
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 (ครั้งที่ 2) 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

________________________ 
  
          ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
ภาคพิเศษ ประจำปีการศกึษา ๒๕๖6 (ครั้งที่ 2) ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ 
- ๑๙.๓๐ น. จึงขอประกาศรายละเอียดของผู้มีสิทธิ์สมัคร ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หรอืองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 
        ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
        ๑) ขอหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
        ๒) ขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวส่ง
หนังสือรับรอง โดยตรงที่ 
   Assistant Registrar 
   Educational Service Division 
   National Institute of Development Administration 
   148 Serithai Road, Klong Chan,    
   Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 
   Facsimile (662) 377 – 7477 
  
 ๑.๒ มีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (โดยนับ
ประสบการณ์การทำงานถึงวันรับสมัคร) 
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๒. การรับสมัครทำได้ดังนี้ 
 สมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที ่31 มีนาคม ๒๕๖6 
    ผู้สมัครสามารถสมัครโดยเข้าเว็บไซต์  https://entrance.nida.ac.th  และปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๒.๑ ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบันเรื่องรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 
2566 (ครั้งที่ 2) 
     ๒.๒ ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 
     (๑) ลงทะเบียนเพ่ือขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ 
     (๒) กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่าน 
     (๓) ตั้งรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน 
     (๔) สมัครสอบ เลือกสมัครภาคพิเศษและเลือกคณะที่ต้องการสมัคร 
     (๕) กรอกข้อมูลผู้สมัคร 
     (๖) ยืนยันการสมัคร 
     (๗) พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
     ๒.๓ บันทึกข้อมูลผู้สมัครและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัครทาง
อินเทอร์เน็ต 
     ๒ .๔  แนบหลั กฐานการสมั ครสอบ ผ่ าน ระบบ  Attach File และส่ ง  e-mail มาที่   
applynida-w@nida.ac.th ภายในวันที ่31 มีนาคม ๒๕๖6  
     ๒.๕ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ และชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖6 
เท่านั้น 
    ค่าธรรมเนียมการสมัคร  

 - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   ๙๐๐  บาท 
           - ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ  

 (หากไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษาและไม่ชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖6 สถาบัน
จะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครในครั้งนี้) 
 หมายเหตุ    

๑. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วสถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมคัรสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๒. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันฯ ได้ตรวจสอบขอ้มูลเอกสารและข้อมูลการชำระเงิน 
    ค่าสมัครสอบจากธนาคารถูกต้องตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการ 
    สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังจากชำระเงิน ๒ วันทำการ  
    ได้ที ่https://entrance.nida.ac.th  
 
 
 
 
 
 

https://entrance.nida.ac.th/
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คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ 

 
“ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศของ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครโดย      
ไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืน
เงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วให้ถือว่าผลการคัดเลือก
ของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ” 
 
๓. หลักฐานการสมัคร  
 ๓.๑ ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูล 
 ๓.๒ สำเนาปริญญาบัตร ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 ๓.๓ สำเนา Transcript ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๓.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา 
 ๓.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๗ ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ จากผู้รับรอง ๓ คน โดยผู้รับรองต้อง 
       ไม่ใช่ บิดา มารดา พี่ น้อง หรือญาติใกล้ชิด (Download ใบรับรองจาก Website ของ 
       คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ www.hrd.nida.ac.th) 
 

๔. กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา 
 

กำหนดการ วันที่ 
ระยะเวลารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖6 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน ๒๕๖6 

ที่เว็บไซต ์www.hrd.nida.ac.th 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2566  
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖6  

ทีเ่ว็บไซต์ www.hrd.nida.ac.th   
วันขึ้นทะเบียน วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖6 
วันชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม ๒๕๖6 

    
 
 
 
 

http://www.hrd.nida.ac.th/
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๕. วิธีการคัดเลือก 
  การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาคุณวุฒิและผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว 
ประสบการณ์การทำงาน ความพร้อมที่จะมาเรียนได้ตลอดหลักสูตร ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
โอกาสที่จะนำเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ บุคลิกภาพ เชาว์อารมณ์ ทัศนคติ และความรู้ภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น 
  การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็น
ที่สุด 
 
๖. เพื่อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันฯ จึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
    (๑) นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนน TOEFL หรือ IELTS ยื่น
สมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด 
    (๒) นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือ
ผลการสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา  
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษและการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ให้เป็นไปตามเกณฑ์       
ข้อ ๖ (๒) 
 

    ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
    (๑) ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปีนับถึงวันยื่น 
    (๒) ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น 
      การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว้นลงทะเบียนวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร 
 
หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายความว่า คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะ
ภาษาและการสื่อสารดำเนินการจัดสอบ) 
 
๗. ระยะเวลาศึกษา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ - ๕ ภาคการศึกษา และ ๑ - ๒ ภาค     
ฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ศึกษา ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
ละ ๙ หน่วยกิต ยกเว้นภาคฤดูร้อน 
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๘. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิต-    
พัฒนบริหารศาสตร์  
 
๙. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
    สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการคัดเลือกและข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

            ประกาศ  ณ วันที่          มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 
 
                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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