
 

  

 
 

 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการบริหาร กรณีสอบขอเขียน 
กลุมเรียนวันเสาร – วันอาทิตย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ ๓ – ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๓  

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะเปดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ครั้งที่ ๓ – ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการบริหาร 
กรณี สอบขอเขียน  กลุมเรียน วันเสาร – วันอาทิตย   
วันและเวลาเรียน วันเสาร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ 
          วันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
๒.๑   เปนผูส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือตางประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง 

๒.๒  มีประสบการณท างานมาแลวไมนอยกวา ๔ ป หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       
นับถงึวันเปดภาคการศึกษา (วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔)  หรือ 

๒.๓  อายุ ๓๐ ปขึ้นไป 

๓. ก าหนดการรับสมัคร  
๓.๑  สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)  
      ครั้งที่ ๓ บัดนี้ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
      ครั้งที่ ๔ วันที่ ๘ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๓.๒ สมัครสอบดวยตนเอง 
      ครั้งที่ ๓ บัดนี้ – วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เวนวันหยุดราชการ) 
      ครั้งที่ ๔ วันที่ ๘ ตุลาคม – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เวนวันหยุดราชการ) 
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 ผูสมัครมีหนาที่ตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจ
คุณสมบัติผูสมัคร โดยไมค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของ
ผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษาและไมคืน
เงินคาสมัครให ไมวากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ไดประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา ผลการคัดเลือก
ของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ  
 

๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธีดังนี้ 
 ๔.๑  สมัครสอบดวยตนเอง  
 ขั้นตอนการสมัครดวยตนเอง ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 ๔.๑.๑  ขอรับใบสมัครไดที่ 
 - เคานเตอรรับสมัคร กองบริการการศึกษา ชั้น ๓ อาคารนราธิปพงศประพันธ 
 - ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.econ.nida.ac.th  

๔.๑.๒ ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร ไดที่เคานเตอรรับสมัคร 
๔.๑.๓  ช าระเงินที่กองคลังและพัสดุ ชั้น ๓ อาคารนราธิปพงศประพันธ  

๔.๒  สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)  
       ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) 

๔.๒.๑   เขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th 
๔.๒.๒   เขาสูระบบ (สมัครสอบ) 
๔.๒.๓   ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ (กรณีผูสมัครใหม) 
๔.๒.๔   ตั้งรหัสผาน/ยืนยันรหัสผาน 
๔.๒.๕   สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท) 
๔.๒.๖   บันทึกขอมูลผูสมัคร 
๔.๒.๗   ยืนยันการสมัคร 
๔.๒.๘   พิมพใบช าระเงินคาสมัคร 
๔.๒.๙  ช าระเงินคาสมัครภายในวันสุดทายของการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) ที่ 

 -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  -  เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา 
 ๔.๒.๑๐ สงหลักฐานการสมัครไดท่ี 
  - เว็บไซตรับสมัคร Online (Attached File) 
 - E-mail : applynida@hotmail.com  
 - ไปรษณีย สงที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

        ๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
        (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร) 
 

** คาํเตือนทีผูส้มคัรต้องทราบ** 



๓ 
 

คาธรรมเนียมการการสมัคร ๑,๕๐๐ บาท 
 คาธรรมเนียมการช าระเงิน ใหเปนไปตามอัตราที่แตละชองทางเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  ๑. เมื่อช าระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๓. ถาผูสมัครไมสงเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวา
คุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

       ๔. การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อสถาบันไดตรวจสอบขอมูลการช าระเงินคาสมัครสอบ 
ถูกตองครบถวนตามใบแจงยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครที่สถาบันก าหนดไว ทั้งนี้ ผูสมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน ๒ วันท าการไดที่ http://entrance.nida.ac.th 
เมนูตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 
 

๕. เอกสารประกอบการสมัคร 
๕.๑. ใบสมัคร  
๕.๒.  รูปถาย  ๑  นิ้ว หนาตรง จ านวน  ๒  รูป (ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน) 

 ๕.๓.  ส าเนาบัตรประชาชน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๔.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ (ระบุวันส าเร็จการศึกษา) ส าหรับผูที่

ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป จะตองแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา มาดวย ๓ ฉบับ 

๕.๕.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  ๑  ฉบับ 
๕.๖. หนังสือรับรองการท างาน  ๑  ฉบับ 
๕.๗. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา  
๕.๘. หนังสือรับรองการไดทุนสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงาน (ถามี) 

ส าหรับผูส าเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
๕.๙   หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๕.๑๐ หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง  
โดยตรงที่ 

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

ทั้งนี้ : เอกสารตามขอ ๕.๙ และ ๕.๑๐ สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือวาเอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 



๔ 
 

๖. การพิจารณาคัดเลือก 
๖.๑  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
๖.๒  สอบขอเขียน เพ่ือทดสอบความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตรและการบริหาร  

 
หมายเหตุ :  ๑. การคัดเลือกผูสมัคร เขาศึกษาตอในหลักสูตร อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว    
ถือเปนที่สุด 
 ๒. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาไดต่ ากวาจ านวนที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผูสมัครจะฟองรองเอา
ความสถาบันฯ ไมได 

 
๗. กําหนดการอื่นๆ 

  
กําหนดการ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
สอบขอเขียนและประสบการณ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศผลการคัดเลือก ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศใหทราบในประกาศผล

การคัดเลือก 
ประกาศใหทราบในประกาศผล

การคัดเลือก ช าระเงินคาลงทะเบียน 
เปดภาคการศึกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
๘. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  
 ๘.๑  ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี ้

๘.๑.๑  กรณีนักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัคร
สอบสัมภาษณ  

        ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ 
TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ า ใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรก าหนด 

 ๘.๑.๒  กรณีนักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบ  
           สัมภาษณ    
  ในการเขาศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ  NIDA 
TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงกอนการขอส าเร็จการศึกษา 

๘.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
๘.๒.๑  ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน ๑ ป นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
๘.๒.๒  ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ 
International Education เทานั้น) 
 



๕ 

๙.  คาธรรมเนียมการศึกษาในภาค ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓  
๙.๑ ช าระเงินจ านวน ๕๑,๓๐๐ บาท (เม่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา) 
๙.๒ ช าระเงินจ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท (กลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔)  
(รวมคาเอกสาร และต ารา และคากิจกรรมพิเศษ) 

         คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท  

๑๐. ติดตอสอบถาม 

๑๐.๑ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทรศัพท ๐๒-๗๒๗๓๖๕๔, ๐๒-๗๒๗๓๑๗๖ 
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 ๐๒-๗๒๗๓๓๗๐-๗๓ 
    Website: http://edserv.nida.ac.th 

      ประกาศ ณ วันที่             กันยายน  ๒๕๖๓ 

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม ) 
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๑๘




