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การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
กรณีสอบสัมภาษณ์ 

ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ที่ประกาศผลการคัดเลือกเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 
สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อน และ
ถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันฯ จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
 
2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ 
    (เอกสารถ่ายสำเนาต้องเซ็นรับรองทุกฉบับ) 
 2.1 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุวันที ่สำเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน  2  ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง  2 ปี จะต้องส่งผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 2 ชุด) 

2.2 สำเนาใบปริญญาบัตร  จำนวน  2  ชุด   
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  2  ชุด  (กรณีใช้คำหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ตำรวจ 

เพ่ิมสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 2 ชุด) 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด 

 2.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จาก
โรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
 2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป ไม่สวมครุยหรือเครื ่องแบบนักศึกษาของ
สถาบันอื่น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
 2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐาน
การศึกษา) 
 2.8 นักศึกษาต้อง Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่ 
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้ขอทำบัตรนักศึกษา 
(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (2.1 – 2.8) ส่งถึงสถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ  
 
 
 
 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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โดยส่งถึงสถาบันตามที่อยู่ ดังนี้ 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240  

(ระบุเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ) 
 

 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
2.9 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที ่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือ 
รับรอง โดยตรงที่ 

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

หมายเหตุ : 1. เอกสารตามข้อ 2.9 และ 2.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่า
เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

2. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง  
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่าน
การคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่กำหนดข้างต้นสถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา ยังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณา   ถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่ คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามข้อ 2.1 และ 
2.2 โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว่าคุณวุฒิที่นำมาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ไม่ถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงของสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษาและอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในกรณี
ที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ที ่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือ
ว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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3. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
 ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

1. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า
ศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ำ ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด 

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน 
นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จ
การศึกษา 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได้ท่ี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต ้องเป ็นผลสอบจากสถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร ์  หรือ 
International Education เท่านั้น) 
   
    4. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน 

ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 
4.1 ตั้งแตว่ันที่ 8 – 12 

มิถุนายน 2563 
ยืนยันสิทธิ์การ 
ขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษา 
(Online) 

   นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ 
เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A  
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
   เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่ง
คำแนะนำการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง 
โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบ
บริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น 
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกำหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 
4.2 ตั้งแตว่ันที่ 15 – 21 

มิถุนายน 2563 
บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

   นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน 
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ จนถึงเวลา 
23.59 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2563 
 
หมายเหตุ 
นักศึกษาท่ีไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

4.3 ตั้งแตว่ันที่ 15 – 22  
มิถุนายน 2563 

ชำระเงินผ่านธนาคาร นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

4. Counter Service  

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

     หมายเหตุ 

1. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่

แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 

2. ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำ

การของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น 

มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน

การลงทะเบียน  

4. ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการ

ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้น

วันหยุดราชการ) 

http://reg.nida.ac.th/
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ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

และการชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วัน
ทำการ 

หมายเหตุ เมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องมาเรียนเต็มเวลา สถาบันจะไม่อนุญาตให้ลาพัก
การศึกษา หรือเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)    
 

5. วิชาที่กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน 

5.1 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2563 
 BE4010 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3 หน่วยกิต)  กลุ่ม B1 

5.2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 
 BE5010 พ้ืนฐานบัญชีและการเงิน (3 หน่วยกิต)     กลุ่ม B1 
 BE6010 จุลเศรษฐศาสตร์ (3 หน่วยกิต)      กลุ่ม B1 
 
6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (แบ่งชำระเป็น 2 รอบ) 

6.1 รอบ 1 (ชำระเงินวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2563) 
 1. ค่าบำรุงสถาบัน              4,000.00 บาท 

  2. ค่าธรรมเนียม 3 หน่วยกิต ๆ ละ 4,500 บาท  13,500.00    บาท  
  3. ค่ากิจกรรมพิเศษ       5,000.00 บาท 
  4. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี      700.00 บาท  
  5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ     600.00  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                  23,800.00 บาท 

6.2 รอบ 2 (ชำระเงินวันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2563) 
  1. ค่าธรรมเนียม 6 หน่วยกิต ๆ ละ 4,500 บาท  27,000.00 บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   27,000.00 บาท 
 หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
 
7. กำหนดการปฐมนิเทศ แจ้งให้ทราบภายหลังทาง www.econ.nida.ac.th (เลือกภาษาไทย) หัวข้อนักศึกษา 
เลือกนักศึกษาปัจจุบัน 
 
8. กำหนดการเปิดภาคเรียน  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 
หมายเหตุ  : ตารางสอนจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ 
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9. การลงช่ือเข้าเรียน นักศึกษาต้องลงชื่อเข้าเรียนและรับเอกสาร/หนังสือประกอบการเรียน  
ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 1  ก่อนเวลาเรียนทุกครั้ง 
 
10. ติดต่อสอบถาม 

 กลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   โทรศัพท์ 08-1659-3349 
       เว็บไซต์ www.econ.nida.ac.th  

 line @mbenida 
 Facebook MBE NIDA 

 
11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 


