
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 19 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕64 

--------------------------------------- 
ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ   
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 19 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกใหไ้ด้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 

 แบบ 1 (1.๑) ท าวิทยานิพนธ์ 

1. นายธันยบูรณ์ ดีสมสุข เลขประจ าตัวสอบ 642601031002 

แบบ ๒ (๒.๑) เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

1. นางสาวปุณยิกา ขจิตระบิน เลขประจ าตัวสอบ 642601031001 
2. นางสาวเบญทิวา สุรศาสตร์พิศาล เลขประจ าตัวสอบ 642601032002 

หมายเหตุ  
  ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ไม่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริม
พื้นฐานจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามข้อก าหนดของสถาบัน และไม่ได้รับการยกเว้นเกณฑ์
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา จะต้องสอบ TOEFL แบบ Paper-based ตั้งแต่ 
๕๐๐ ขึ้นไป หรือแบบ Computer-based ตั้งแต่ ๑๖๓ ขึ้นไป หรือแบบ Internet-based(IBT) ตั้งแต่ ๖๑ 
ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป ก่อนจะส าเร็จการศึกษา 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญตามรายชื่อข้างต้น จ านวน 3 ราย ต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน ถ้ายังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ 

จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม ่ 

2. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
๒.๑ ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 2 ชุด 
๒.๒ ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จ านวน ๒ ชุด (ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าด้วย) 
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๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
(กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน ๓ ชุด) 

๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
๒.๕ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 

เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ทั้งของรัฐและเอกชน 

๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย หรือเครื่องแบบ
นักศึกษาของสถาบันอื่น) 

๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อ – สกุล จ านวน ๒ ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐาน
การศึกษา) 

๒.๘ ส าเนาใบทะเบียนสมรส จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
2.9 นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษาได้ที ่
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา) 
(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (2.1 – 2.9 ส่งถึงสถาบันฯ 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2565 โดยยึดวัน
ประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 19) 

 
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(2) หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวโดยตรงที่  

Educational Service Devision 
National Institute of Development Administration  
148 Serithai Road, KlongChan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
Fascimile : (662) 377-7477 
 

สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ (1) และข้อ (2) ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
แรก ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ของสถาบัน 

*  เอกสารถ่ายส าเนาให้ชัดเจนและลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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หมายเหตุ 1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้องไม่
ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่าน
การคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ก าหนดข้างต้นสถาบันจะถือว่าการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืน
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ๒. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทาการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 2.1 และ2.2 โดย
ไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
ของสถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรอง จาก ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมด
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 4. ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆของสถาบัน ซี่งสถาบันได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารจะก าหนดวันรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์กับธนาคาร ให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้  นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก และระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ 
3. การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร / การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงนิค่าลงทะเบียน 
ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

1 ตั้งแตว่ันที่ 14-16 
มกราคม 2565 

ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก า ร ขึ้ น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ 
เว็บไซต์https:// forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่งค าแนะน า 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก 
ทาง E-mail ตามท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ 
Download File  คูม่ือการใช้งานระบบบริการ  
การศึกษา และแบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือก 
ตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

2 ตั้งแตว่ันที่ 14 – 19
มกราคม 2565 

ส่งเอกสารการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา

ใหส้ถาบัน 

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ 
นักศึกษาใหม่ ใหส้ถาบัน 
(เอกสารตามข้อ 2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 
ส าหรับนักศึกษาใหม่) 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การด าเนินการ 

3 วันที่ 17 มกราคม 
2565 

ส่ง e-mail แจ้ง
นักศึกษา 

สถาบันฯจะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง e-mail ตามท่ีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File คู่มือ 
การใช้งานระบบบริการการศึกษา ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

4 ตั้งแตว่ันที่ 17-19 
มกราคม 2565 

บันทึกข้อมูลประวัติ 
นักศึกษาใหม่และ

ลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/  
ท าการ login เข้าระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง 
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้ 
จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 19 มกราคม 2565 
หมายเหตุ 
นักศึกษาท่ีไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ 
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี 
ปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการ 
การศึกษา โทร +66-84-917-0978,  
+66-94-742-935 (วันและเวลาราชการ) 

5 ตั้งแตว่ันที่ 17-21 
มกราคม 2565 

ช าระเงินค่า 
ขึ้นทะเบียน 

และลงทะเบียน 

ช าระเงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่ 
๑. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
๒. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
๔. Counter Service ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
หมายเหตุ 
๑. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่ 
แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
๒. ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ 
ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น  
จะถือว่าสละสิทธิ์ 
๓. หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ 
เอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน 
๔. ระบบทะเบียนจะท าการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป  
(เว้นวันหยุดราชการ) 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและ
การช าระเงินหลักจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

 
  

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/


-๕- 

 

 

 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 
 แบบ 1 (1.๑) ท าวิทยานิพนธ์ (กรณีทุนส่งเสริมประเภทที่ 3) 

ค่าบ ารุงสถาบัน        4,๐๐๐  บาท 
 ค่ากิจกรรมพิเศษ      ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าบริการเทคโนโลยี       ๑,๐๐๐  บาท 
 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)    ๑,๐๐๐  บาท 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   16,๐0๐  บาท  
 

แบบ ๒ (๒.๑) เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ (กรณีทุนส่งเสริมประเภทที่ 3) 
 ค่าบ ารุงสถาบัน        4,๐๐๐  บาท 
 ค่าลงทะเบียน ๑๒ หน่วยกิต             6๐,๐๐๐  บาท 
 (กรณีได้รับทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตก่ึงหนึ่ง) 
 ค่ากิจกรรมพิเศษ      ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าบริการเทคโนโลยี       ๑,๐๐๐  บาท 
 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)    ๑,๐๐๐  บาท 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   76,๐0๐  บาท  

  
 หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
 
หมายเหตุ  ค่ากิจกรรมพิเศษ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่าย ๓ ภาค ภาคละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

หลักเกณฑ์การรับทุนและเงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทท่ี 2 และ
ประเภทที่ 3 ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา 

5. การปฐมนิเทศ 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Zoom จึงขอให้นักศึกษา
ใหม่ทุกท่านไปรับการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์เชิญเข้าห้องออนไลน์ผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้ 

6. การเปิดภาคการศึกษา  

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 (ตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ www.gscm.nida.ac.th) 

7. ติดต่อสอบถาม 
  1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-727-3368, 084-917-0978 

  กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
  2. ฝ่ายการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ 
   โทร 02-7273317, 090-678-4690  



-๖- 

 

 

 

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการคัดเลือกและขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 

                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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