
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible MBA) 
คณะบริหารธุรกิจ 

ครั้งที่ 1 - 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
    -----------------------      

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ครั้งที่ 1 - 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต     โครงกำร Flexible MBA 
กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภำษณ์  กลุ่มเรียน เสำร์และอำทิตย์ รุ่นที่ 43  
วันและเวลำเรียน วันเสำร์และอำทิตย์   ระหว่ำงเวลำ 08.00 – 18.30 น. 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1 กรณีสอบข้อเขียน 
 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนโครงกำร Flexible MBA มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

       2.1.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือประกำศนียบัตรเทียบเท่ำปริญญำตรีจำก
สถำบันกำรศึกษำของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
รับรอง 
       2.1.2 มีประสบกำรณ์ท ำงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 1 ปีนับจนถึงวันสมัคร 
หมำยเหตุ  ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่ำนแล้ว ไม่ต้องสมัครสอบสัมภำษณ์สำมำรถเข้ำสอบสัมภำษณ์ได้ตำมวันเวลำที่
ระบุในประกำศผลกำรสอบข้อเขียนในครั้งท่ีสมัครสอบข้อเขียนเท่ำนั้น 
 2.2 กรณีสอบสัมภำษณ์ (เกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) 
 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภำษณ์โครงกำร Flexible MBA มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
        2.2.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำกสถำบันกำรศึกษำของรัฐบำลหรือเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่ได้รับรองจำกส ำนักงำน ก.พ. และ/หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้ 
                 2.2.1.1 เป็นผู้ส ำเร็จปริญญำตรีเกียรตินิยม หรือ 
                 2.2.1.2 มีผลกำรสอบข้อเขียนของภำคปกติวิชำภำษำอังกฤษและวิชำเฉพำะ 1 รวมคะแนนทั้ง
สองวิชำ 1,100 คะแนนขึ้นไป และแต่ละวิชำต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 500 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนยังไม่หมดอำยุ 
หรือ 
                2.2.1.3  มีผลกำรสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ที่มีระดับคะแนน 500 ขึ้นไป โดยผลคะแนน
ยังไม่หมดอำยุ 
        2.2.2 มีประสบกำรณ์ท ำงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 1 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันสมัคร 

Win10
Typewritten Text

Win10
Typewritten Text

Win10
Typewritten Text

Win10
Typewritten Text

Win10
Typewritten Text
 1104/2564

Win10
Typewritten Text



- 2 - 
 

3. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
สมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (Online) เท่ำนั้น ผู้สมัครสำมำรถเข้ำเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 

ตำมก ำหนดวัน ดังนี้ 
3.1 สมัครสอบข้อเขียน  

                   ครั้งที่ 1 ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2564 
                   ครั้งที่ 2 ต้ังแตว่ันที่ 3 มกรำคม ถึงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 
 

3.3 สมัครสอบสัมภำษณ์ (กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ)  
          ครั้งที่ 1 ต้ังแตบ่ัดนี ้ถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2564   

ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 3 มกรำคม ถึงวันที่ 18 มีนำคม 2565  
 
 
  

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

4. กำรรับสมัคร มีขั้นตอนดังนี้ 
สมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (Online)  
        ขั้นตอนกำรสมัครทำงอินเทอร์เน็ต (Online) 

4.1.1.   เข้ำเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
4.1.2.   เข้ำสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
4.1.3.   ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
4.1.4.   ตั้งรหัสผ่ำน/ยืนยันรหัสผ่ำน 
4.1.5.   สมัครสอบ  
4.1.6.   บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
4.1.7.   ยืนยันกำรสมัคร 
4.1.8.   พิมพ์ใบช ำระเงินค่ำสมัคร 
4.1.9.   ช ำระเงินค่ำสมัคร ภำยในวันสุดท้ำยของกำรสมัครทำงอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่

                       -  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ 
               -  เคำน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสำขำ 
 

** ค ำเตือนทีผู้่สมคัรต้องทรำบ** 

http://entrance.nida.ac.th/
http://entrance.nida.ac.th/
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  4.1.10. แนบหลักฐำนกำรสมัครสอบผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ (Attach File) หรือ 
E-mail: entrance@nida.ac.th   

 
ค่ำธรรมเนียมกำรกำรสมัคร  1,200.- บำท  
ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงิน ให้เป็นไปตำมอัตรำที่แต่ละช่องทำงเรียกเก็บ 
 

หมำยเหตุ :  1. เมื่อช ำระเงินค่ำสมัครแล้ว สถำบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. เอกสำรประกอบกำรสมัคร สถำบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. ถ้ำผู้สมัครไม่ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถำบันฯ จะถือว่ำคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร และสถำบันฯ จะไม่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

       4. กำรสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถำบันได้ตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงินค่ำสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมใบแจ้งยอดกำรช ำระเงินและตำมก ำหนดเวลำกำรสมัครที่สถำบันก ำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสำมำรถ 

ตรวจสอบผลกำรสมัครของตนเอง หลังจำกช ำระเงิน 2 วันท ำกำรได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร  

 
5. เอกสำรประกอบกำรสมัคร 

5.1 ใบสมัคร (ดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ http://mba.nida.ac.th) 
5.2   รูปถ่ำย  1  นิ้ว หน้ำตรง จ ำนวน  1  รูป (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3   ส ำเนำบัตรประชำชน  1  ฉบับ 
5.4   ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันส ำเร็จกำรศึกษำ) ส ำหรับผู้ที่ศึกษำระดบั  
          ปริญญำตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ระดับ 
          อนุปริญญำ (ปวส.) หรือเทียบเท่ำ มำด้วย 1 ฉบับ 
5.5    ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภำอนุมัติ)  1  ฉบับ 
5.6 หนังสือรับรองกำรท ำงำน  1  ฉบับ 
5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรศึกษำ) 
5.8 หนังสือรับรองกำรได้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำน (ถ้ำมี) 
5.9      โครงสร้ำงองค์กร (Organization Structure) 
5.10 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
5.11 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ (Statement of Purpose) 
5.12   ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษำจ ำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมำพร้อมใบสมัครหรือให้ผู้รับรองส่งตรง 

ไปที่  ผู้ อ ำน วยกำรโครงกำรป ริญ ญ ำโททำงบ ริห ำรธุ รกิ จ  ภ ำค พิ เศษ  (Flexible MBA)               
คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น    
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบรับรองผู้สมัครสำมำรถยื่นพร้อมกับกำรสมัครหรือหำกไม่ 
สำมำรถน ำมำยื่นได้ในวันสมัครให้น ำมำยื่นที่คณะบริหำรธุรกิจอย่ำงช้ำที่สุดในวันสอบสัมภำษณ์) 

http://entrance.nida.ac.th/
http://mba.nida.ac.th/
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5.13 ส ำเนำใบรับรองผลกำรทดสอบ (กรณีเป็นผู้สมัครสอบสัมภำษณ์ที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนที ่
       ยังไม่หมดอำยุ แต่ถ้ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีเกียรตินิยมไม่ต้องยื่นผลกำร  
       ทดสอบ) 
 
ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้ 
5.14 หนังสือรับรองมำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของส ำนักงำน
 คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยติดต่อขอได้ที่ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
5.15 หนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ โดยให้สถำบันกำรศึกษำส่งหนังสือรับรอง โดยตรงที่ 

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

ทั้งนี้ : เอกสำรตำมข้อ 5.14 และ 5.15 สถำบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภำคกำรศึกษำ มิฉะนั้น จะถือว่ำ
เอกสำรกำรขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอำจหมดสภำพกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน 

 
 

6. กำรพิจำรณำคัดเลือก 
6.1  สอบข้อเขียน 
6.2  พิจำรณำจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
6.3  สอบสัมภำษณ์ 
 

หมำยเหตุ :  1. กำรคัดเลือกผู้สมัคร เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
และคณะกรรมกำรรับนักศึกษำของสถำบัน โดยกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำรดังกล่ำว ถือเป็นที่สุด 
  2. กรณีที่หลักสูตร/สำขำวิชำ/สำขำวิชำเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษำได้ต่ ำกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด 
สถำบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สำขำวิชำ/สำขำวิชำเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอำควำม
สถำบันฯ ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

7. ก ำหนดกำรอื่น ๆ 
7.1 กรณีสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1  
7.1.1 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ 7 ธันวำคม 2564  
7.1.2 วันสอบข้อเขียน    วันที่ 12 ธันวำคม 2564 
7.1.3 ประกำศผลสอบข้อเขียน   วันที่ 24 ธันวำคม 2564 
7.1.4 ประกำศรำยชื่อและสถำนที่สอบสัมภำษณ์ วันที่ 6 มกรำคม 2565 
7.1.5 วันสอบสัมภำษณ์    ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 มกรำคม 2565  
7.1.6 ประกำศผลกำรคัดเลือก    วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 
7.1.7 รับเอกสำรขึ้นทะเบียน     ระหว่ำงวันที่ 14 – 17 กุมภำพันธ์ 2565 
7.1.8 ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน    ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 กุมภำพันธ์ 2565 
7.1.9 Intensive Course    ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2565 
7.1.10 วันปฐมนิเทศ    ประมำณเดือนกรกฎำคม 2565  
7.1.11 วันเปิดภำคกำรศึกษำ   เดือนสิงหำคม 2565 
 
7.2 กรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ ครั้งที่ 1  
7.2.1 ประกำศรำยชื่อและสถำนที่สอบสัมภำษณ์ วันที่ 6 มกรำคม 2565 
7.2.2 วันสอบสัมภำษณ์    ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 มกรำคม 2565 
7.2.3 ประกำศผลกำรคัดเลือก    วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 
7.2.4 รับเอกสำรขึ้นทะเบียน     ระหว่ำงวันที่ 14 – 17 กุมภำพันธ์ 2565 
7.2.5 ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน    ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 กุมภำพันธ์ 2565 
7.2.6 Intensive Course    ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2565 
7.2.7 วันปฐมนิเทศ    ประมำณเดือนกรกฎำคม 2565 
7.2.8 วันเปิดภำคกำรศึกษำ   เดือนสิงหำคม 2565 
 
7.3 กรณีสอบข้อเขียน  ครั้งที่ 2  
7.3.1 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ 2 มีนำคม 2565  
7.3.2 วันสอบข้อเขียน    วันที่ 6 มีนำคม 2565 
7.3.3 ประกำศผลสอบข้อเขียน   วันที่ 17 มีนำคม 2565 
7.3.4 ประกำศรำยชื่อและสถำนที่สอบสัมภำษณ์ วันที่ 31 มีนำคม 2565 
7.3.5 วันสอบสัมภำษณ์    ระหว่ำงวันที่ 5 – 8 เมษำยน 2565 
7.3.6 ประกำศผลกำรคัดเลือก    วันที่ 22 เมษำยน 2565 
7.3.7 รับเอกสำรขึ้นทะเบียน     ระหว่ำงวันที่ 9 – 12 พฤษภำคม 2565 
7.3.8 ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน    ระหว่ำงวันที่ 9 – 13 พฤษภำคม 2565 
7.3.9 Intensive Course    ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2565 
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7.3.10 วันปฐมนิเทศ    ประมำณเดือนกรกฎำคม 2565  
7.3.11 วันเปิดภำคกำรศึกษำ   เดือนสิงหำคม 2565 
 
7.4 กรณีเกียรตินิยมและย่ืนคะแนนสอบ  ครั้งที่ 2  
7.4.1 ประกำศรำยชื่อและสถำนที่สอบสัมภำษณ์ วันที่ 31 มีนำคม 2565 
7.4.2 วันสอบสัมภำษณ์    ระหว่ำงวันที่ 5 – 8 เมษำยน 2565 
7.4.3 ประกำศผลกำรคัดเลือก    วันที่ 22 เมษำยน 2565 
7.4.4 รับเอกสำรขึ้นทะเบียน     ระหว่ำงวันที่ 9 – 12 พฤษภำคม 2565 
7.4.5 ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน    ระหว่ำงวันที่ 9 – 13 พฤษภำคม 2565 
7.4.6 Intensive Course    ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2565 
7.4.7 วันปฐมนิเทศ    ประมำณเดือนกรกฎำคม 2565  
7.4.8 วันเปิดภำคกำรศึกษำ   เดือนสิงหำคม 2565 
 

8. เกณฑ์กำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ  
8.1 ผู้เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำโท ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรสอบภำษำอังกฤษดังนี้ 
8.1.1 กรณีนักศึกษำที่ต้องใช้คะแนนสอบภำษำอังกฤษเพื่อประกอบกำรยื่นสมัครสอบสัมภำษณ์  ในกำร
เข้ำศึกษำในสถำบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต่ ำ ให้เป็นไปตำมท่ีแต่ละหลักสูตรก ำหนด 
8.1.2 กรณีนักศึกษำที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภำษำอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภำษณ์  ในกำรเข้ำศึกษำใน
สถำบัน นักศึกษำจะต้องมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มำแสดงก่อน
กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
8.2 ผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษ มีกำรก ำหนดอำยุผลคะแนน ดังนี้ 
8.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  
        (สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนำและบริกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร คณะภำษำและกำรสื่อสำร) 
8.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 
        (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หรือ   
        International Education เท่ำนั้น) 
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9. ติดต่อสอบถำม 
9.1 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 02-7273933-9 
       E-mail: thonthun.kar@nida.ac.th  Website: //mba.nida.ac.th/th/home. 
9.2 กองบริกำรกำรศึกษำ   โทรศัพท์ 02-7273370-73 
       E-mail: entrance@nida.ac.th  Website: edserv.nida.ac.th 
 

10. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถำบันจะท ำกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับกำรคัดเลือกและขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษำของสถำบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหน้ำที่และอ ำนำจของสถำบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
 

   ประกำศ ณ วันที่           กันยำยน พ.ศ. 2564 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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