
 

  

 
 

 
 
 

ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
เร่ือง  รบัสมคัรเพื่อพิจารณาคดัเลือกเข้าศึกษา ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละการบริหาร กรณีสอบข้อเขียน 
กลุ่มเรียนวนัเสาร ์– วนัอาทิตย ์คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
ครัง้ท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

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

 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์จะเปิดรบัสมคัรเพื่อพจิารณาคัดเลอืกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  ครัง้ที่  ๒  ภาคการศึกษาที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓              
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

๑. หลกัสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดรบัสมคัร  
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และการบรหิาร 
กรณี สอบขอ้เขยีน  กลุ่มเรียน วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์  
วนัและเวลาเรียน วนัเสาร ์เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ 
          วนัอาทติย ์เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๒. คณุสมบติัของผู้สมคัร 
๒.๑   เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบตัรเทียบเท่าปรญิญาตรี

จากสถาบนัการศกึษาของรฐัหรอืเอกชน ทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) รบัรอง 

๒.๒  มปีระสบการณ์ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หลงัส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี    
นบัถงึวนัเปิดภาคการศกึษา (วนัที ่๑๘ สงิหาคม ๒๕๖๓)  หรือ 

๒.๓  อายุ ๓๐ ปีขึน้ไป 
๓. ก าหนดการรบัสมคัร 

๓.๑  สมคัรสอบทางอนิเทอรเ์น็ต (Online)  
       ตัง้แต่บดันี้ – วนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 



๒ 
 

 
 
 

 ผู้สมคัรมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบและรบัรองตนเองว่ามีคณุสมบติัครบถ้วน ถกูต้อง 
ตรงตามประกาศรบัสมคัรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์และสถาบนัฯ สงวนสิทธิท่ีจะ
ท าการตรวจคุณสมบติัผู้สมคัร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบนัฯ ตรวจสอบภายหลงั
พบว่า คุณสมบติัของผู้สมคัรไม่เป็นไปตามประกาศรบัสมคัร สถาบนัฯ จะถือว่าผู้สมคัรขาด
คุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีท่ีสถาบนัฯ ได้
ประกาศผลการคดัเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคดัเลือกของผู้สมคัรท่ีขาดคณุสมบติัดงักล่าวเป็น
โมฆะ  
 

๔. การรบัสมคัร มี ๒ วิธีดงัน้ี 
๔.๑  สมคัรสอบทางอินเทอรเ์น็ต (Online)  
       ขัน้ตอนการสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต (Online) 

๔.๑.๑   เขา้เวบ็ไซต ์http://entrance.nida.ac.th 
๔.๑.๒   เขา้สูร่ะบบ (สมคัรสอบ) 
๔.๑.๓   ลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบ (กรณีผูส้มคัรใหม่) 
๔.๑.๔   ตัง้รหสัผ่าน/ยนืยนัรหสัผ่าน 
๔.๑.๕   สมคัรสอบ (เลอืก คณะ/ระดบัการศกึษา/ประเภท) 
๔.๑.๖   บนัทกึขอ้มลูผูส้มคัร 
๔.๑.๗   ยนืยนัการสมคัร 
๔.๑.๘   พมิพใ์บช าระเงนิค่าสมคัร 
๔.๑.๙  ช าระเงนิค่าสมคัรภายในวนัสุดทา้ยของการสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต 

(Online) ที ่
 -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา 
  -  เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ ทุกสาขา 
 ๔.๑.๑๐ สง่หลกัฐานการสมคัรไดท้ี ่
  - เวบ็ไซตร์บัสมคัร Online (Attached File) 
 - E-mail : applynida@hotmail.com  
 - ไปรษณีย ์สง่ที ่กองบรกิารการศกึษา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

        ๑๑๘ ถ.เสรไีทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
        (วงเลบ็มุมซอง เอกสารประกอบการสมคัร) 

ค่าธรรมเนียมการการสมคัร ๑,๕๐๐ บาท 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอตัราท่ีแต่ละช่องทางเรียกเกบ็ 

** ค าเตือนท่ีผู้สมคัรต้องทราบ** 

http://entrance.nida.ac.th/


๓ 
 
หมายเหตุ :  ๑. เมื่อช าระเงนิค่าสมคัรแลว้ สถาบนัฯ จะไม่คนืเงนิใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  ๒. เอกสารประกอบการสมคัร สถาบนัฯ จะไม่คนืใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  ๓. ถ้าผูส้มคัรไม่ส่งเอกสารประกอบการสมคัร (กรณีสมคัร Online) สถาบนัฯ จะถอืว่า
คุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามประกาศรบัสมคัร และสถาบนัฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบ 

       ๔. การสมคัรสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบนัไดต้รวจสอบขอ้มูลการช าระเงนิค่าสมคัรสอบ 
ถูกต้องครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงนิและตามก าหนดเวลาการสมคัรที่สถาบนัก าหนดไว้ ทัง้นี้ 
ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน  ๒  วันท าการได้ที ่
http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัร 
 

๕. เอกสารประกอบการสมคัร 
๕.๑. ใบสมคัร  
๕.๒.  รปูถ่าย  ๑  นิ้ว หน้าตรง จ านวน  ๒  รปู (ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ ๖ เดอืน) 

 ๕.๓.  ส าเนาบตัรประชาชน  ๑  ฉบบั 
 ๕.๔.  ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ๑ ฉบบั (ระบุวนัส าเรจ็การศกึษา) ส าหรบั

ผู้ที่ศึกษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผล
การศกึษา (Transcript) ระดบัอนุปรญิญา (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า มาดว้ย ๓ ฉบบั 

๕.๕.  ส าเนาใบปรญิญาบตัร หรอื หนงัสอืรบัรอง (ฉบบัสภาอนุมตั)ิ  ๑  ฉบบั 
๕.๖. หนงัสอืรบัรองการท างาน  ๑  ฉบบั 
๕.๗. ใบเปลีย่นชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกบัหลกัฐานการศกึษา  
๕.๘. หนงัสอืรบัรองการไดทุ้นสนบัสนุนการศกึษาจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี 

ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
๕.๙   หนังสอืรบัรองมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยตดิต่อขอไดท้ี่ส านักมาตรฐานและ
ประเมนิผลอุดมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ๕.๑๐ หนังสอืรบัรองการส าเรจ็การศกึษาจากสถานศกึษา โดยให้สถาบนัการศกึษาส่งหนังสอื
รบัรอง  

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

http://entrance.nida.ac.th/


๔ 
 

ทัง้น้ี : เอกสารตามข้อ ๕.๙ และ ๕.๑๐ สถาบนัอนุโลมให้ส่งได้ถงึวนัเปิดภาคการศึกษา 
มฉิะนัน้ จะถอืว่าเอกสารการขึน้ทะเบยีนไม่ครบถว้น และอาจหมดสภาพการเป็นนกัศกึษาของสถาบนั 
 

๖. การพิจารณาคดัเลือก 
๖.๑  พจิารณาจากใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัร 
๖.๒  สอบขอ้เขยีน เพือ่ทดสอบความรูท้ ัว่ไปทางเศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิาร  

 
หมายเหตุ :  ๑. การคดัเลือกผู้สมคัร เข้าศึกษาต่อในหลกัสูตร อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตร และคณะกรรมการรบันักศกึษาของสถาบนั โดยการพจิารณาตัดสนิของคณะกรรมการ
ดงักล่าว    ถอืเป็นทีสุ่ด 
 ๒. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ต ่ากว่าจ านวนที่
ก าหนด สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่เปิดสอนในหลกัสตูร/สาขาวชิา/สาขาวชิาเอกนัน้ๆ โดยผูส้มัครจะ
ฟ้องรอ้งเอาความสถาบนัฯ ไม่ได ้

 
๗. กำหนดการอื่นๆ 

 ๗.๑   ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ  วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๗.๒   สอบข้อเขียนและประสบการณ์  วันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๗.๓   ประกาศผลการคัดเลือก  วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๗.๔   ขึ้นทะเบียนนักศึกษา   จะประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก 
 ๗.๕   ชำระเงินค่าลงทะเบียน    จะประกาศให้ทราบในประกาศผลการคัดเลือก 
 ๗.๖   เปิดภาคการศึกษา   วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  
๘. เกณฑก์ารสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษ  
 ๘.๑  ผูเ้ขา้ศกึษาต่อในหลกัสตูรปรญิญาโท ตอ้งผ่านเกณฑก์ารสอบภาษาองักฤษดงันี้ 

๘.๑.๑  กรณีนักศึกษาท่ีต้องใช้คะแนนสอบภาษาองักฤษเพื่อประกอบการยื่น
สมคัรสอบสมัภาษณ์  

        ในการเขา้ศกึษาในสถาบนั ตอ้งมผีลคะแนนสอบภาษาองักฤษ NIDA TEAP 
หรอื TOEFL หรอื IELTS ทัง้นี้ คะแนนผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า ใหเ้ป็นไปตามทีแ่ต่ละหลกัสตูรก าหนด 

 ๘.๑.๒  กรณีนักศึกษาท่ีไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาองักฤษยื่นสมคัรสอบ 
  สมัภาษณ์    
  ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ 
NIDA TEAP หรอื TOEFL หรอื IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเรจ็การศกึษา 
 
 



๕ 
 

๘.๒ ผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ มกีารก าหนดอายุผลคะแนน ดงันี้ 
๘.๒.๑  ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตอ้งมอีายุไม่เกนิ ๑ ปี นบัถงึวนัยื่น  

(สมคัรสอบไดท้ี ่ศูนยพ์ฒันาและบรกิารดา้นภาษาและการสือ่สาร คณะภาษาและการสือ่สาร) 
๘.๒.๒  ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตอ้งมอีายุไม่เกนิ ๒ ปี นบัถงึวนัยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตอ้งเป็นผลสอบจากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์หรอื 
International Education เท่านัน้) 
 

 ๙.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ๙.๑ ช าระเงนิจ านวน ๔๖,๓๐๐ บาท (เมื่อขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา) 
  ๙.๒ ช าระเงนิจ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท (กลางเดอืนกนัยายน ๒๕๖๓)  
  (รวมค่าเอกสาร และต ารา และค่ากจิกรรมพเิศษ) 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท  

ติดต่อสอบถาม 

๑๐.๑ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ โทรศพัท ์๐๖๑๒๒๓๒๓๙๓ 
        E-mail : supreeya.sae@nida.ac.th; xecon@nida.ac.th   

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

๑๐.๒ กองบรกิารการศกึษา   โทรศพัท ์๐๘๑๘๐๑๖๘๐๙ 
    Website: edserv.nida.ac.th 
 
 
 

 

      ประกาศ ณ วนัที ่            พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณดา จนัทรส์ม ) 
                  รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 
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