
 
 

 

 

 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  

ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA)   
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 – 4 ปีการศึกษา 2564 

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

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 – 4 ประจ าปี
การศึกษา 2564 จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   1.1 กรณีปกต ิโดยมีคุณสมบัติดังนี้   

1.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

1.1.2 มีประสบการณ์ท างาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
1.1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (สมัครปี พ.ศ. 2564 เกิด พ.ศ. 2529)  

 

   1.2 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้   
1.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

1.2.2 มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า 
1.2.3 มีประสบการณ์ท างาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
1.2.4 อายุไม่เกิน 35 ปี (สมัครปี พ.ศ. 2564 เกิด พ.ศ. 2529) 

 

** 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 

sirane.p
Typewritten Text
654/2564



 
- 2 - 

2. การรับสมัคร  
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Online) เท่านั้น 

2.1 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัคร ตามก าหนดวัน ดังนี้ 
ครั้งที่ 3 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 

สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 4 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 

– 22 ตุลาคม 2564 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ 
ครั้งที่ 3 – 4 ปีการศึกษา 2564  

2.1.2 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 
 1. ลงทะเบียน (เพ่ือขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ) 

2. กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่าน 
3. ตั้งรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน 
4. สมัครสอบ เลือกสมัครภาคพิเศษ และเลือกคณะที่ต้องการสมัคร 
5. กรอกข้อมูลผู้สมัคร 
6. ยืนยันการสมัคร 
7. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

2.1.3 บันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร 
2.1.4 แนบหลักฐานการสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Attach File) หรือ  

E-mail: entrance@nida.ac.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เลขที่ 148 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 วงเล็บมุมซอง “เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตร YMBA” 

2.1.5 พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าสมัครสอบและช าระเงินครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เท่านั้น ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ทุก
สาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบดังนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  1,200.- บาท 
- ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ  

กรณีผู้ที่เคยมาสมัครสอบทีส่ถาบันแล้ว ให้เลือกลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสผ่านใหม่ 
2.1.6 หากไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและไม่ช าระเงินครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 20 

สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 สถาบันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร 
 

หมายเหตุ 1. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้วสถาบันจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อสถาบัน ได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูลการช าระเงินค่าสมัคร

สอบถูกต้องตามก าหนดเวลาการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังจากช าระเงิน
ผ่านธนาคาร 2 วันท าการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th 

 
 
 

http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
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3.  หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีการศึกษาต่อเนื่องให้น าหลักฐาน

การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี เช่น เอกสารการจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเอกสาร
ปริญญาตรี) 

3.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ฉบับ 
3.3 ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 
3.4 รปูถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล กรณีชื่อ – ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น  

มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน 1 ฉบับ 
3.6 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 
3.7 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.8 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose) 
3.9 ใบประเมินผู้สมัครเป็นนักศึกษาจ านวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัครหรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ 

ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA)  คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

   (ใบประเมินผู้สมัครให้ยื่นพร้อมกับการสมัครหรือหากไม่สามารถน ามายื่นได้ในวันสมัครให้น ามายื่นที่
คณะบริหารธุรกิจก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 

 
กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้ 

 3.10 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ       
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.11 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงที่ 

                  Educational Service Division 
                  National Institute of Development 
                  Administration, (NIDA)          
                  148 Serithai Road, Klong Chan,  
                  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand     
                  Fax: (662) 377 – 7477 
หมายเหตุ 1. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 3.10 และ 3.11 ได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่าง

ช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมด
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

2. เอกสารที่น ามาสมัครเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะบริหารธุรกิจจะไม่
คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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4.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์ คนละ  
1,200.- บาท 
 
5.  วิธีการคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือกของโครงการจะประกอบด้วยการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและ
การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร    
การรับเข้าศึกษาในโครงการจะพิจารณาจากประสบการณ์ และความส าเร็จในงานศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง ผลการศึกษาในอดีต ผลการสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในโครงการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
โครงการและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สุด 
 
6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
       ครั้งที ่3  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 ครั้งที่ 4  วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 
7. ก าหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ 
       ครั้งที่ 3 วันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2564 
 
8. ประกาศผลการคัดเลือก 
       ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2564 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 
9. รับเอกสารขึ้นและลงทะเบียน 

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 - 23 กันยายน 2564  
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 

 
10. ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 

 
11. การเรียน Intensive Business Course 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทั้งสองครั้ง จะต้องมาช าระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมเรียน Intensive Business Course ในระหว่างวันขึ้นทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา และเริ่มเรียน 
Intensive Business Course (ก าหนดวันเรียนประมาณเดือน ธันวาคม 2564 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรและเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ตารางเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ 
http://nidabusinesschool.com) 

http://nidabusinesschool.com/
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12. ก าหนดเปิดภาคการศึกษาของท้ัง 2 ครั้ง 
เดือน มกราคม 2565 
 

13. เวลาเรียน 
โครงการ YMBA เรียนวันธรรมดา 3 วันต่อสัปดาห์ เวลา 18.30 – 21.30 น. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ

ตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจ านวนทุนที่
คณะก าหนด ทั้งนี้ การจะได้รับทุนหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ได้รับทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
คัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ประกาศก าหนดเกณฑ์การให้ทุนของคณะ ส่วนผู้ได้รับคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ  
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้ 
 1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จะหมดสิทธิ์รับทุน 
 2. ผู้ได้รับทุน หากลาพักการศึกษา จะหมดสิทธิ์การได้รับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับ
ทุน จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับทั้งหมดให้กับทางคณะ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโครงการจะพิจารณา
เป็นอย่างอ่ืน 
 3. ต้องศึกษาให้ส าเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษานัก ศึกษาต้องรายงานผล
การเรียนแก่คณะกรรมการบริหารโครงการ 
 4. ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานวิชาการ, เข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือสถาบัน 
และ/หรืองานอื่น ๆ ของคณะบริหารธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. กรณีผู้ ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งช้ า หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในวิชาดังกล่าว 
 

หมายเหตุ สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และหลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบัน 

 
 

                                ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)     
                                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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