
 
 
 
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  

ส าหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  
ครั้งที่ 1 - 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

-------------------------------  
 

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจส าหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 - 2 ประจ าปี
การศึกษา 2564 จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศ 

และ/หรือต่างประเทศท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
1.2 มีประสบการณ์ท างาน 8 ปี ขึ้นไป (นับจนถึงวันสมัคร) และมีต าแหน่งงานในระดับบริหาร  
1.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
1.4 อายุ 30 ปีขึ้นไป (สมัครปี พ.ศ. 2564 เกิด พ.ศ. 2534)  
 

 

** ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติโดยครบถ้วนตรงตามประกาศของสถาบัน -

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศที่ก าหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
เข้าศึกษาและหากช าระค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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2. ก าหนดการรับสมัคร  
     2.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
      ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 

   2.2 สมัครด้วยตนเอง  
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามก าหนดวันดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30–12.00 น. และเวลา 13.00–16.30 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ)    
         (ส าหรับวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 26, 27, 28 
พฤษภาคม 2564 รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 19.30 น.) 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30–12.00 น. และเวลา 13.00–
16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)    
         (ส าหรับวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 25, 26, 27 
สิงหาคม 2564 รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00–19.30 น.)  
 

กรณีไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองสามารถให้บุคคลอ่ืนมาสมัครแทนได้ 
 

3. การรับสมัคร มีขั้นตอนดังนี้ 
3.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)  
        ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

3.1.1.   เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
3.1.2.   เข้าสู่ระบบ (สมคัรสอบ) 
3.1.3.   ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
3.1.4.   ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
3.1.5.   สมัครสอบ  
3.1.6.   บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
3.1.7.   ยืนยันการสมัคร 
3.1.8.   พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
3.1.9.   ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
               -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
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 3.1.10. ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ 
     - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
     - E-mail : entrance@nida.ac.th  
                                 - ไปรษณีย์ ส่งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

    118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
    (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร) 

ค่าธรรมเนียมการการสมัคร  1,000.- บาท  
ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
 

หมายเหตุ :  1. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ 

ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน 2 วันท าการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th 
เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร  
 

4.  หลักฐานการสมัคร 
4.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีการศึกษาต่อเนื่องให้น าหลักฐาน

การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี เช่น เอกสารการจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และเอกสารปริญญาตรี) 

4.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 
4.4 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล กรณีชื่อ – ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น  

มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน 1 ฉบับ 
4.6 ใบประเมินผู้สมัครเป็นนักศึกษาจ านวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัครหรือให้ผู้รับรองส่ง

ตรง ไปที่  ผู้ อ านวยการ โครงการปริญญาโททางบริหารธุ รกิ จ  ส าหรับนักบริ หาร                
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

    (ใบประเมินผู้สมัครให้ยื่นพร้อมกับการสมัครหรือหากไม่สามารถน ามายื่นได้ในวันสมัครให้
น ามายื่นที่คณะบริหารธุรกิจก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
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กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้ 
4.7 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ       

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.8 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง 
 ดังกล่าวโดยตรงที่ 

           Educational Service Division 
                National Institute of Development 
                Administration, (NIDA)          
                118 Serithai Road, Klong Chan,  
                Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand     
                Fax: (662) 377 – 7477 

 
หมายเหตุ 1. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 1 และ 2 ได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุด

ในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการ
เป็นนักศึกษาของสถาบัน 

2. เอกสารที่น ามาสมัครเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะบริหารธุรกิจจะไม่
คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
5.  วิธีการคัดเลือก 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และแผนงานในอนาคต 
 

หมายเหตุ การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในโครงการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
โครงการและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สุด 
 
6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
       ครั้งที ่1  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
 ครั้งที่ 2  วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
7. ก าหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ 
       ครั้งที่ 1 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2564 
  
8. ประกาศผลการคัดเลือก 
       ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 
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9. รบัเอกสารขึ้นและลงทะเบียน
    ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 19.30 น. 
    ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 19.30 น. 

10. ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
    ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 
    ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 

11. การเรียน Business Communication
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทั้งสองครั้ง จะต้องเข้าเรียน Business Communication ทุกคน

ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษก่อนที่
จะเข้าศึกษาในหลักสูตรและเพ่ิมพูนทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (ตารางเรียนสามารถ
ตรวจสอบได้ที่คณะบริหารธุรกิจ หรือเว็ปไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ http://nidabusinesschool.com หรือ 
http://mba.nida.ac.th 

12. ก าหนดเปิดภาคการศึกษา
เดือน มกราคม 2565 

13. เวลาเรียน
โครงการ EMBA เรียนวันธรรมดา 3 วันต่อสัปดาห์ เวลา 18.00 – 21.00 น. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ

ตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ 

14. ติดต่อสอบถาม
14.1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 02-7273933-9 

E-mail: thonthun.kar@nida.ac.th Website: //mba.nida.ac.th/th/home. 
14.2 กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7273370-73 

E-mail: entrance@nida.ac.th Website: edserv.nida.ac.th 

15. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน ตลอดจน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)   
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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