
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  

โครงการ Flexible CFIRM (เรียนในวัน-เวลาราชการ และวันเสาร์ อาทิตย์) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (ภาคพิเศษ)   

คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2565 
    -----------------------      

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการ 
Flexible CFIRM หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
(ภาคพิเศษ) Master of Science Program in Corporate Finance, Investment and Risk Management 
(Flexible) ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.   โครงการ Flexible CFIRM หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการ
บริหารความเสี่ยง (ภาคพิเศษ)  
          กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ กลุ่มเรียน วัน-เวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 2 

วันและเวลาเรียน  
วันจันทร์-ศุกร์   ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 
วันเสาร์และอาทิตย์   ระหว่างเวลา 08.00 – 18.30 น. 

2.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1 กรณีสอบข้อเขียน 
  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน โครงการ Flexible CFIRM หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (ภาคพิเศษ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

        2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับรอง 

  2.1.2 มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 เดือน นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
        หมายเหตุ  ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านแล้ว ไม่ต้องสมัครสอบสัมภาษณ์สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์
ได้ตามวันเวลาที่ระบุในประกาศผลการสอบข้อเขียนในครั้งท่ีสมัครสอบข้อเขียนเท่านั้น 

2.2 กรณีสอบสัมภาษณ์ (เกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) 
  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ โครงการ Flexible CFIRM หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (ภาคพิเศษ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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         2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ได้รับรองจากส านักงาน ก.พ. และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมี
คุณสมบัติอืน่ ๆ ดังนี้ 
                 2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ 
                 2.2.1.2 มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 รวมคะแนนทั้ง
สองวิชาไม่ต่ ากว่า 1,100 คะแนน (แต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ 
หรือ 
       2.2.1.3 มีผลการสอบข้อเขียนโครงการ Flexible CFIRM หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (ภาคพิเศษ) ที่มีระดับคะแนน 500 ขึ้นไป โดยผล
คะแนนยังไม่หมดอายุ 

  2.2.2 มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 เดือน นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
 
3. ก าหนดการรับสมัคร 

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) เท่านั้น 
3.1 สมัครสอบข้อเขียน  
ครั้งที่  1 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์  http://entrance.nida.ac.th ตั้ งแต่บัดนี้  ถึ งวันที่  27 

พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 

ตุลาคม 2565 
3.2 สมัครสอบสัมภาษณ์ (กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ)  
ครั้งที่  1 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่ านเว็บไซต์  http://entrance.nida.ac.th ตั้ งแต่บั ดนี้  ถึ งวันที่  27 

พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 

18 ตุลาคม 2565 
  

 
 
 

 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ 
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 

** ค ำเตือนทีผู้่สมคัรต้องทรำบ** 

http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
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4. การรับสมัคร  
4.1  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)  
        ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

4.1.1   เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2   ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
4.1.3   ต้ังรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
4.1.4   สมัครสอบ  
4.1.5   บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
4.1.6   ยืนยันการสมัคร 
4.1.7   พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
4.1.8   ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
               -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
  4.1.9 ส่งหลักฐานการสมัคร (PDF File) ได้ที ่
     - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
     - E-mail : entrance@nida.ac.th  

ค่าธรรมเนียมการการสมัคร  1,200.- บาท  
ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
 

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

       4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้ งนี้ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน 2 วันท าการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบ
ข้อมูลผู้สมัคร  

 
5. เอกสารประกอบการสมัคร 

5.1 ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ http://mba.nida.ac.th/th/course/register-form/flexible-cfirm) 
5.2   รูปถ่าย  1  นิ้ว หน้าตรง จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3   ส าเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 
5.4   ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับ  
          ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ 

http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
http://mba.nida.ac.th/th/course/register-form/flexible-cfirm
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          อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ 
5.5    ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  1  ฉบับ 
5.6 หนังสือรับรองการท างาน 
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)  
5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
5.9 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 
5.10 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.11 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose) 
5.12   ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจ านวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัครหรือให้ผู้รับรองส่งตรง 

 ไปที่ ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการ
บริหารความเสี่ยง(Master of Science Program in Corporate Finance, Investment and 
Risk Management) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 148 ถนนเสรี-
ไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบรับรองผู้สมัครสามารถยื่นพร้อมกับการ
สมัคร หรือ หากไม่สามารถน ามายื่นได้ในวันสมัครให้น ามายื่นที่คณะบริหารธุรกิจอย่างช้าที่สุดใน
วันสอบสัมภาษณ์) 

5.13 ส าเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีเป็นผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนที่ 
       ยังไม่หมดอายุ แต่ถ้าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมไม่ต้องยื่นผลการ  
       ทดสอบ) 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
5.14 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.15 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดยตรงที่ 

Educational Service Division, 
National Institute of Development Administration 
148 Serithai Road, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 5.14 และ 5.15 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 
6. การพิจารณาคัดเลือก 

6.1  สอบข้อเขียน 
6.2  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
6.3  สอบสัมภาษณ์ 
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หมายเหตุ :  1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด 
  2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความ
สถาบันฯ ไม่ได้ 
 
7. ก าหนดการอื่น ๆ 

7.1 กรณีสอบข้อเขียน    
7.1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน     

ครั้งที่ 1  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 2  วันที่ 12 ตุลาคม 2565 
 

7.1.2 วันสอบข้อเขียน     
ครั้งที่ 1  วันที่ 19 มิถุนายน 2565 

 ครั้งที่ 2  วันที่ 16 ตุลาคม 2565 
 
7.1.3 ประกาศผลสอบข้อเขียน    

ครั้งที่ 1  วันที่ 4 กรกฎาคม 2565     
ครั้งที่ 2  วันที่ 25 ตุลาคม 2565 
 

7.1.4 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์  
ครั้งที่ 1  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 ครั้งที่ 2  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 
 
7.1.5 วันสอบสัมภาษณ์     

ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2565 

7.1.6 ประกาศผลการคัดเลือก     
ครั้งที่ 1  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 2  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
 

7.1.7 รับเอกสารขึ้นทะเบียน   
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565 
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7.1.8 ช าระเงินค่าลงทะเบียน     

ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

 
7.1.9 Intensive Course    เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 
7.1.10 วันปฐมนิเทศของทั้ง 2 ครั้ง   ประมาณเดือน ธันวาคม 2565 
7.1.11 เปิดภาคการศึกษาของทั้ง 2 ครั้ง  เดือนมกราคม 2566 
 
7.2 กรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ    
7.2.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์  

ครั้งที่ 1  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
 ครั้งที่ 2  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 
 
7.2.2 วันสอบสัมภาษณ์     

ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2565 
 

7.2.3 ประกาศผลการคัดเลือก     
ครั้งที่ 1  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 2  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
 

7.2.4 รับเอกสารขึ้นทะเบียน      
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565 
 
 

7.2.5 ช าระเงินค่าลงทะเบียน        
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

7.2.6 Intensive Course    เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 
7.2.7 วันปฐมนิเทศของทั้ง 2 ครั้ง   ประมาณเดือนธันวาคม 2565 
7.2.8 เปิดภาคการศึกษาของทั้ง 2 ครั้ง  เดือนมกราคม 2566 
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8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

8.1.1 กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ใน
การเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ 
คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

8.1.2 กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษา
ในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อน
การขอส าเร็จการศึกษา 
8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

8.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

8.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หรือ 
International Education เท่านั้น) 

9. ติดต่อสอบถาม 
9.1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 02-7273933-9 
       E-mail: thonthun.kar@nida.ac.th  Website: //mba.nida.ac.th/th/home  
9.2 กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7273370-73 
       E-mail: entrance@nida.ac.th         Website: edserv.nida.ac.th 
 

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน ตลอดจนคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
 

         ประกาศ ณ วันที่          มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)  
                                                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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