้อ 1  มารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ช้ัน 4 ระหว่าง

วันจันทร์ที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น. เพ่ือรับ
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) สําหรับ Login เข้าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและลงทะเบียน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ URL:reg.nida.ac.th พร้อมรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ลงทะเบียน และคู่มือการใช้ระบบ
ทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต 

กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารายงานตัวด้วยตนเอง  สามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทนได้ 
โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ 

อน่ึง ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งสถาบันฯได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา – บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งน้ี นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบเก่ียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ  

3. นักศึกษา login เข้าระบบเพ่ือบันทึกประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อย ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วัน
พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ก่อน มิฉะน้ันจะทําการลงทะเบียนไม่ได้ (นักศึกษาต้องดําเนินการลงทะเบียน
ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองเท่าน้ัน  ห้ามให้สิทธ์ิผู้ อ่ืนดําเนินการแทนหากมีความผิดพลาดถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของนักศึกษา) 

4. นักศึกษาทําการลงทะเบียนตามรายวิชาที่สถาบันกําหนดให้  โดยให้ทํารายการได้ วันจันทร์ที่ 15 - 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เท่าน้ัน (หากนักศึกษาไม่แน่ใจในวิชาที่ลงทะเบียนสามารถทําการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายวิชาได้จนแน่ใจในวิชาที่ลงทะเบียนแล้วจึงกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนและสั่งพิมพ์ใบ
แจ้งยอดการชําระเงินหลังจากทําการยืนยัน) หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา 
โทร. 0-727-3367-9 
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5. ให้นักศึกษานําใบแจ้งยอดชําระเงินไปชําระที่ธนาคาร โดยนักศึกษาสามารถชําระได้ 4 ธนาคาร ดังน้ี 
 1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ๒) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ๓) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 
ชําระเงินได้ทุกสาขาของธนาคารดังกล่าวทั่วประเทศ ภายในวันทําการของธนาคาร โดยชําระเงินด้วย

เงินสดเท่าน้ัน  และใช้แบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชําระเงินที่พิมพ์จากระบบทะเบียนของสถาบันเท่าน้ัน (ห้ามใช้ใบ
นําฝากของธนาคาร) 

6. หลังจากชําระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชําระเงินส่วนที่ 1 ไว้เป็น
หลักฐานการลงทะเบียน 

7. หลังจากชําระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ) โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้ 

8. เมื่อนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการขึ้น/ลงทะเบียน  และสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

9. ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังคงสภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพ
นักศึกษาเดิมก่อน จึงจะมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือในกรณีที่หมดสภาพการเป็นนักศึกษา หากยังค้าง
พันธะกับสถาบัน จะต้องดําเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

อน่ึง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามข้อ 
1.1 และข้อ 1.2 โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่นํามาใช้ในการข้ึนทะเบียนดังกล่าวไม่
ถูกต้องและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก  ก.พ. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 
 
อัตราคา่ธรรมเนียม 
  1.  ค่าบํารุงสถาบัน      4,000 บาท 
  2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ    6,000  บาท 

3.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ   1,000  บาท 
  4.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี    1,000  บาท 
  5.  ค่าธรรมเนียมธนาคาร                    20 บาท 
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เงื่อนไขผู้ได้รบัทนุส่งเสริมการศกึษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) 
 1. ผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใด
ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดให้จะหมดสิทธิรับทุน 
 2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือหมดสภาพ หรือขอ
ยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
เป็นอย่างอ่ืน 
 3. กรณีที่ผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงซ้ํา ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ํา 
 4. กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะได้รับยกเว้น
ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันได้ ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันๆ 
 5. ผู้รับทุนจะต้องทํางานให้คณะ หรือสถาบัน ไม่ตํ่ากว่าสัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง 
 6. ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนักศึกษากับสถาบัน เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 7. ผู้รับทุนน้ีไม่มีสิทธิที่จะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน ยกเว้นทุนสนับสนุนการทําและการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
วันปฐมนเิทศ 
 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 16 อาคาร 
นวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
วันเปิดเรียน 
 วันจันทร์ที่  10  สิงหาคม 2558 
 
ติดต่อสอบถาม 
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 16 โทรศัพท์ 0-2727-3576, 
0-2727-3099   
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่           ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 
                รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล 
 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล) 
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                           ประธานกรรมการรับนักศึกษา 

นักศกึษาจะตอ้งชําระเงนิระหว่างวันที่ วันจันทรท์ี่ 15 - วันศกุรท์ี่ 19 ธันวาคม 2557  เท่านั้น 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสทิธิ ์


