
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รืไอง  รับสมัครพืไอพิจารณาคัดลือกขຌาศึกษาชัๅนปริญญาท (สอบขຌอขียน) 
หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์การงิน ภาคพิศษ 

ประจ าภาค ํ  ปการศึกษา ๎๑๒๐ (ครัๅงทีไ ํ/๎๑๒๐) 
------------------ 

 
 ดຌวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะปຂดรับสมัครบุคคลพืไอพิจารณาคัดลือกป็นนักศึกษา
ชัๅนปริญญาท หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์การงิน ภาคพิศษ  คณะ
พัฒนาการศรษฐกิจ รุนทีไ ํ๏ ประจ าภาค ํ ปการศึกษา ๎๑๒๐  (ครัๅงทีไ ํ/๎๑๒๐)  ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
  
ํ.  หลกัสูตร/สาขาวิชาทีไปຂดรับสมัคร 
     หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศรษฐศาสตร์การงิน 
     กรณี สอบขຌอขียน กลุมรียน  วันสาร์ – อาทิตย์ 
     วันละวลารียน  วันสาร์ ละวันอาทิตย์ วลา ์๕.์์ – ํ๒.์์ น. 
 
๎.  คุณสมบัติของผูຌสมัคร 
 ๎.ํ  ส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรทียบทาปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรืออกชน ทัๅง฿นละ/หรือตางประทศ ทีไส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง 
 ๎.๎  มีประสบการณ์การท างาน เมจ ากัดสายงาน หลังจากส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี
มาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป  นับตัๅงตวันอนุมัติปริญญาถึงวันปຂดภาคการศึกษารก (วันทีไ ๓ สิงหาคม ๎๑๒๐) 
 
๏.  ก าหนดการรับสมัคร 
 ๏.ํ  สมัครทางอินทอร์นใต (Online) ตัๅงตบัดนีๅ ถึงวันทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ 
 ๏.๎  สมัครดຌวยตนอง   
    ตัๅงตบัดนีๅ ถึงวันทีไ ํ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น. ละวลา 
ํ๏.์์ – ํ๒.๏์ น. (วຌนวันหยุดราชการ) 

 วันทีไ ํ๔ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ ถึงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น. 
ละวลา ํ๏.์์ – ํ๕.๏์ น.  

 วันสาร์ทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ วลา ์๕.์์ – ํ๎.์์ น. ละวลา ํ๏.์์ – ํ๒.์์ น. 

** ค าตือนทีไผูຌสมัครตຌองทราบ ** 
 ผูຌสมัครมีหนຌาทีไตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติครบถຌวน ถูกตຌอง ตรงตามประกาศ
รับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ละสถาบันฯ สงวนสิทธิทีไจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผูຌสมัคร
ดยเมค านึงถึงระยะวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูຌสมัครเมป็นเปตาม
ประกาศรับสมัคร  สถาบันฯ จะถือวาผูຌสมัครขาดคุณสมบัติ฿นการขຌาศึกษาละเมคืนงินคาสมัคร฿หຌ เมวากรณี
฿ดโ กรณีทีไสถาบันฯ เดຌประกาศผลการคัดลือกลຌว ฿หຌถือวา ผลการคัดลือกของผูຌสมัครทีไขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวป็นมฆะ  
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๐.  การรับสมัคร มี ๎ วิธี ดังนีๅ 
 ๐.ํ สมัครสอบทางอินทอร์นใต (Online)  
  ขัๅนตอนการสมัครทางอินทอร์นใต (Online) 
  ๐.ํ.ํ.  ขຌาวใบเซต ์http://entrance.nida.ac.th 
  ๐.ํ.๎  ขຌาสูระบบ (สมัครสอบ) 
  ๐.ํ.๏  ลงทะบียนขຌา฿ชຌงานระบบ (กรณีผูຌสมัคร฿หม) 
  ๐.ํ.๐  ตัๅงรหัสผาน/ยืนยันรหัสผาน 

  ๐.ํ.๑  สมัครสอบ 
  ๐.ํ.๒  บันทึกขຌอมูลผูຌสมัคร 
  ๐.ํ.๓  ยืนยันการสมัคร  
  ๐.ํ.๔  พิมพ์฿บช าระงินคาสมัคร  
  ๐.ํ.๕  ช าระงินคาสมัครภาย฿นวันสุดทຌายของการสมัครทางอินทอร์นใต (Online) ทีไ 
   -  ธนาคารกรุงทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
   -  คาน์ตอร์ซอร์วิส ทุกสาขา 
  ๐.ํ.ํ์  สงหลักฐานการสมัครเดຌทีไ 
   -  วใบเซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
   -  E-mail : applynida@hotmail.com 
   -  เปรษณีย์  สงทีไ  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      ํํ๔ ถนนสรีเทย ขวงคลองจัไน ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ ํ์๎๐์ 
      (วงลใบมุมซอง อกสารประกอบการสมัครหลักสูตรศรษฐศาสตร์การงิน ภาคพิศษ) 
 ๐.๎ สมัครสอบดຌวยตนอง 
  ขัๅนตอนการสมัครดຌวยตนอง ทีไสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ๐.๎.ํ  ขอรับ฿บสมัครเดຌทีไ 
   -  คาน์ตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา 
   -  ดาวน์หลดเดຌทีไวใบเซต์ www.econ.nida.ac.th 
  ๐.๎.๎  ยืไน฿บสมัครพรຌอมอกสารประกอบการสมัคร เดຌทีไคาน์ตอร์รับสมัครกองบริการ
การศึกษา ชัๅน ๏  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
  ๐.๎.๏  ช าระงินทีไกองคลังละพัสดุ ชัๅน ๏  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
  คาธรรมนียมการสมัคร 
    ตัๅงตวันประกาศ ถึงวันทีไ ๒ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ จ านวน ๒์์ บาท 
    ตัๅงตวันทีไ ๓ – ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐ จ านวน ํ,์์์ บาท 

  คาธรรมนียมการช าระงิน ฿หຌป็นเปตามอัตราทีไตละชองทางรียกกใบ 

 

หมายหตุ :  ํ.  มืไอช าระงินคาสมัครลຌว สถาบันฯ จะเมคืนงิน฿หຌเมวากรณี฿ดโ ทัๅงสิๅน 
  ๎.  อกสารประกอบการสมัคร  สถาบันฯ จะเมคืน฿หຌเมวากรณี฿ดโ ทัๅงสิๅน 
  ๏.  ถຌาผูຌสมัครเมสงอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวาคุณสมบัติ
เมครบถຌวนตามประกาศรับสมัคร ละสถาบันฯ จะเมประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ์สอบ 
 

http://entrance.nida.ac.th/
mailto:applynida@hotmail.com
http://www.econ.nida.ac.th/
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  ๐.  การสมัครสอบจะสมบูรณ์ มืไอสถาบันเดຌตรวจสอบขຌอมูลการช าระงินคาสมัครสอบ ถูกตຌอง
ครบถຌวนตาม฿บจຌงยอดการช าระงินละตามก าหนดวลาการสมัครทีไสถาบันก าหนดเวຌ  ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนอง หลังจากช าระงิน ๎ วันท าการ เดຌทีไ http://entrance.nida.ac.th มนู
ตรวจสอบขຌอมูลผูຌสมัคร 

 

๑.  อกสารประกอบการสมัคร 
 ๑.ํ   ฿บสมัคร 
 ๑.๎  รูปถายขนาด ํ นิๅว หนຌาตรง จ านวน ๎ รูป (ถายมาลຌวเมกิน ๒ ดือน) 
 ๑.๏  ส านาบัตรประชาชน จ านวน ํ ฉบับ 

 ๑.๐   ส านา฿บสดงผลการศึกษา (transcript) จ านวน ํ ฉบับ (ระบุวันส ารใจการศึกษา) ส าหรับ
ผูຌทีไศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอนืไอง ๎ ป จะตຌองนบส านา฿บสดงผลการศึกษา (transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือทียบทา มาดຌวย จ านวน ํ ฉบับ 
 ๑.๑   ส านา฿บปริญญาบัตร จ านวน ํ ฉบับ 
 ๑.๒  หนังสือรับรองการท างาน จ านวน ํ ฉบับ 

 ๑.๓  ฿บปลีไยนชืไอ – สกุล  กรณีชืไอ – สกุล  เมตรงกับหลักฐานการศึกษา 

 ๑.๔   หนังสือสดงจุดประสงค์ของการศึกษา฿นหลักสูตร (Statement of Purpose) 
    (ขียนหรือพิมพ์ดຌวยกระดาษขนาด A4 เมมีบบฟอร์ม)  
 

 ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาจากตางประทศ  ตຌองมีอกสารพิไมติมดังนีๅ 
 ๑.๕   หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดยติดตอขอเดຌทีไ ส านักมาตรฐานละประมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๑.ํ์  หนังสือรับรองการส ารใจการศึกษาจากสถานศึกษา ดย฿หຌสถานศึกษาสงหนังสือรับรอง
ดยตรงทีไ 
    Educational Service Division, 
    National Institute of Development Administration 
    118 Serithai Road, Klong Chan, 
    Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

 ทัๅงนีๅ :  อกสารตามขຌอ ๑.๕ ละขຌอ ๑.ํ์ สถาบันอนุลม฿หຌสงเดຌถึงวันปຂดภาคการศึกษา  
มิฉะนัๅน  จะถือวาอกสารการขึๅนทะบียนเมครบถຌวน ละอาจหมดสภาพการป็นนักศึกษาของสถาบัน 

 

๒.  การพิจารณาคัดลือก 
๒.ํ  พิจารณาคัดลือกจาก การสอบข้อเขียน ฿นวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ํ๑ ขຌอ วิชาคณิตศาสตร์ 

จ านวน ํ๑ ขຌอ วิชาศรษฐศาสตร์ จ านวน ํ๑ ขຌอละวิชาการงิน จ านวน ๑ ขຌอ ฿ชຌวลา฿นการสอบ ํ ชัไวมง 
๏์ นาท ี ดยนวขຌอสอบขຌอขียนจะป็นการวัดระดับความรูຌพืๅนฐาน 

๒.๎  พิจารณาจาก฿บสมัครละอกสารประกอบการสมัคร 
 

หมายหตุ :  ํ. การคัดลือกผูຌสมัครขຌาศึกษาตอ฿นหลักสูตร อยู฿นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ละคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน  ดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว ถือป็นสิๅนสุด   

http://entrance.nida.ac.th/
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  ๎.  กรณีทีไหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาอก฿ดโ คัดลือกนักศึกษาเดຌตไ ากวาจ านวนทีไก าหนด  
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีไจะเมปຂดสอน฿นหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาอกนัๅนโ ดยผูຌสมัครจะฟງองรຌองอาความ
สถาบันฯ เมเดຌ 
 

๓.  ก าหนดการ 

วันรับสมัคร  ตัๅงตบัดนีๅ ถึงวันทีไ ๎์ กุมภาพันธ ์ ๎๑๒๐      (฿นวัน/วลาราชการ) 
(ยกเว้นวันที่ ํ๔ – ํ๕ กุมภาพันธ์  ๎๑๒๐  รับสมัครถึงเวลา ํ๕.๏์ น.) 

(ละรับสมัครวนัสาร์ ํ ครัๅง คือ วันทีไ ๎์ กมุภาพันธ์  ๎๑๒๐ รับสมัครวลา ๕.์ ์ -ํ .๎์ ์ น. ละ ํ ๏.์ ์ – ํ๒.์ ์ น.) 
หมายหตุ วันทีไ ๓ ละ ๔ มกราคม  ๎๑๒๐  เมมีการรับสมัครทีไสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประกาศสถานทีไสอบ  วันทีไ  ๐ มีนาคม ๎๑๒๐ 

สอบขຌอขียน  วันอาทิตย์ทีไ ๓ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ๕.์์ – ํ๎.์์ น. 
ประกาศผลการคัดลือก  วันทีไ ๎๒ มีนาคม ๎๑๒๐ 

รับอกสารขึๅนทะบียนพืไอรับ User ID  วันทีไ ๎๕ – ๏ํ มีนาคม ๎๑๒๐ ละวันทีไ ํ มษายน ๎๑๒๐    
ช าระคาธรรมนียมผานธนาคาร  วันทีไ ๎๕ – ๏ํ มีนาคม ๎๑๒๐ ละวันทีไ ํ – ๎ มษายน ๎๑๒๐  
วันปฐมนิทศ  วันสาร์ทีไ ๎๕ พฤษภาคม ๎๑๒๐ 

ปຂดรียนกอนปຂดภาค  วันสาร์ทีไ ๑ มิถุนายน – วันอาทิตย์ทีไ ๒ มิถุนายน ๎๑๒๐ 
 

๔.  กณฑ์การสอบวัดความรูຌภาษาอังกฤษ 
 ๔.ํ  ผูຌขຌาศึกษาตอ฿นหลักสูตรปริญญาท ตຌองผานกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนีๅ  
 ํ.  กรณีนักศึกษาทีไตຌอง฿ชຌคะนนสอบภาษาอังกฤษพืไอประกอบการยืไนสมัครสอบสัมภาษณ์  
฿นการขຌาศึกษา฿นสถาบัน ตຌองมีผลคะนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS  ทัๅงนีๅ  
คะนนผานกณฑ์ขัๅนตไ า฿หຌป็นเปตามทีไตละหลักสูตรก าหนด  
 ๎.  กรณีนักศึกษาทีไเมตຌอง฿ชຌคะนนสอบภาษาอังกฤษยืไนสมัครสอบสัมภาษณ์ ฿นการขຌาศึกษา
฿นสถาบัน นักศึกษาจะตຌองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาสดงกอนการ
ขอส ารใจการศึกษา 
 ๔.๎  ผลคะนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะนน ดังนีๅ 
  ํ.  ผลคะนนสอบ NIDA TEAP จะตຌองมีอายุเมกิน ํ ป นับถึงวันยืไน 
(สมัครสอบเดຌทีไ ศูนย์พัฒนาละบริการดຌานภาษาละการสืไอสาร คณะภาษาละการสืไอสาร) 
  ๎.  ผลคะนนสอบ TOEFL ละ IELTS จะตຌองมีอายุเมกิน ๎ ป นับถึงวันยืไน 
(คะนนสอบ TOEFL Paper – Based จะตຌองป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education ทานัๅน) 

๕.  คาธรรมนียมการศึกษา 

      ๕.ํ  รียนกอนปຂดภาค ํ/๎๑๒๐  ประมาณ ๐๑,์๑์ บาท  
              (รวมคาอกสาร คาต ารา ละคากิจกรรมพิศษ งวดทีไ ํ จ านวน ํ๑,์์์ บาท) 
      ๕.๎  คาลงทะบียนพิไม฿นภาค ํ/๎๑๒๐  ประมาณ ๑๓,๓๑์ บาท 
              (รวมคาอกสารละต ารา)  

  คาธรรมนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  ประมาณ ๎๒์,์์์ บาท 
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ํ์.  ติดตอสอบถาม 

ํ์.ํ  คณะพัฒนาการศรษฐกิจ ทรศัพท์ ์-๎๓๎๓-๏ํ๔์ 
E-mail : auapollo@hotmail.com ; mfe@nida.ac.th
Website : http://www.econ.nida.ac.th
Facebook : MFE NIDA
Official Line : @mfenida

ํ์.๎  กองบริการการศึกษา ทรศัพท์ ์-๎๓๎๓-๏๏๓์-๓๏ 
 Website : edserv.nida.ac.th 

ํํ.  การคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล 

สถาบันจะท าการกใบ รวบรวม ฿ชຌ ละปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌเดຌรับการคัดลือกละขึๅน
ทะบียนป็นนักศึกษาของสถาบัน พืไอวัตถุประสงค์฿นการจัดการศึกษา ตามหนຌาทีไละอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๎๑๒๏ 

       ประกาศ  ณ  วันทีไ       กันยายน   พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 (ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
        รองอธิการบดีฝຆายวิชาการ  

๒๙


