
 

  

 
 

 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร กรณีสอบข้อเขียน 
กลุ่มเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คร้ังที่ ๑ – ๓ ภาคการศกึษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
-----------------------  

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ครั้งท่ี ๑ – ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
กรณ ีสอบข้อเขียน  กลุ่มเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์   
วันและเวลาเรียน วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ 
          วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท้ังในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง 

๒.๒  มีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)  หรือ 

๒.๓  อายุ ๓๐ ปีข้ึนไป 

๓. ก าหนดการรับสมัคร  
๓.๑  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)  
      คร้ังที่ ๑ บัดนี้ – วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
      คร้ังที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔  
      คร้ังที ่๓  วันที่ ๑๒ เมษายน – วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะท าการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืน
เงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือก
ของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 

๔. การรับสมัคร มีวิธีดังนี้  
๔.๑  สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)  
       ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

๔.๒.๑   เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
๔.๒.๒   เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
๔.๒.๓   ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
๔.๒.๔   ต้ังรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
๔.๒.๕   สมัครสอบ (เลือก คณะ/ระดับการศึกษา/ประเภท) 
๔.๒.๖   บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
๔.๒.๗   ยืนยันการสมัคร 
๔.๒.๘   พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร 
๔.๒.๙  ช าระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ท่ี 

 -   ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  -   เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
 ๔.๒.๑๐ ส่งหลักฐานการสมัครได้ท่ี 
  -  เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
 -  E-mail : applynida@hotmail.com  
 -  ไปรษณีย์ ส่งท่ี กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

        ๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
        (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร) 
 

ค่าธรรมเนียมการการสมัคร ๑,๕๐๐ บาท 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :      ๑. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
  ๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
  ๓. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

** ค ำเตือนท่ีผู้สมคัรต้องทรำบ** 

http://entrance.nida.ac.th/
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       ๔. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครสอบ 
ถูกต้องครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการช าระเงินและตามก าหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันก าหนดไว้ ท้ังนี้ ผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากช าระเงิน ๒ วันท าการได้ท่ี http://entrance.nida.ac.th 
เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 
 

๕. เอกสารประกอบการสมัคร 
๕.๑. ใบสมัคร  
๕.๒.  รูปถ่าย  ๑  นิ้ว หน้าตรง จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 

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

ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องแนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย ๓ ฉบับ 

๕.๕.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ)  ๑  ฉบับ 
๕.๖. หนังสือรับรองการท างาน  ๑  ฉบับ 
๕.๗. ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล กรณี ช่ือ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
๕.๘. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
๕.๙   หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ท่ีส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๕.๑๐ หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง  
โดยตรงท่ี 

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

ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ ๕.๙ และ ๕.๑๐ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


๔ 
 

๖. การพิจารณาคัดเลือก 
๖.๑  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
๖.๒  สอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร  

 
หมายเหตุ :  ๑. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว    
ถือเป็นที่สุด 
 ๒. กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ ากว่าจ านวนท่ีก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอา
ความสถาบันฯ ไม่ได้ 

 
๗. ก าหนดการอื่นๆ 

  
ก าหนดการ คร้ังที่ ๑ คร้ังที่ ๒ คร้ังที่ ๓ 

ประกาศรายช่ือ
และสถานท่ีสอบ 

วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

สอบข้อเขียนและ
ประสบการณ์ 

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศผลการ
คัดเลือก 

วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ขึ้นทะเบียน
นักศึกษา 

ประกาศให้ทราบในประกาศ
ผลการคัดเลือก 

ประกาศให้ทราบในประกาศผล
การคัดเลือก 

ประกาศให้ทราบในประกาศ
ผลการคัดเลือก 

ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
เปิดภาคการศึกษา วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
๘. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
 ๘.๑  ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

๘.๑.๑  กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัคร
สอบสัมภาษณ์  

        ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ 
TOEFL หรือ IELTS ท้ังนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

 ๘.๑.๒  กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบ  
           สัมภาษณ ์   
  ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ  NIDA 
TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอส าเร็จการศึกษา 

๘.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
๘.๒.๑  ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น  



๕ 

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการส่ือสาร คณะภาษาและการส่ือสาร) 

๘.๒.๒  ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
International Education เท่านั้น) 

๙.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๙.๑ ช าระเงินจ านวน ๔๖,๓๐๐ บาท (เมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา) 
๙.๒ ช าระเงินจ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท (กลางเดือนกันยายน ๒๕๖๔)  
(รวมค่าเอกสาร และต ารา และค่ากิจกรรมพิเศษ) 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

    ๑๐. ติดต่อสอบถาม 

๑๐.๑ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทรศัพท์ 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 โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๓๗๐-๗๓ 
Website: http://edserv.nida.ac.th 

๑๑. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการ

คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าท่ี
และอ านาจของสถาบัน ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ประกาศ ณ วันท่ี  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม ) 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

http://edserv.nida.ac.th/
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