
 

 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข@าศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย3และองค3การ  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย3  

รุMนที่ ๕ ภาคการศึกษาที ่๑ ประจำปRการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)  

________________________ 

  

          ด$วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 จะเป;ดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข$าศึกษา                           

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย6และองค6การ                     

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 รุOนท่ี ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจำปTการศึกษา ๒๕๖๖ (คร้ังท่ี ๒)                          

จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังตOอไปน้ี 

 

๑. วัน และเวลาเรียน 

    วันเสาร6 และวันอาทิตย6 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

๒.  คุณสมบัติของผู=สมัคร 

 ผู$สมัครสามารถเลือกสมัครได$ ๒ แบบ ดังน้ี 

 - แบบ ๑ (๑.๑) แบบทำวิทยานิพนธ6 

 - แบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ6 

 โดยผู$สมัครต$องมีคุณสมบัติดังตOอไปน้ี 

 

 ๒.๑ ผู=สมัครแบบ ๑ (๑.๑) แบบทำวิทยานิพนธD ต=องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

      ๑) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากแผนท่ีมีการทำวิทยานิพนธ6หรือ               

มีการใช$วิจัยระดับสูง หรือมีประสบการณ6การทำวิจัยหรือรOวมทำวิจัยท่ีนอกเหนืองานวิจัยในช้ันเรียน                      

จากสถาบันการศึกษาท่ีได$รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน

คณะกรรมการข$าราชการพลเรือน หรือองค6กรท่ีมีมาตรฐานให$การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน

อนุมัติให$เข$าเปgนนักศึกษา 

     ๒) ต$องมีประสบการณ6ด$านการทำวิจัยซ่ึงเปgนผลงานวิจัยหรือรOวมทำวิจัยท่ีไมOใชOสOวนหน่ึง        

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

     ๓) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมOต่ำกวOา ๒.๕๐ และ

ปริญญาโทท่ีมีคะแนนเฉล่ียไมOต่ำกวOา ๓.๒๕ 
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     ท้ังน้ี สำหรับผู$สมัครท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมOเปgนไปตามเกณฑ6ท่ีกำหนด ผู$สมัครจะต$อง          

ย่ืนหลักฐานเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลงานทางวิชาการและ/หรือประสบการณ6ในการทำงานเพ่ือประกอบ                     

การพิจารณา ท้ังน้ีอยูOในดุลยพินิจของคณะพิจารณา 

๔) ผู$สมัครจะต$องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 หรือ           

ผลคะแนนสอบ TOEFL/ITP ในการสอบแบบ Paper-based ท่ีจัดสอบโดยสถาบันอ่ืนนอกเหนือจากท่ี     

จัดสอบโดยศูนย6พัฒนาและบริการด$านภาษาและการส่ือสาร คณะภาษาและการส่ือสารมาย่ืนได$ ท้ังน้ี               

ผลการสอบดังกลOาวต$องไมOเกิน ๒ ปT นับถึงวันย่ืนผลการสอบ  หรือ ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ของ 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION  เพ่ื อประกอบการพิ จารณ าคัด เลือก เข$ าศึกษา                 

ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

    ๔.๑ ในกรณีท่ีผู$สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-

based เทOากับ ๔๕๐ คะแนน แตOไมOถึง ๕๐๐ คะแนน หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผล

คะแนนต้ังแตO ๑๕๐ คะแนน หรือการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแตO ๕๒ คะแนน หรือ 

IELTS เทO า กับระดับ ๔.๐ แตO ไมO ถึ งระดับ ๕.๐ สามารถสมัครเพ่ื อพิ จารณาคัดเลือกเข$ าศึกษาได$                                 

โดยเม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะต$องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา             

ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยคณะภาษาและการส่ือสาร 

   ๔.๒ ในกรณีท่ีผู$สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแตO 

๕๐๐ คะแนนข้ึนไป แตOไมOถึง ๕๕๐ คะแนน หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแตO 

๑๗๓ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแตO ๖๑ คะแนนข้ึนไป หรือ 

ได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแตOระดับ ๕.๐ ข้ึนไป สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข$าศึกษาได$                          

โดยเม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะต$องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยคณะภาษาและการส่ือสาร 

   ๔.๓ ในกรณีท่ีผู$สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแตO 

๕๕๐ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแตO  ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป หรือ  

การสอบแบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแตO  ๗๙ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ั งแตO                         

ระดับ ๖.๐ ข้ึนไป เม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะได$รับการยกเว$นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ

บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของ                  

คณะภาษาและการส่ือสาร 

              อน่ึง นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได$ตOอเม่ือได$ผลคะแนน 

TOEFL ในการสอบต้ังแตO ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแตOระดับ ๕.๐ ข้ึนไป  

หมายเหตุ : ผู$ท่ีไมOมีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบได$ท่ีคณะภาษาและ       

ก า ร ส่ื อ ส าร  ซ่ึ ง จั ด ส อ บ ทุ ก วั น พุ ธ สั ป ด าห6 แ รก ข อ ง เดื อ น  คO า ส มั ค รส อ บ  ๑ ,๕ ๐ ๐  บ าท                               

โทรศัพท6 ๐๒-๗๒๗-๓๑๔๗ http://lc.nida.ac.th  

  ท้ังน้ี ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกลOาว ต$องมีอายุไมOเกิน ๒ ปT นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร  
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  ๕) ยกเว$นคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู$ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท

ในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปgนภาษาอังกฤษมาแล$วไมOเกิน ๕ ปT นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร 

  ๖) ผู$สมัครจะต$องมีความรู$ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถใช$งานในด$านการเรียนได$โดยต$อง

เปgนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือตามเกณฑ6ท่ีสถาบันกำหนด 

       ๗) สามารถอุทิศเวลาให$กับการศึกษาได$เต็มจำนวนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร          

และยอมรับข$อกำหนดในการเขียนวิทยานิพนธ6เปgนภาษาอังกฤษ 

 

     ๒.๒ ผู=สมัครแบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธD ต=องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๑) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาท่ีได$รับการรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข$าราชการพลเรือน หรือองค6กรท่ีมีมาตรฐาน

ให$การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติให$เข$าเปgนนักศึกษา 

  ๒) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมOต่ำกวOา ๒.๕๐ และปริญญาโท

ท่ีมีคะแนนเฉล่ียไมOต่ำกวOา ๓.๒๕ 

         ท้ังน้ี สำหรับผู$สมัครท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมOเปgนไปตามเกณฑ6ท่ีกำหนด ผู$สมัครจะต$องย่ืน

หลักฐานเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลงานทางวิชาการและ/หรือประสบการณ6ในการทำงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ท้ังน้ีอยูOในดุลยพินิจของคณะพิจารณา 

๓) ผู$สมัครจะต$องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 ห รือ                

ผลคะแนนสอบ TOEFL/ITP ในการสอบแบบ Paper-based ท่ีจัดสอบโดยสถาบันอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจัด

สอบโดยพัฒนาและบริการด$านภาษาและการส่ือสาร คณะภาษาและการส่ือสาร มาย่ืนได$ ท้ังน้ีผลการสอบ

ดังกลOาวต$องไมOเกิน ๒ ปT นับถึงวันย่ืนผลการสอบ  หรือ ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ของ INSTITUTE 

OF INTERNATIONAL EDUCATION  เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข$าศึกษา ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดังน้ี 

    ๓.๑ ในกรณีท่ีผู$สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-

based เทOากับ ๔๕๐ คะแนน แตOไมOถึง ๕๐๐ คะแนน หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผล

คะแนนต้ังแตO ๑๕๐ คะแนน หรือการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแตO ๕๒ คะแนน หรือ 

IELTS เทOากับระดับ ๔.๐ แตOไมO ถึงระดับ ๕.๐ สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข$าศึกษาได$                       

โดยเม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะต$องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยคณะภาษาและการส่ือสาร 

   ๓.๒ ในกรณีท่ีผู$สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแตO 

๕๐๐ คะแนนข้ึนไป แตOไมOถึง ๕๕๐ คะแนน หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแตO 

๑๗๓ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแตO ๖๑ คะแนนข้ึนไป หรือ 

ได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแตOระดับ ๕.๐ ข้ึนไป สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข$าศึกษาได$                             

โดยเม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะต$องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยคณะภาษาและการส่ือสาร 
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   ๓.๓ ในกรณีท่ีผู$สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแตO 

๕๕๐ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแตO  ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป หรือ  

การสอบแบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแตO  ๗๙ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ั งแตO                            

ระดับ ๖.๐ ข้ึนไป เม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะได$รับการยกเว$นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ

บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษา

และการส่ือสาร 

 อน่ึง นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได$ตOอเม่ือได$ผลคะแนน 

TOEFL ในการสอบต้ังแตO ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแตOระดับ ๕.๐ ข้ึนไป  

ห ม า ย เห ตุ  : ผู$ ท่ี ไมO มี ผ ล ส อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ส า ม า ร ถ ส มั ค ร ส อ บ ได$ ท่ี                         

คณะภาษาและการส่ือสาร ซ่ึงจัดสอบทุกวันพุธสัปดาห6แรกของเดือน คOาสมัครสอบ ๑,๕๐๐ บาท  โทรศัพท6 

๐๒-๗๒๗-๓๑๔๗ http://lc.nida.ac.th  

  ท้ังน้ี ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกลOาว ต$องมีอายุไมOเกิน ๒ ปT นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร 

  ๔) ยกเว$นคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู$ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท

ในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปgนภาษาอังกฤษมาแล$วไมOเกิน ๕ ปT นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร 

  ๕) ผู$สมัครจะต$องมีความรู$ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถใช$งานในด$านการเรียนได$  โดยต$อง

เปgนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือตามเกณฑ6ท่ีสถาบันกำหนด 

       ๖) สามารถอุทิศเวลาให$กับการศึกษาได$เต็มจำนวนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และ

ยอมรับข$อกำหนดในการเขียนวิทยานิพนธ6เปgนภาษาอังกฤษ 

 
 

คำเตือนท่ีผู$สมัครต$องทราบ 

  

    “ผู$สมัครมีหน$าท่ีต$องตรวจสอบและรับรองตนเองวOามีคุณสมบัติครบถ$วน ถูกต$องตามประกาศของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 และสถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะทำการตรวจคุณสมบัติของผู$สมัครโดยไมO

คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันตรวจสอบภายหลังพบวOา คุณสมบัติของผู$สมัครไมOเปgนไปตามประกาศ              

รับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือวOาผู$สมัครขาดคุณสมบัติในการเข$าเปgนนักศึกษาและไมOคืนเงินคOาสมัครให$       

ไมOวOากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันได$ประกาศผลการคัดเลือกแล$วให$ถือวOาผลการคัดเลือกของผู$สมัคร

ที่ขาดคุณสมบัติดังกลOาวเปgนโมฆะ และไมOมีสิทธิข้ึนทะเบียนเปgนนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเปgน

นักศึกษาแล$วจะต$องพ$นสภาพเปgนนักศึกษาของสถาบัน” 

 “สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมOจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงจำนวนผู$ข้ึนทะเบียนเปgนนักศึกษาในภาคน้ันๆ 

และอาจจัดให$มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป” 

 “สถาบันสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนกำหนดการรับนักศึกษา อัตราคOาธรรมเนียมการศึกษาและ

หลักสูตรท่ีทำการเป;ดโดยมิต$องแจ$งให$ทราบลOวงหน$า ท้ังน้ีให$เปgนไปตามประกาศสถาบัน” 
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๓. วิธีการสมัคร 

    ๓.๑ สมัครด=วยตนเอง 

    โดยขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด$ วยตนเอง ท่ี คณ ะพัฒ นาท รัพยากรม นุษย6  ช้ัน  ๑                    

อาคารมาลัย หุวะนันทน6 (เว$นวันหยุดราชการ) และชำระคOาสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (ไมOคืนคOาสมัครทุกกรณี)                    

พร$อมรับใบนำสOงเงินคOาสมัครสอบไปชำระเงิน  ท่ีกองคลังและพัสดุ ช้ัน ๓ อาคารนราธิปพงศ6ประพันธ6 

    ๓.๒ สมัครผJานเว็บไซตD 

   ๑) ดาวน6โหลดใบสมัครจากเว็บไซต6คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 ท่ี   

                http://www.hrd.nida.ac.th/phd-hodi/ 

 ๒) กรอกใบสมัครท่ีข$อมูลครบถ$วนพร$อมหลักฐานการสมัคร และสOงมาท่ีอีเมล6  

    hodishrd@nida.ac.th  พร$อมท้ังชำระคOาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  

    จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (ไมOคืนคOาสมัครทุกกรณี) 

 

๔. หลักฐานการสมัครและคJาธรรมเนียมในการสมัคร 

    ๔.๑ ใบสมัคร (สามารถดาวน6โหลดได$ท่ี http://www.hrd.nida.ac.th/phd-hodi/ )  

    ๔.๒ คOาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (ไมOคืนคOาสมัครทุกกรณี)  

    ๔.๓ ผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 หรือ ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS   

          ของ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION จำนวน ๑ ชุด 

๔.๔ สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ฉบับ และปริญญาโท จำนวน ๑ ฉบับ พร$อม 

      รับรองสำเนา 

๔.๕ สำเนาใบแจ$งคะแนน (Transcript)  ฉบับสมบูรณ6ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ฉบับ และปริญญาโท 

จำนวน ๑ ฉบับ พร$อมรับรองสำเนา 

    ๔.๖ รูปถOายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (ถOายมาแล$วไมOเกิน ๖ เดือน) 

    ๔.๗ สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล กรณีช่ือ – ช่ือสกุล ไมOตรงกับหลักฐานการศึกษา 

    ๔.๘ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

     ๔ .๙ ใบรับรองผู$สมัคร จำนวน ๓ ฉบับ จากผู$ รับรอง ๓ คน โดยผู$ รับรองต$องเปgนอาจารย6                     

ท่ีปรึกษา หรือผู$บังคับบัญชา (ตามแบบฟอร6มท่ีคณะกำหนด) 

    ๔.๑๐ ข$อเสนอโครงรOางวิทยานิพนธ6 ความยาว ๓ – ๕ หน$า  
 

สำหรับผู=สำเร็จการศึกษาจากตJางประเทศ จะต$องมีเอกสาร ดังน้ี 

 ๔.๑๑ หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตOอขอได$ท่ีสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร6 วิจัยและนวัตกรรม 

 ๔.๑๒ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให$สถานศึกษาดังกลOาวสOงหนังสือรับรอง 

โดยตรงท่ี 
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   Registrar and Academic Statistics Section 

   Education Service Division 

   Nation Institute of Development Administration 

   148 Serithai Road, Klong Chan, 

   Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

   Facsimile (662) 377 – 3477 

 

 หมายเหตุ เอกสารผู$สำเร็จการศึกษาจากตOางประเทศ  สถาบันอนุโลมให$สOงได$ถึงวันสอบสัมภาษณ6หรือ

อยOางช$าท่ีสุดภายในวันเป;ดภาคการศึกษา มิฉะน้ันจะถือวOาเอกสารไมOครบถ$วนและหมดสิทธ์ิเข$าศึกษา                

ในสถาบัน และสถาบันจะไมOคืนเงินคOาสมัครเข$ารับการพิจารณาคัดเลือก ไมOวOากรณีใดๆ 

 

๕. วิธีการคัดเลือก 

        ๕.๑ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ6การทำงาน รวมท้ัง

จดหมายรับรองด$านการศึกษา ประวัติการทำงานและความประพฤติ  

        ๕.๒ พิจารณาจากข$อเสนอโครงรOางวิทยานิพนธ6  

        ๕.๓ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS  

        ๕.๔ การสอบสัมภาษณ6  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

ความสามารถ ความพร$อมและความเหมาะสมในการศึกษาของผู$สมัคร  

      ท้ังน้ีการคัดเลือกเข$าศึกษาในหลักสูตรอยูOในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

คณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกลOาวถือเปgนท่ี

ส้ินสุด 

 

๖. กำหนดการรับสมัครเข=าศึกษา 

 

กำหนดการ วันท่ี 

ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแตOบัดน้ี – วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(เว$นวันหยุดราชการ)  

วันประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิสอบสัมภาษณ6 วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖  

ทางเว็บไซต6 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 ท่ี www.hrd.nida.ac.th                               

วันสอบสัมภาษณ6 ระหวOางวันท่ี ๑๕ – ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖   

ทางเว็บไซต6 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 ท่ี www.hrd.nida.ac.th 
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กำหนดการ วันท่ี 

วันข้ึนทะเบียน ระหวOางวันท่ี ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

หมายเหตุ หากผู$ผOานการคัดเลือกไมOสามารถมารับเอกสาร  

ได$ด$วยตนเอง ขอให$ทำหนังสือมอบอำนาจให$ ผู$ อ่ืนมารับ

เอกสารการข้ึนทะเบียนในวันดังกลOาวด$วย มิฉะน้ันจะถือวOา

สละสิทธ์ิ 

วันชำระเงินคOาลงทะเบียน ระหวOางวันท่ี ๒๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  

ห ม า ย เห ตุ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ช ำ ร ะ เ งิ น ร ะ บุ ใ น                    

ใบลงทะเบียน/ใบแจ$งยอดการชำระเงิน) นักศึกษาท่ีชำระเงิน

โดยการข้ึนทะเบียนเปgนนักศึกษาสามัญแล$วไมOมีสิทธ์ิขอคืนเงิน

ไมOวOาด$วยเหตุผลใดๆ 
 

 

๗. กำหนดวันเปjดภาคการศึกษา 

    วันเสาร6ท่ี ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
 

๘. กำหนดวันปฐมนิเทศ 

    วันท่ี ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 

๙. อัตราคJาธรรมเนียมการศึกษา  

  อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 
 

๑๐. การคุ=มครองข=อมูลสJวนบุคคล 

  สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช$ และเป;ดเผยข$อมูลสOวนบุคคลของผู$ท่ีได$รับการคัดเลือกและ                   

ข้ึนทะเบียนเปgนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค6ในการจัดการศึกษา ตามหน$าท่ีและอำนาจของ

สถาบัน ตลอดจนคุ$มครองข$อมูลสOวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ$มครองข$อมูลสOวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

      ประกาศ  ณ วันท่ี       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

       (รองศาสตราจารย6 ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 

                                                    รองอธิการบดีฝ¦ายวิชาการและกิจการนานาชาติ                           
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