
 
 

 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข@าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย4และองค4การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 

กรณีทุนสMงเสริมการศึกษา รุMนที ่๕ ภาคการศึกษาที ่๑ ประจำปRการศึกษา ๒๕๖๖ (ครัง้ที่ ๒)   

________________________ 

  

          ด$ วยสถาบัน บัณ ฑิตพัฒ นบ ริหารศาสตร6  มี วัต ถุประสงค6 ในการส@ งเส ริม ให$ ผู$ ท่ี มี ความ รู$      

ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทอยู@ในเกณฑ6ดีมาก              

ให$เข$าศึกษาต@อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย6และ

องค6การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 รุ@นท่ี ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจำปUการศึกษา ๒๕๖๖ (คร้ังท่ี ๒)               

โดยสถาบันให$การสนับสนุนผู$ผ@านการคัดเลือกกรณีทุนส@งเสริมการศึกษา ให$ได$รับการยกเว$นค@าธรรมเนียม

การศึกษา (ค@าหน@วยกิต) ดังน้ี 
 

          ๑. ทุนส@งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship) 

    ๑.๑ เปkนทุนยกเว$นค@าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

    ๑.๒ สนับสนุนค@าใช$จ@ายส@วนตัว ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และและภาคฤดูร$อน                

    ภาคละ ๑๕,๐๐๐.-บาท 

    ๑.๓ ผู$สมัครต$องเปkนนักศึกษาเต็มเวลาของหลักสูตร 

 ๒. ทุนส@งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๒ เปkนทุนยกเว$นค@าหน@วยกิตให$กับผู$รับทุนตลอดหลักสูตร 

 ๓. ทุนส@งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๓ เปkนทุนยกเว$นค@าหน@วยกิตก่ึงหน่ึงให$ผู$รับทุนตลอดหลักสูตร                   

 

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$สมัครต$องมีคุณสมบัติดังต@อไปน้ี 
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– ๒ – 

 

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

       ๑) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากแผนท่ีมีการทำวิทยานิพนธ6หรือมีการใช$

ว ิจ ัย ระดับสูง หรือมีประสบการณ6 การทำวิจัยหรือร@วมทำวิจัยท่ีนอกเหนืองานวิจัยในช้ันเรียนจาก

สถาบันการศึกษาท่ีได$รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการ

ข$าราชการพลเรือน หรือองค6กรท่ีมีมาตรฐานให$การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติให$เข$าเปkน

นักศึกษา 

  ๒) ต$องมีประสบการณ6ด$านการทำวิจัยซ่ึงเปkนผลงานวิจัยหรือร@วมทำวิจัยท่ีไม@ใช@ส@วนหน่ึง              

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  ๓) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม@ต่ำกว@า ๒.๗๕ และ

ปริญญาโทท่ีมีคะแนนเฉล่ียไม@ต่ำกว@า ๓.๕๐ 

๔) ผู$สมัครจะต$องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 หรือ               

ผลคะแนนสอบ TOEFL/ITP ในการสอบแบบ Paper-based ท่ีจัดสอบโดยสถาบันอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจัด

สอบโดยศูนย6 พัฒนาและบริการด$านภาษาและการส่ือสาร คณะภาษาและการส่ือสาร มาย่ืนได$                  

ท้ังน้ีผลการสอบดังกล@าวต$องไม@เกิน ๒ ปU นับถึงวันย่ืนผลการสอบ  หรือ ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ของ 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION  เพ่ื อ ป ระก อ บ ก าร พิ จ ารณ า คั ด เลื อ ก เข$ า ศึ กษ า                          

โดยผู$สมัครต$องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแต@ ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป หรือ

การสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแต@ ๑๗๓ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Internet-

based (IBT) ได$คะแนนต้ังแต@ ๖๑ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแต@ระดับ ๕.๐ ข้ึนไป สามารถ

สมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข$าศึกษาได$ โดยเม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะต$องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย

คณะภาษาและการส่ือสาร 

  อน่ึง หากผู$สมัครท่ีมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแต@ 

๕๕๐ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแต@ ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบ

แบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแต@ ๗๙ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแต@ระดับ                

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

บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษา

และการส่ือสาร  

หมายเหตุ : ผู$ท่ีไม@มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบได$ท่ี คณะภาษาและการส่ือสาร ซ่ึง

จัดสอบทุกวันพุธสัปดาห6แรกของเดือน ค@าสมัครสอบ ๑,๕๐๐ บาท โทรศัพท6  ๐๒-๗๒๗-๓๑๔๗ 

http://lc.nida.ac.th 

  ท้ังน้ี ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล@าว ต$องมีอายุไม@เกิน ๒ ปU นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร  

   ๕) ยกเว$นคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู$ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับ

ปริญญาโทในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปkนภาษาอังกฤษมาแล$วไม@เกิน ๕ ปU นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร 

 



– ๓ – 

 

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

โดยต$องเปkนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือตามเกณฑ6ท่ีสถาบันกำหนด 

  ๗) สามารถอุทิศเวลาให$ กับการศึกษาได$เต็มจำนวนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร             

และยอมรับข$อกำหนดในการเขียนวิทยานิพนธ6เปkนภาษาอังกฤษ 

 

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

   ๑) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาท่ีได$รับการรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข$าราชการพลเรือน หรือองค6กรท่ีมีมาตรฐานให$

การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติให$เข$าเปkนนักศึกษา 

  ๒) ผู$สมัครต$องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม@ต่ำกว@า ๒.๗๕ และ

ปริญญาโทท่ีมีคะแนนเฉล่ียไม@ต่ำกว@า ๓.๕๐ 

๓) ผู$สมัครจะต$องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 หรือ                

ผลคะแนนสอบ TOEFL/ITP ในการสอบแบบ Paper-based ท่ีจัดสอบโดยสถาบันอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจัด

สอบโดยศูนย6 พัฒนาและบริการด$านภาษาและการส่ือสาร คณะภาษาและการส่ือสาร มาย่ืนได$                      

ท้ังน้ีผลการสอบดังกล@าวต$องไม@เกิน ๒ ปU นับถึงวันย่ืนผลการสอบ  หรือ ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ของ 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION  เพ่ื อ ป ระก อ บ ก าร พิ จ ารณ า คั ด เลื อ ก เข$ า ศึ กษ า                        

โดยผู$สมัครต$องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแต@ ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป หรือ

การสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแต@ ๑๗๓ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Internet-

based (IBT) ได$คะแนนต้ังแต@ ๖๑ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแต@ระดับ ๕.๐ ข้ึนไป สามารถสมัคร

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข$าศึกษาได$ โดยเม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะต$องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตรซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย                             

คณะภาษาและการส่ือสาร 

  อน่ึง หากผู$สมัครท่ีมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ต้ังแต@ 

๕๕๐ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบแบบ Computer-based ได$ผลคะแนนต้ังแต@ ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป หรือการสอบ

แบบ Internet-based (IBT) ได$คะแนนต้ังแต@ ๗๙ คะแนนข้ึนไป หรือได$ผลคะแนน IELTS ต้ังแต@ระดับ ๖.๐ 

ข้ึนไป เม่ือได$รับการคัดเลือกเข$าศึกษาแล$วจะได$รับการยกเว$นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ตามเกณฑ6เง่ือนไขท่ีกำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการส่ือสาร 

หมายเหตุ : ผู$ท่ีไม@มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบได$ท่ี คณะภาษาและการส่ือสาร    

ซ่ึงจัดสอบทุกวันพุธสัปดาห6แรกของเดือน ค@าสมัครสอบ ๑,๕๐๐ บาท  โทรศัพท6 ๐๒-๗๒๗-๓๑๔๗ 

http://lc.nida.ac.th 

  ท้ังน้ี ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล@าว ต$องมีอายุไม@เกิน ๒ ปU นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร  

  ๔) ยกเว$นคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู$ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับ

ปริญญาโทในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปkนภาษาอังกฤษมาแล$วไม@เกิน ๕ ปU นับจนถึงวันสุดท$ายท่ีรับสมัคร 

 



– ๔ – 

 

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

โดยต$องเปkนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือตามเกณฑ6ท่ีสถาบันกำหนด 

 ๖) สามารถอุทิศเวลาให$ กับการศึกษาได$เต็มจำนวนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                

และยอมรับข$อกำหนดในการเขียนวิทยานิพนธ6เปkนภาษาอังกฤษ 
 

คำเตือนท่ีผู$สมัครต$องทราบ 

  

    “ผู$สมัครมีหน$าท่ีต$องตรวจสอบและรับรองตนเองว@ามีคุณสมบัติครบถ$วน ถูกต$องตามประกาศ                    

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 และสถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะทำการตรวจคุณสมบัติของผู$สมัคร             

โดยไม@คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันตรวจสอบภายหลังพบว@า คุณสมบัติของผู$สมัครไม@ เปkนไป                 

ตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว@าผู$สมัครขาดคุณสมบั ติในการเข$าเปkนนักศึกษา                       

และไม@ คืนเงินค@ าสมัครให$ ไม@ ว@ ากรณี ใดๆ ก ร ณ ีที ่ส ถ า บ ัน ไ ด $ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ค ัด เ ล ือ ก แ ล $ว                        

ให$ถือว@าผลการคัดเลือกของผู$สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล@าวเปkนโมฆะ และไม@มีสิทธิข้ึนทะเบียนเปkน

นักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเปkนนักศึกษาแล$วจะต$องพ$นสภาพเปkนนักศึกษาของสถาบัน” 

 “สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม@ จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงจำนวนผู$ ข้ึนทะเบียนเปkนนักศึกษา                         

ในภาคน้ันๆ และอาจจัดให$มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป” 

 “สถาบันสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนกำหนดการรับนักศึกษา อัตราค@าธรรมเนียมการศึกษาและหลักสูตร

ท่ีทำการเป�ดโดยมิต$องแจ$งให$ทราบล@วงหน$า ท้ังน้ีให$เปkนไปตามประกาศสถาบัน” 

 

๓. วิธีการสมัคร 

    ๓.๑ สมัครด=วยตนเอง 

    โดยขอรับ ใบสมั ครและย่ื น ใบสมั ครด$ วยตนเอง ท่ี คณ ะ พั ฒ น าท รัพ ยากรม นุ ษ ย6  ช้ั น  ๑                               

อาคารมาลัย หุวะนันทน6  (เว$นวันหยุดราชการ) และชำระค@าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (ไม@คืนค@าสมัครทุกกรณี) 

พร$อมรับใบนำส@งเงินค@าสมัครสอบไปชำระเงินท่ีกองคลังและพัสดุ ช้ัน ๓ อาคารนราธิปพงศ6ประพันธ6 

    ๓.๒ สมัครผJานเว็บไซตD 

  ๑) ดาวน6โหลดใบสมัครจากเว็บไซต6คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย6ท่ี 

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

๒) กรอกใบสมัครท่ีข$อมูลครบถ$วนพร$อมหลักฐานการสมัคร และส@งมาท่ีอีเมล6  

    hodishrd@nida.ac.th พร$อมท้ังชำระค@าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท                   

      (ไม@คืนค@าสมัครทุกกรณี)   
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๔. หลักฐานการสมัครและคJาธรรมเนียมในการสมัคร 

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

    ๔.๒ ค@าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (ไม@คืนค@าสมัครทุกกรณี)  

    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$อมรับรองสำเนา 

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

จำนวน ๑ ฉบับ พร$อมรับรองสำเนา 

    ๔.๖ รูปถ@ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (ถ@ายมาแล$วไม@เกิน ๖ เดือน) 

    ๔.๗ สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล กรณีช่ือ – ช่ือสกุล ไม@ตรงกับหลักฐานการศึกษา 

    ๔.๘ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

     ๔.๙ ใบรับรองผู$สมัคร จำนวน ๓ ฉบับ จากผู$รับรอง ๓ คน โดยผู$รับรองต$องเปkนอาจารย6ท่ีปรึกษา หรือ

ผู$บังคับบัญชา (ตามแบบฟอร6มท่ีคณะกำหนด) 

    ๔.๑๐ ข$อเสนอโครงร@างวิทยานิพนธ6 ความยาว ๓ – ๕ หน$า  
 

สำหรับผู=สำเร็จการศึกษาจากตJางประเทศ จะต$องมีเอกสาร ดังน้ี 

 ๔.๑๑ หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยติดต@อขอได$ท่ีสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง                

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร6 วิจัยและนวัตกรรม 

 ๔.๑๒ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให$สถานศึกษาดังกล@าวส@งหนังสือรับรอง

โดยตรงท่ี 
 

   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$สำเร็จการศึกษาจากต@างประเทศ  สถาบันอนุโลมให$ส@งได$ถึงวันสอบสัมภาษณ6หรือ

อย@างช$าท่ีสุดภายในวันเป�ดภาคการศึกษา มิฉะน้ันจะถือว@าเอกสารไม@ครบถ$วนและหมดสิทธ์ิเข$าศึกษา                 

ในสถาบัน และสถาบันจะไม@คืนเงินค@าสมัครเข$ารับการพิจารณาคัดเลือกไม@ว@ากรณีใดๆ 
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๕. วิธีการคัดเลือก 

        ๕.๑ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย และ/หรือประสบการณ6การทำงาน รวมท้ัง

จดหมายรับรองด$านการศึกษา ประวัติการทำงานและความประพฤติ  

        ๕.๒ พิจารณาจากข$อเสนอโครงร@างวิทยานิพนธ6 

        ๕.๓ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL  หรือ IELTS  

        ๕.๔ การสอบสัมภาษณ6 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ 

ความพร$อมและความเหมาะสมในการศึกษาของผู$สมัคร  

      ท้ังน้ีการคัดเลือกเข$าศึกษาในหลักสูตรอยู@ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

คณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล@าวถือเปkนท่ีส้ินสุด 

  สถาบัน สงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกผู$สมควรได$รับทุนส@งเสริมการศึกษาจากผู$ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ท่ี สุดตามจำนวน ทุน ท่ี คณะจัดสรรให$  ท้ั งน้ี  การจะได$ รับ ทุ นส@ งเสริมการศึกษาประเภทใดหรือ                        

ได$รับการคัดเลือกโดยไม@ได$รับทุนให$อยู@ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส@วนเกณฑ6การให$ทุนและ

เง่ือนไขสำหรับผู$ได$รับการคัดเลือกให$ได$รับทุนส@งเสริมการศึกษาให$เปkนไปตามประกาศกำหนดเกณฑ6การให$

ทุนของสถาบัน ส@วนผู$ได$รับการคัดเลือกท่ีไม@ได$รับทุนส@งเสริมการศึกษา สามารถเข$าศึกษาโดยต$องชำระ

ค@าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ 

 

๖. กำหนดการรับสมัครเข=าศึกษา 

กำหนดการ วันท่ี 

ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแต@บัดน้ี – วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

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

(เว$นวันหยุดราชการ)  

วันประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิสอบสัมภาษณ6 วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖   

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

วันสอบสัมภาษณ6 ระหว@างวันท่ี ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

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

วันข้ึนทะเบียน ระหว@างวันท่ี ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

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

หมายเหตุ หากผู$ผ@านการคัดเลือกไม@สามารถมารับเอกสาร  

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

เอกสารการข้ึนทะเบียนในวันดังกล@าวด$วย มิฉะน้ันจะถือว@า

สละสิทธ์ิ 
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กำหนดการ วันท่ี 

วันชำระเงินค@าลงทะเบียน ระหว@างวันท่ี ๑๗ – ๒๔ 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

โดยการข้ึนทะเบียนเปkนนักศึกษาสามัญแล$วไม@มีสิทธ์ิขอคืน

เงินไม@ว@าด$วยเหตุผลใดๆ 

 

๗. กำหนดวันเปjดภาคการศึกษา 

    วันเสาร6ท่ี ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๖ 

 

๘. กำหนดวันปฐมนิเทศ 

    วันท่ี ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 

๙. อัตราคJาธรรมเนียมการศึกษา 

    อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

 

๑๐. เง่ือนไขการรับทุน 

 หลักเกณฑ6การรับทุนและเง่ือนไขสำหรับผู$ได$รับทุนส@งเสริมการศึกษา ให$เปkนไปตามประกาศสถาบัน-

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ6และเง่ือนไขการให$ ทุนส@งเสริมการศึกษา                 

ศึกษารายละเอียดได$ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship  

 

๑๑. การคุ=มครองข=อมูลสJวนบุคคล 

  สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช$ และเป�ดเผยข$อมูลส@วนบุคคลของผู$ ท่ีได$รับการคัดเลือกและ                   

ข้ึนทะเบียนเปkนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค6ในการจัดการศึกษา ตามหน$าท่ีและอำนาจของสถาบัน 

ตลอดจนคุ$มครองข$อมูลส@วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ$มครองข$อมูลส@วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      ประกาศ  ณ วันท่ี           มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

     (รองศาสตราจารย6 ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 

                                                    รองอธิการบดีฝ¦ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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