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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
รุ่นที่ 16 ประจ าปีการศึกษา 2564  

ครั้งที่ 1   
______________________________________ 

 
  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564  ครั้งที่ 1 นั้น 
 
 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแบบ 2.1 และข้ันตอนการเข้าเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   

1) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)  
1.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ 
ล าดับที่  รหัสประจ าตัวสอบ        ชื่อ-ชื่อสกุล 

1 641601420001 นายภีมวัจน์ ธรรมชัยกุล 

 
2) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2  

  2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับทุนการศึกษา ได้แก่  
 
 
   

ล าดับที่  รหัสประจ าตัวสอบ         ชื่อ-ชื่อสกุล 
        1 641801420001 นายสมเกียรติ นากระโทก  

 

3) ผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีปกติ ได้แก่   
 
 
 

 

ล าดับที่  รหัสประจ าตัวสอบ         ชื่อ-ชื่อสกุล 
1 641201420008 นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์ 
2 641201420004 นางสาวภัทรมาศ พรวรากรณ์ 
3 641201420007 นาวาอากาศตรีสุกฤษฎิ์ นิสยันต์  
4 641201420005 นางสาวปณิชา วีรศิลป์  
5 641201420002 นางสาวภัทรพิชญ์ นะอ่อน 
6 641201420001 นางสาววิสสุตา ทรงสวัสดิ์  

  

  ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐาน จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามข้อก าหนดของสถาบัน และผู้ที่ไม่มีคะแนน TOEFL จะต้องสอบ TOEFL 
ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 หรือ IELTS 5.0 ขึ้นไป ก่อนส าเร็จการศึกษา    
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4) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องใช้หลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้วทั้งปริญญาตรี               
                 และปริญญาโทจ านวน 2 ชุด กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม                  
                 ดังนี้ 

4.1.1  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.1.2 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสือ
รับรองดังกล่าวโดยตรงได้ท่ี 
Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration, 

   148 Serithai Road, Klong chan, 
Bangkapi, Bangkok  10240  Thailand 
Facsimile: (662)  377-7477 

4.2 ส าเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ ฉบับละ 2 ชุด 
4.3 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ชุด (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศทหาร ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตร

ข้าราชการและค าสั่งแต่งยศ จ านวน 2 ชุด) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จ านวน 2 ชุด (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล) 
4.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6  เดือน) 
4.7 ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ชุด 
4.8 แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา Download ได้ที่  

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา 
 

หมายเหตุ: ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารขึ้นทะเบียนตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 
โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้อง ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

 
5) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันจะต้องลาออกจากสภาพนักศึกษาเดิมก่อน  จึงจะมีสิทธิ์
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบันที่ระบุว่า 

“นักศึกษาสามัญจะเป็นนักศึกษาในสถาบันเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในขณะเดียวกันมิได้” ฉะนั้น หาก
พบว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญคณะใดคณะหนึ่งยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาสามัญของคณะอ่ืนใน
สถาบันด้วย จะถือว่าหมดสภาพเป็นนักศึกษาสามัญคณะนั้น ๆ ที่ขึ้นทะเบียนภายหลัง 

(2) ในกรณีที่เคยเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันและได้หมดสภาพการเป็นนักศึกษา หากค้างพันธะ
กับสถาบันจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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(3) ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยนักศึกษาจะต้องด าเนินการเปิดบัญชีเงิน
ฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคารและต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบ
การใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ 

 
6) วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกท าการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนออนไลน์โดยท าตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม การด าเนินการ 
1 24-27 กรกฎาคม  

2564  
ยืนยันสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเปน็
นักศึกษา (Online)  

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ 
http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โดยผู้ ผ่ าน
การคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  
 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่
ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกที่ก าหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา  

2 28 กรกฎาคม 
2564  

ส่ง e-mail แจ้ง
นักศึกษา  

สถาบนัฯ จะส่งค าแนะน าการขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทาง e-mail ตามที่ผูผ้่านการคัดเลือก
แจ้ง โดยสามารถ Download File คู่มือการใช้งานระบบ
บริการการศึกษาได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
 

3 29 กรกฎาคม-3 
สิงหาคม 2564 

บันทึกข้อมูลประวตัิ
นักศึกษาใหม่และ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัส
ผู้ ใช้  (USERNAME) และรหัสผ่ าน  (PASSWORD) เพื่ อ
บันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จนถึง
เวลา 23.59 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564  
 
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร.
02-727- 3629, 02-727-3367-9 (วันและเวลา
ราชการ)  
 

http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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4 29 กรกฎาคม-4 
สิงหาคม 2564 

ช าระเงินคา่ขึ้น
ทะเบียนและ
ลงทะเบียน 

 ช าระเงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่  
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ   
หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละ

ช่องทางเรียกเก็บ 
2. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ

ของธนาคาร และ Counter Service เท่านั้น มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บเอกสาร
การช าระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 

ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)  

5 24 กรกฎาคม-6 
สิงหาคม 2564 

ส่งเอกสารการข้ึน
ทะเบียนเปน็
นักศึกษาให้สถาบนั
ทางไปรษณีย์  

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ให้สถาบันฯ ตามประกาศผลการคัดเลือกที่
ระบุในข้อ 4 ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนในข้อ 
4.1-4.7 จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หรือแบบ
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยยึดวัน
ประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ ส่งตามที่อยู่ดังนี้  
 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
กองบริการการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เลขที่  148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กทม. 10240 เบอร์โทร. 02-727-3369 
 
(โปรดวงเล็บมุมซองว่าเอกสารการขึ้นทะเบียน เป็น
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1)  
     

 
7) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษามีดังนี้  

ภาคการศึกษา  2/2564 (วันศุกร์ที่ 7 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565)            
(1) ค่าบ ารุงสถาบันฯ 4,000 บาท  
(2) ค่าลงทะเบียนรายวิชา จ านวน 9 หน่วยกิต ๆ ละ 6,000  บาท 54,000 บาท 

(3) ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000 บาท 

(4) 
(5) 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) 
ค่ากิจกรรมพิเศษ 

1,000 
5,000 

บาท 
บาท 

 รวมเป็นเงิน 65,000 บาท 
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8) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้ 
    ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)  
   1. ผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดให้จะหมดสิทธิรับทุน  
   2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออก 
หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
   3. กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า  
   4. กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของ
หลักสูตรจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้  ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา   
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ  
   5. ผู้รับทุนได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เฉพาะในการสมัครสอบครั้งแรกเท่านั้น  
   6. ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ให้ผู้รับทุนต้องช าระค่ารักษา
สถานภาพเอง 
   7. ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะหรือสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 
 
 

    ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 (ผู้รับทุนนี้จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนรายวิชา) 
 1. ผู้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.30 หากภาค
การศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ระงับการให้ทุน 
 2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการ
รับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็น
อย่างอ่ืน 
 3. ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะหรือสถาบันฯ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง    
 
9) การปฐมนิเทศ 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะจัดปฐมนิเทศในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 101 ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศโดยพร้อม
เพรียงกัน 
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หมายเหตุ :  ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีผลสอบ TOEFL ต่ ากว่า 550 หรือ IELTS ต่ ากว่า 6.5 จะต้อง
เรียนวิชา ภส. 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  และ วิชา ภส. 6000  
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน โดย
ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา และต้องสอบให้ผ่าน “S” ภายในปี
การศึกษาแรก ทั้งนี้  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าผู้เรียนจ าเป็น
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารที่จ าเป็นประกอบการเรียน การสอบคุณสมบัติและการท าวิทยานิพนธ์ 

 
 

                ประกาศ  ณ  วันที่       กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณดา จันทร์สม) 
                                                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๒๒


