
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ครั้งที่ 2  
______________________________________ 

 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ภาคภาษาไทย ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณี
ทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1.  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)  
  1.1 เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  1.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาคการศึกษาละ  
        30,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท  
 2.  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2      เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร 
 3.  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3      เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตก่ึงหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร 
 ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2565          
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
 คุณสมบัติผู้สมัครทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)  
 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  1.2  โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 (หากมีผลงานทางวิชาการ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  
  1.3  ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ในการสอบ Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป 
หรือ ในการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบ Internet-based (IBT) 
ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT 
(English Proficiency Test) ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป ทั้งนี้ โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร  
  1.4  ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 550 
คะแนน โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
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ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผล
การสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร 
 1.5  มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคย
สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

         1.6  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และ
ยอมรับข้อก าหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ 

 
 คุณสมบัติผู้สมัครทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2, 3  
 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  2.2  โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 (หากมีผลงานทางวิชาการ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  
  2.3  ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ในการสอบ Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป 
หรือ ในการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบ Internet-based (IBT) 
ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT 
(English Proficiency Test) ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป ทั้งนี้ โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร  
  2.4  ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 550 
คะแนน โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
ตามเกณฑ์เง่ือนไขที่ก าหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผล
การสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร 
 2.5  มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคย
สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

         2.6  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และ
ยอมรับข้อก าหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ 

 
1. การรับสมัคร   
 ปี 2565 ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัคร รายละเอียด ดังนี้  
  พิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่  http://edserv.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. เข้าเว็บไซต์กองบริการการศึกษา เลือกเมนู “ศึกษาต่อ” และเลือกหัวข้อ “ประกาศ
รับสมัคร และใบสมัคร”  

2. เลือก “ใบสมัคร” ตามชื่อหลักสูตร 
 
 



 

 
 

 

-3- 
 

3. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัคร โดยใช้กระดาษเอ4 สีขาว
เท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็น โมฆะ 

  4. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน 
ก. วิธีการสมัคร  
  สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online) 
  ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online)  
   1.  เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
   2.  เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)  
   3.  ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)  
   4.  ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
   5.  สมัครสอบ 
   6.  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
   7.  ยืนยันการสมัคร 
   8.  พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
   9.  ช าระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online)  
          ไดท้ี่  -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
                 -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
   10.  ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่  
            -  เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)  
            -  E-mail : applynida-s@nida.ac.th 
            -  ไปรษณีย์ ส่งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
              148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240  
              (วงเล็บมุมซองเอกสารประกอบการสมัคร 
                        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)  

  
ข. ก าหนดการรบัสมัคร 
  

ครั้งที่ 2 
12 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 2565 รับสมัครและยื่นใบสมัคร    
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
10 พฤศจิกายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์    
17 พฤศจิกายน  2565  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  
21 – 28 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนและช าระเงิน  
22 ธันวาคม 2565 ปฐมนิเทศระดับคณะ    
6 มกราคม 2566 เปิดภาคการศึกษา    

 

http://entrance.nida.ac.th/
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ค. หลักฐานการสมัคร  
 1.   ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ตามหน้า 2)  

 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ในการสอบ Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
ในการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือในการสอบ Internet-
based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ ระดับ 5.0 ขึ้นไป 
หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT (English Proficiency Test) ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป ทั้งนี้ โดยผลการ
สอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร 

  หมายเหตุ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับผลสอบ TOEFL ITP ของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION เท่านั้น 

               3.   ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,300 บาท    
 4.   ส าเนาวุฒิปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1  ฉบับ 
 5.   ส าเนา Transcript ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทฉบับสมบูรณ์ อย่างละ 1 ฉบับ 
 6.   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  (ไม่เกิน  6  เดือน) 
 7.   หนังสือรับรอง จ านวน 3 ฉบับ 
 8.   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร) 
 9.  กรณีผู้สมัครมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือ
เทียบเท่า ต้องส่งผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาในวันที่สมัครด้วย 
 10. ผู้สมัครเรียนจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพิจารณา
พร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย หัวข้อ ความส าคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์การศึกษา วรรณกรรม หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย (ความยาวไม่เกิน 15 หน้า) 
 11. กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มีหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
   11.1  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  11.2  หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 
    Educational Service Division, 
    National Institute of Development Administration, 
    148 Serithai Road, Klong Chan, 
    Bangkapi, Bangkok  10240  Thailand 
    Facsimile: (662) 377-7477  

 

หมายเหตุ: เอกสารตามข้อ 11.1 และ 11.2 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวัน
เปิดภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน  

  

      อนึ่ง สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หาก 
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน  สถาบันจะถือว่าขาด 
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คุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการ
คัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน  

 
ง. วิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณาประวัติ
ส่วนตัว  ผลการศึกษาจาก Transcript และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด ตลอดรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
เพ่ือทราบถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความรู้ทั่วไปในวิชาที่เรียนมา ทั้งนี้ การ
คัดเลือกดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการพิจารณาตั ดสินของ
คณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สุด ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการการคัดเลือก 
โดยเฉพาะก าหนดการสอบสัมภาษณ์ อย่างเคร่งครัด ส าหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให้ผู้สมัครติดตามสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีคณะโดยตรงต่อไป 
 
  อนึ่ง  สถาบันสงวนสิทธิ์จะไม่จัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดที่มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกไม่ถึง 5 คน โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป  
 

สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตาม
จ านวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบันฯ ทัง้นี้ การจะได้รับทุนประเภทใดหรือได้รับการคัดเลือกโดย
ไม่ได้รับทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน  ส่วนผู้ได้รับการ
คัดเลือกที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ และผู้ผ่านการคัดเลือก
ทุกคนจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
 
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังนี้ 
 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)  
   1. ผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.50 จึงจะมีสิทธิ์
ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า3.50 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.30  จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หาก
ภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.30 จะหมดสิทธิ์รับทุน  
   2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออก หรือขอยกเลิกการ
รับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
   3 . กรณีที่ผู้ รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ งซ้ า ผู้ รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า  
   4. กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตรจะได้รับ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้  ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้น ๆ  
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   5. ผู้รับทุนได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เฉพาะในการสมัครสอบครั้งแรกเท่านั้น  
   6. ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ให้ผู้รับทุนต้องช าระค่ารักษาสถานภาพเอง 
   7. ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะหรือสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง  
    
 เงื่อนไขเพ่ิมเติมส าหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)  

1. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษากับสถาบัน เป็นระยะเวลา 5 ปี 
2. ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละภาคการศึกษา ต่อเมื่อมีการลงทะเบียน

เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
หรือลงทะเบียนเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ส่วนภาคฤดูร้อนจะต้องมีการลงทะเบียน
เข้าเรยีนไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน 

3. ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่ารักษาสถานภาพ 
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบสารสนเทศ E-

THESIS ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
5. ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน ยกเว้นทุนสนับสนุนการท าและการตีพิมพ์

วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
6. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ วารสารระดับ
นานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ก าหนด โดยไม่รวม Proceedings 
   7. ระยะเวลาการให้ทุน (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) 
หลักสูตรปริญญาเอก ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา  
 
 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2, 3 
  1. ผู้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.30 หากภาค
การศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ระงับการให้ทุน 
  2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการ
รับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
  3. ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะหรือสถาบันฯ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง  
 

2. การประกาศผล 
         2 .1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  และก าหนดวัน  เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ที่             
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทางเว็บไซต์  
http://gspa.nida.ac.th   
 2.2 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 
10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทางเว็บไซต์ http://gspa.nida.ac.th  

http://gspa.nida.ac.th/
http://gspa.nida.ac.th/
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3. ขึ้นทะเบียน Online เป็นนักศึกษา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 

- ผู้มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเป็นนักศึกษา Online ระหว่างวันที่ 21 -  28 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียด
การช าระเงินระบุในส าเนาใบลงทะเบียน/ใบแจ้งยอดการช าระเงิน)   
 

     อนึ่ง สถาบันก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่
ปรากฏข้างต้น ถ้าไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง ขอให้ท าเอกสารมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมารับเอกสารการขึ้น
ทะเบียนในวันดังกล่าวด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 
4. วันปฐมนิเทศ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
5. วันเปิดภาคการศึกษา 

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 
 
 หมายเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา และหลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า        
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน  

 
  

                  ประกาศ   ณ  วันที่            กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

               
 
 
 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                                                          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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