ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional MBA)
คณะบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2563
----------------------สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์จ ะเปิ ด รับ สมั ค รเพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรณีสอบสัมภาษณ์
วันและเวลาเรียน วันเสาร์และอาทิตย์

โครงการ Professional MBA
กลุ่มเรียน เสาร์และอาทิตย์ รุ่นที่ 11
ระหว่างเวลา 08.00 – 18.30 น.

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีสอบสอบสัมภาษณ์ (เกียรตินิยม/พนักงานที่มีศักยภาพสูง)
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนโครงการ Professional MBA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับรอง
2.2 เป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยต้องมีหนังสือรับรองจาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือตาแหน่งที่สูงกว่า เท่านั้น
2.3 มีประสบการณ์ทางานหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร
3. กาหนดการรับสมัคร
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
ครั้งที่ 3 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

** คำเตือนทีผ่ ู้สมัครต้ องทรำบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัครของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทาการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คานึงถึง
ระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ
จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผล
การคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ

-24. การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)
4.1 เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
4.2 เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
4.3 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
4.4 ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
4.5 สมัครสอบ
4.6 บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
4.7 ยืนยันการสมัคร
4.8 พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
4.9 ชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
4.10 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
- เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)
- E-mail : entrance_nida@hotmail.com
ค่าธรรมเนียมการการสมัคร 1,200.- บาท
ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ :

1. เมื่อชาระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมั คร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบั นได้ตรวจสอบข้อมูล การช าระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชาระเงินและตามกาหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกาหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
5. สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชาระเงิน 2 วันทาการได้
ทีh่ ttp://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร
5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จานวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสาเร็จการศึกษา) สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ
5.5 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ
5.6 หนังสือรับรองการทางาน 1 ฉบับ
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
5.8 หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

-35.9 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
5.10 หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.11 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose) สาหรับผู้ต้องการขอรับทุนการศึกษา โปรด
ระบุ Achievement ที่สาคัญที่สุดที่ได้ทาในอดีตหรือปัจจุบันมา 1 เรื่อง
5.12 ใบรับรองจากฝ่ายบริหารงานบุคคลสาหรับนักศึกษาที่สมัครในกรณีที่เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ของบริษัท 1 ฉบับ โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือตาแหน่งทีส่ ูงกว่า
5.13 ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจานวน 2 ฉบับ ที่ปิดผนึกในสภาพทีส่ มบูรณ์ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร
หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อานวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
(Professional MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบรับรองผู้สมัครสามารถยื่นพร้อมกับการสมัครหรือ
หากไม่สามารถนามายื่นได้ในวันสมัครให้นามายื่นที่คณะบริหารธุรกิจอย่างช้าที่สุดในวันสอบ
สัมภาษณ์)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.14 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยติดต่อขอได้ที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.15 หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 5.14 และ 5.15 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
6. การพิจารณาคัดเลือก
6.1 พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
6.2 สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และ
คณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด
2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ากว่าจานวนที่กาหนด สถาบันฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความสถาบันฯ ไม่ได้
7. กาหนดการอื่นๆ
7.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์
7.2 วันสอบสัมภาษณ์
7.3 ประกาศผลการคัดเลือก
7.4 รับเอกสารขึ้นทะเบียน
7.5 ชาระเงินค่าลงทะเบียน
7.6 Intensive Course
7.7 วันปฐมนิเทศ
7.8 วันเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563
วันที่ 3 กันยายน 2563
ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2563
ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2563
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ประมาณเดือนธันวาคม 2563
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

-48. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
8.1 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้
8.1.1 กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ใน
การเข้าศึกษาในสถาบั น ต้องมีผ ลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้
คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด
8.1.2 กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาใน
สถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการ
ขอสาเร็จการศึกษา
8.2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกาหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
8.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบได้ที่ 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 : natthaphat.d@nida.ac.th
Website: //mba.nida.ac.th/th/home
9.2 กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 02-7273370-73
E-mail : entrance_nida@hotmail.com Website: edserv.nida.ac.th
ประกาศ ณ วันที่

7

พฤษภาคม 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

