
ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 11 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕60 

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ         
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 11 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2560 นั้น 

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกใหไ้ด้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 
 (ข) แบบ ๒ (๒.๑) เรียนรายวชิาและท าวิทยานิพนธ์ 

1. นางสาวอรศรี ศรีระษา เลขประจ าตัวสอบ 602101032001 
2. นางสาวชนกนาถ สามนคร เลขประจ าตัวสอบ 602601032001 

หมายเหตุ  
   หมายถึง ผู้ที่ได้รับการยกเว้นเฉพาะเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามข้อก าหนดของสถาบัน 

  ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน
จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามข้อก าหนดของสถาบัน และผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นเกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษส 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 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ต้องมารายงานตัวและรับเอกสารแนะน า
การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเข้าเรียนผ่านระบบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของสถาบัน จะต้องลาออกจากสถานภาพเดิมก่อนจึง
จะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และกรณีที่เคยเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ และได้
หมดสภาพการเป็นนักศึกษา หากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องด าเนินการให้เรียบร้อย
ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

๒. 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) 



-๒- 

 

 

 

๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๓ ชุด 
(กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ต ารวจ เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน ๓ ชุด) 

๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ชุด  
๒.๕ ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ชุด 
๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดครุย หรือเครื่องแบบ

นักศึกษาของสถาบันอื่น) 
๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนยศ เปลื่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๒ ชุด 
๒.๘ ส าเนาใบทะเบียนสมรส จ านวน 1 ชุด (ส าหรับนักศึกษาหญิงที่นามสกุลไม่ตรงกับเอกสาร

การส าเร็จการศึกษา) 
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ก. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยื่นค าร้องขอได้ที่ 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการศึกษาด้วย 

ข. หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่  

Educational Service Devision 
National Institute of Development Administration  
118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 

สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ ก. และข้อ ข. ภายในวันที่ 15 มกราคม ๒๕61 มิฉะนั้นจะ
ถือว่าเอกสารขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

หมายเหตุ  เอกสารถ่ายส าเนาให้ชัดเจนและลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ 

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒.๑ 
และ ๒.๒ โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว        
ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงของสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และด าเนินการ       
ตามกฎหมายในกรณีปลอมแปลงคุณวุฒิทางการศึกษา  

สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่
ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แล้ว จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

๓. น าหลักฐานตามข้อ ๒ มารายงานตัวที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการ
การศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น ๔ ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เพ่ือรับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน 
(Password) ส าหรับ Login เข้าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
http://reg.nida.ac.th  
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อนึ่ง ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
เพ่ือมีบัตรในการใช้บริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา - บีเฟิสต์ สมาร์ท โดยธนาคารก าหนดวันรับบัตรประจ าตัว
นักศึกษาพร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ของธนาคารให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารทุกประการ  

(กรณีไม่สามารถมารับเอกสารในวันดังกล่าวได้ ขอให้ส่งตัวแทนมารับเอกสารการลงทะเบียน
ด้วย โดยจะต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย มิเช่นนั้นจะถือว่า    
สละสิทธิ์) 

๔. นักศึกษาท าการพิมพ์ใบลงทะเบียนตามรายวิชาที่สถาบันฯ ก าหนดให้ ระหว่างวันที่ 12 - 15 
ธันวาคม 2560 นักศึกษาสามารถดูตัวอย่าง ขั้นตอนการลงทะเบียนจากข่าวประกาศข้อ ๑ 
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบทะเบียน หากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ กองบริการ
การศึกษา โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๓๖๙ 

๕. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าลงทะเบียนจากระบบของสถาบันฯ เท่านั้น (ห้ามใช้ใบฝาก
เงินของธนาคาร) ไปช าระด้วยเงินสดที่ธนาคารภายในเวลาท าการของธนาคาร ดังนี้  

๑. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
๒. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) ทุกสาขา 
๓. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
๔. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

 

 
 
 
 
 

๖. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดังนี้ 
แบบ ๒ (๒.๑) เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ (กรณีทุนส่งเสริมประเภทที่ 3) 

 ค่าบ ารุงสถาบัน        ๔,๐๐๐  บาท 
 ค่าลงทะเบียน ๑๒ หน่วยกิต             6๐,๐๐๐  บาท 
 ค่ากิจกรรมพิเศษ      ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าบริการเทคโนโลยี       ๑,๐๐๐  บาท 
 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)    ๑,๐๐๐  บาท 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร            ๒๐  บาท 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   7๖,๐๒๐  บาท  
 
 หมายเหตุ   ค่ากิจกรรมพิเศษ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่าย ๓ ภาค ภาคละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๗. หลังจากช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดช าระเงินส่วนที่ ๑     
ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน ระบบจะท าการปรับปรุงข้อมูลการช าระเงินของนักศึกษาและ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินได้หลังจากช าระแล้ว ๒ วันท าการ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ผ่านทาง http://reg.nida.ac.th 
 

นักศึกษาจะต้องช าระเงินระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 
ในเวลาท าการของธนาคารเท่าน้ัน มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ ์



-๔- 

 

 

 

๘. เมื่อนักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอนข้อที่ ๑-๗ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้นการขึ้น/ลงทะเบียน 
๙. สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด       

ตามจ านวนทุนที่คณะจัดสรรให้ ทั้งนี้ การจะได้รับทุนประเภทใดหรือได้รับการคัดเลือก       
โดยไม่ได้รับทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไข
ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศก าหนดเกณฑ์
การให้ทุนของสถาบัน ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาโดยต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ 

๑๐. ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
และได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือน ส่วนค่ากิจกรรมพิเศษ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของคณะ   
ผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒ จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตเต็มจ านวน ส่วนผู้ที่
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓ จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตก่ึงหนึ่ง 

การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและรับ
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดังนี้ 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้ 
 ๑. ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑, ๒ และ ๓ จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละ    
ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๓๐ หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ 
รับทุน 
 ๒. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลังขอลาออก หรือสิ้น
สภาพการเป็นนักศึกษากรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา จะต้องคืนเงิน
ทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
 3. ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับ
ฯ ว่าด้วยการศึกษาหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบันเว้น
แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
 4. กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า 
 5. กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะได้รับการ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้ ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้นๆ  
 6. ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง 
 7. ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิที่จะไปขอรับทุนอ่ืนๆของสถาบัน ยกเว้นทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 8. ระยะเวลาการให้ทุน (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) 
  ๑. (ก) แบบ ๑ (๑.๑) ท าวิทยานิพนธ์     ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
  ๒. (ข) แบบ ๒ (๒.๑) เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์     ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา ๓ ปี 

๓. (ค) แบบ ๒ (๒.๒) เรียนระดับปริญญาโทและเอก  ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา ๔ ปี 
9. ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติหากไม่ท าประกันสุขภาพตามที่สถาบันก าหนด จะหมดสิทธิได้รับทุน 
 



-๕- 

 

 

 

เงื่อนไขส าหรับผูไ้ด้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship) 
 1. ให้ผู้รับทุนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรู้เฉพาะในการสมัครสอบ

ครั้งแรกเท่านั้น 
 2. ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่ารักษาสถานภาพ 
 3. ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับสถาบันเป็นระยะเวลา 

5 ปี หลังจากนั้นให้ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ตกเป็นของนักศึกษาผู้รับทุน หากผู้รับทุนด าเนินการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ทางกฎหมายของผู้อ่ืน “ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความ
เสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว 

 4. ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ วารสาร
ระดับนานาชาติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
หรือ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ก าหนด โดยไม่รวม Proceedings 
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