
 

  

 
 

 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�และการบริหาร กรณีสอบข อเขียน 
กลุ/มเรียนวันเสาร� – วันอาทิตย� คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ครั้งท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจําป4การศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�จะเป�ดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ครั้งท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๓  ดังรายละเอียดต3อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเป;ดรับสมัคร  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�และการบริหาร 
กรณี สอบข!อเขียน  กลุ/มเรียน วันเสาร� – วันอาทิตย�   
วันและเวลาเรียน วันเสาร� เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ 
          วันอาทิตย� เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๒. คุณสมบัติของผู สมัคร 
๒.๑   เป>นผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท3าปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท้ังในและ/หรือต3างประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง 

๒.๒  มีประสบการณ�ทํางานมาแล!วไม3น!อยกว3า ๔ ป- หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     
นับถึงวันเป�ดภาคการศึกษา (วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)  หรือ 

๒.๓  อายุ ๓๐ ป-ข้ึนไป 

 
๓. กําหนดการรับสมัคร 

สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online)  
       ต้ังแต3บัดนี้ – วันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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 ผู สมัครมีหน าท่ีต องตรวจสอบและรับรองตนเองว/ามีคุณสมบัติครบถ วน ถูกต อง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันฯ สงวนสิทธิท่ีจะทําการตรวจ
คุณสมบัติผู สมัคร โดยไม/คํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว/า คุณสมบัติของ
ผู สมัครไม/เป@นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว/าผู สมัครขาดคุณสมบัติในการเข าศึกษาและไม/คืน
เงินค/าสมัครให  ไม/ว/ากรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบันฯ ได ประกาศผลการคัดเลือกแล ว ให ถือว/า ผลการคัดเลือก
ของผู สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล/าวเป@นโมฆะ  
 

๔. การรับสมัคร 
สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online)  
       ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอร�เน็ต (Online) 

๔.๑   เข!าเว็บไซต� http://entrance.nida.ac.th 
๔.๒   เข!าสู3ระบบ (สมัครสอบ) 
๔.๓   ลงทะเบียนเข!าใช!งานระบบ (กรณีผู!สมัครใหม3) 
๔.๔   ต้ังรหัสผ3าน/ยืนยันรหสัผ3าน 
๔.๕   สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท) 
๔.๖   บันทึกข!อมูลผู!สมัคร 
๔.๗   ยืนยันการสมัคร 
๔.๘   พิมพ�ใบชําระเงินค3าสมัคร 
๔.๙   ชําระเงินค3าสมัครภายในวันสุดท!ายของการสมัครทางอินเทอร�เน็ต (Online) ท่ี 

 -  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  -  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 
 ๔.๑.๑๐ ส3งหลักฐานการสมัครได!ท่ี 
  - เว็บไซต�รับสมัคร Online (Attached File) 
 - E-mail : applynida@hotmail.com  

 
ค/าธรรมเนียมการการสมัคร 1,500 บาท 

 ค/าธรรมเนียมการชําระเงิน ให เป@นไปตามอัตราท่ีแต/ละช/องทางเรียกเก็บ 
  

หมายเหตุ :  ๑. เม่ือชําระเงินค3าสมัครแล!ว สถาบันฯ จะไม3คืนเงินให!ไม3ว3ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 ๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม3คืนให!ไม3ว3ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 ๓. ถ!าผู!สมัครไม3ส3งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว3า
คุณสมบัติไม3ครบถ!วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม3ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ 
 
 
 

** คาํเตือนทีผูส้มคัรต้องทราบ** 
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      ๔. การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได!ตรวจสอบข!อมูลการชําระเงินค3าสมัครสอบ ถูกต!อง
ครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว! ท้ังนี้ ผู!สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน ๒ วันทําการได!ท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร 
 

๕. เอกสารประกอบการสมัคร 
๕.๑. ใบสมัครพร!อมกรอกข!อมูล 1 ชุด 
๕.๒.  รูปถ3าย  ๑  นิ้ว หน!าตรง จํานวน  ๒  รูป (ถ3ายมาแล!วไม3เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.๓.  สําเนาบัตรประชาชน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๔.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผู!ท่ี

ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต3อเนื่อง ๒ ป- จะต!องแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท3า มาด!วย ๓ ฉบับ 

๕.๕.  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  ๑  ฉบับ 
๕.๖. หนังสือรับรองการทํางาน  ๑  ฉบับ 
๕.๗. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม3ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
๕.๘. หนังสือรับรองการได!ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน3วยงาน (ถ!ามี) 

สําหรับผู สําเร็จการศึกษาจากต/างประเทศ ต องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
๕.๙   หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต3อขอได!ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๕.๑๐ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให!สถาบันการศึกษาส3งหนังสือรับรอง  
โดยตรงท่ี 

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

ท้ังนี้ : เอกสารตามข!อ ๕.๙ และ ๕.๑๐ สถาบันอนุโลมให!ส3งได!ถึงวันเป�ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว3าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม3ครบถ!วน และอาจหมดสภาพการเป>นนักศึกษาของสถาบัน 
 

๖. การพิจารณาคัดเลือก 
๖.๑  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
๖.๒  สอบข!อเขียน เพ่ือทดสอบความรู!ท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร�และการบริหาร  

 
หมายเหตุ :  ๑. การคัดเลือกผู!สมัคร เข!าศึกษาต3อในหลักสูตร อยู3ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล3าว    
ถือเป>นท่ีสุด 
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 ๒. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได!ตํ่ากว3าจํานวนท่ีกําหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม3เป�ดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู!สมัครจะฟiองร!อง    
เอาความสถาบันฯ ไม3ได! 

 
๗. กําหนดการอ่ืนๆ 

 7.1   ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ  วันศุกร�ท่ี ๒๙ พฤษภาคม 256๓ 
 7.2   สอบข!อเขียนและประสบการณ�  วันเสาร�ท่ี ๖ – วันอาทิตย�ท่ี ๗ มิถุนายน 256๓ 
 7.3   ประกาศผลการคัดเลือก  วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน 256๓ 
 7.4   ข้ึนทะเบียนนักศึกษา   จะแจ!งให!ทราบหลังสถาบันเป�ดทําการ 
 7.5   ชําระเงินค3าลงทะเบียน   จะแจ!งให!ทราบหลังสถาบันเป�ดทําการ 
  

๘. เกณฑ�การสอบวัดความรู ภาษาอังกฤษ  
 ๘.๑  ผู!เข!าศึกษาต3อในหลักสูตรปริญญาโท ต!องผ3านเกณฑ�การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

๘.๑.๑  กรณีนักศึกษาท่ีต องใช คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัคร 
สอบสัมภาษณ� ในการเข!าศึกษาในสถาบัน ต!องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ท้ังนี้ คะแนนผ3านเกณฑ�ข้ันตํ่า ให!เป>นไปตามท่ีแต3ละหลักสูตรกําหนด 
 ๘.๑.๒  กรณีนักศึกษาท่ีไม/ต องใช คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ�    
ในการเข!าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต!องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
มาแสดงก3อนการขอสําเร็จการศึกษา 

๘.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
๘.๒.๑  ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต!องมีอายุไม3เกิน ๑ ป- นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได!ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด!านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
๘.๒.๒  ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต!องมีอายุไม3เกิน ๒ ป- นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต!องเป>นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� หรือ 
International Education เท3านั้น) 
 

๙. ค/าธรรมเนียมการศึกษาในภาค ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๓  
  ๙.๑ ชําระเงินจํานวน ๕๑,๓๐๐ บาท (เม่ือข้ึนทะเบียนเป>นนักศึกษา) 
  ๙.๒ ชําระเงินจํานวน ๖๓,๐๐๐ บาท (ต!นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓)  
  (รวมค3าเอกสาร ตํารา และค3ากิจกรรมพิเศษ) 
  ค/าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๑๐. ติดต/อสอบถาม 

๑๐.๑ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทรศัพท� ๐61-2232393 
        E-mail : supreeya.sae@nida.ac.th; xecon@nida.ac.th   

Website: http://www.econ.nida.ac.th 
line official : @econnida 

๑๐.๒ กองบริการการศึกษา   โทรศัพท� ๐81-8016809 
    Website: edserv.nida.ac.th 
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๑๑. การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

      สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช� และเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของผู�สมัคร ผู�รับการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเป'นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค-ในการจัดการศึกษา ตามหน�าที่และอํานาจ
ของสถาบัน ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

 
 
 

      ประกาศ ณ วันท่ี             เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         (ผู!ช3วยศาสตราจารย� ดร.ณดา จันทร�สม ) 
                  รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ 

Admin
Typewriter
๒๑


