
 
                                                      
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  
ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Young MBA Program)   

คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2566 
----------------------------------- 

   

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ส าหรับนักบริหารรุ ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Young MBA Program) คณะ
บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 - 2 ประจ าปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น 
  

บัดนี้ สถาบันใคร่ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Young MBA Program) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 
2 ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

 
คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ YMBA (เดิม)  คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ YMBA (ใหม่)  

กรณีปกติ  
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำก
สถำบันกำรศึกษำของรัฐบำลหรือเอกชน ทั้งใน 
ประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศที่ได้รับกำรรับรองจำก
ส ำนักงำน ก.พ. และ/หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำร อุดมศึกษำ  
2. มีประสบกำรณ์ท ำงำน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิด
ภำคกำรศึกษำ  
3. อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงปีที่สมัคร) 
 
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา  
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำก 

สถำบันกำรศึกษำของรัฐบำลหรือเอกชน ทั้งใน  
ประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศท่ีได้รับกำร รับรอง
จำกส ำนักงำน ก.พ. และ/หรือ   

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

กรณีปกติ  
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำก
สถำบันกำรศึกษำของรัฐบำลหรือเอกชน ทั้งใน 
ประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศที่ได้รับกำรรับรองจำก
ส ำนักงำน ก.พ. และ/หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำร อุดมศึกษำ  
2. มีประสบกำรณ์ท ำงำน 2 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิด
ภำคกำรศึกษำ  
3. อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงปีที่สมัคร) 
 
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา  
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำก 

สถำบันกำรศึกษำของรัฐบำลหรือเอกชน ทั้งใน  
ประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศท่ีได้รับกำร รับรอง
จำกส ำนักงำน ก.พ. และ/หรือ   

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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2. มีผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกว่ ำ 2.75 
หรือ เทียบเทำ่   

3. มีประสบกำรณ์ท ำงำน 3 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันเปิด 
ภำคกำรศึกษำ                                

4. อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงปีที่สมัคร)  

2. มีผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกว่ ำ 2.75 
หรือ เทียบเท่ำ หรือ เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง
โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคลหรือต าแหน่งท่ีสูงกว่า เท่านั้น 

3. มีประสบกำรณ์ท ำงำน 2 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันเปิด 
ภำคกำรศึกษำ                                

4. อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงปีที่สมัคร) 
 

หมายเหตุ: รายละเอียดในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครเดิม 
 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่        มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ              
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  

ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA)   
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2566 

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

 
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่  1 – 2 ประจ าปี
การศึกษา 2566 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. 2566 เกิด พ.ศ. 2531)  

 

   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. 2566 เกิด พ.ศ. 2531) 

 

** ค าเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ** 
 

ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติโดยครบถ้วนตรงตามประกาศของสถาบัน -
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศที่ก าหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
เข้าศึกษาและหากช าระค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาหาก

ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 
2. ก าหนดการรับสมัคร    

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) เท่านั้น 
ครั้งที่  1 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่             

20 มีนาคม 2566 
ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566      
 
3. ขั้นตอนการสมัคร ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ 
ครั้งที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2566 

        ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
1. เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
2. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
4. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
5. สมัครสอบ 
6. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
7. ยืนยันการสมัคร 
8. พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
9. ช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่ 

               -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
               -  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 

  -  Internet Banking 
  -  บัตรเครดิต (Credit Card)  

ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบช าระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพ่ิมเติมได้ที่  
(http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf) 
10. แนบหลักฐานการสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Attach File) หรือ 

E-mail: entrance@nida.ac.th 

http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf
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11.  พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าสมัครสอบและช าระเงิน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 
มีนาคม 2566 และ ครั้งที ่2 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบดังนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  1,200.- บาท 
- ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ  

กรณีผู้ที่เคยมาสมัครสอบทีส่ถาบันแล้ว ให้เลือกลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสผ่านใหม่ 
 

       12. หากไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและไม่ช าระเงิน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 
2566 และ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร 

 

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

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

4.1 ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ http://mba.nida.ac.th/th/course/register-form/ymba) 
4.2 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีการศึกษาต่อเนื่องให้น าหลักฐาน

การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี เช่น เอกสารการจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และเอกสารปริญญาตรี) 

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

มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน 1 ฉบับ 
4.7 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 
4.8 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.9 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose) 
4.10 ใบประเมินผู้สมัครเป็นนักศึกษาจ านวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัครหรือให้ผู้รับรองส่งตรง

ไปที่ ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่  (Y-MBA)  
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

    (ใบประเมินผู้สมัครให้ยื่นพร้อมกับการสมัครหรือหากไม่สามารถน ามายื่นได้ในวันสมัครให้
น ามายื่นที่คณะบริหารธุรกิจก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 

http://entrance.nida.ac.th/
http://mba.nida.ac.th/th/course/register-form/ymba
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กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้ 
4.11  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ       

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.12  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 4.11 และ 4.12 ได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่าง

ช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมด
สภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

2. เอกสารที่น ามาสมัครเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะบริหารธุรกิจจะไม่
คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ ์คนละ  1,200.- บาท 
 
6.  วิธีการคัดเลือก 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
6.1 การสอบข้อเขียนของผู้สมัคร โดยการทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
6.2 การสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และแผนงานในอนาคต 
 

หมายเหตุ การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในโครงการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
โครงการและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว
ถือเป็นที่สุด 
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7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
       ครั้งที ่1  วันที่ 24 มีนาคม 2566 
 ครั้งที่ 2  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 
 
8. ก าหนดวัน เวลา สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
       ครั้งที่ 1 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 
 
9. ประกาศผลการคัดเลือก 
       ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2566 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 
 
10. รับเอกสารขึ้นและลงทะเบียน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 - 18 เมษายน 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2566 

 
11. ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 – 19 เมษายน 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2566 

 
12. การเรียน Intensive Business Course 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทั้งสองครั้ง จะต้องมาช าระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมเรียน Intensive Business Course ในระหว่างวันขึ้นทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา และเริ่มเรียน 
Intensive Business Course (ก าหนดวันเรียนประมาณเดือน กรกฎาคม 2566 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรและเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ตารางเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ 
http://mba.nida.ac.th/th/home) 

 
13. ก าหนดเปิดภาคการศึกษาของท้ัง 2 ครั้ง 

วันที่ 12 เดือน สิงหาคม 2566 
 
14. เวลาเรียน 

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

 

http://mba.nida.ac.th/th/home
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 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจ านวนทุนที่
คณะก าหนด ทั้งนี้ การจะได้รับทุนหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ได้รับทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
คัดเลือก ส่วนเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ประกาศก าหนดเกณฑ์การให้ทุนของคณะ ส่วนผู้ได้รับคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ  
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้ 
 1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามล าดับขั้นดังนี้ 

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% 
1.2 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.40 – 3.49 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต 30% 
1.3 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.30 – 3.39 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต 10% 

2. ต้องศึกษาให้ส าเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาต้องรายงานผลการเรียน
แก่คณะกรรมการบริหารโครงการ 
(หมายเหตุ: ไม่ยกเว้นค่าลงทะเบียนในวิชาที่ลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด หรือลงทะเบียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ก าหนดในหลักสูตร) 
3. ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานวิชาการ, เข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือสถาบัน และ/
หรืองานอ่ืน ๆ ของคณะบริหารธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. กรณีผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งช้ า หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
ก าหนดในหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในวิชาดังกล่าว 
 

การสิ้นสุดสภาพผู้รับทุน สภาพผู้รับทุนจะสิ้นสุด เมื่อผู้รับทุน 
1. มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 3.30 หรือลาพักการศึกษา (ไม่ต้องคืนทุนที่ได้รับไปแล้ว) 
2. ยกเลิกการขอรับทุน หรือ ลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
โครงการ (อาจต้องคืนทุนทีไ่ด้รับไปแล้วทั้งหมด โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ) 
 

หมายเหตุ: สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนก าหนดการรับนักศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และหลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
 
                               ประกาศ ณ วันที่           ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
                                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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