ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีสอบสัมภาษณ์
กลุ่มเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 4 – 6 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคั ดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4 – 6 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กรณี สอบสัมภาษณ์ กลุ่มเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์
วันและเวลาเรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สาขาวิชาเอกที่เปิดสอนในหลักสูตร
1. การวิเคราะห์โครงการ
2. ธุรกิจระหว่างประเทศ
3. ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
หมายเหตุ : การเปิดสาขาวิชาเอกต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนอย่างน้อย 15 คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็ น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีห รือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญ ญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรอง
๒.๒ มีประสบการณ์ทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564)
๓. กาหนดการรับสมัคร
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ตั้งแต่วันอังคารที่ 16
มิถุนายน 2563 –
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน –
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม –
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

๒

** คำเตือนที่ผส้ ู มัครต้องทรำบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อ ง ตรงตาม
ประกาศรับ สมัค รของสถาบั น บัณ ฑิ ต พั ฒ นบริ หารศาสตร์ และสถาบัน ฯ สงวนสิท ธิ ที่จะทาการตรวจ
คุณ สมบัติ ผู้สมัค ร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา หากสถาบั น ฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณ สมบั ติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืน
เงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือก
ของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ
๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธีดังนี้
๔.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)
๔.๑.๑ เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
๔.๑.๒ เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
๔.๑.๓ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
๔.๑.๔ ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
๔.๑.๕ สมัครสอบ
๔.๑.๖ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
๔.๑.๗ ยืนยันการสมัคร
๔.๑.๘ พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
๔.๑.๙ ชาระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
๔.๑.๑๐ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
- เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)
- E-mail : applynida@hotmail.com
- ไปรษณีย์ ส่งที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัคร)
ค่าธรรมเนียมการการสมัคร
ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖3
จานวน ๑,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖3 – วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖3
จานวน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

๓
หมายเหตุ : ๑. เมื่อชาระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓. ถ้ า ผู้ ส มั ค รไม่ ส่ ง เอกสารประกอบการสมั ค ร (กรณี ส มั ค ร Online) สถาบั น ฯ จะถื อ ว่ า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๔. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชาระเงินและตามกาหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกาหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชาระเงิน ๒ วันทาการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
๕. เอกสารประกอบการสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร
๕.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง จานวน ๒ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
๕.๓ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สาเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 2 ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จานวน 2 ชุด)
๕.๕ สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ หนังสือรับรองการทางาน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
๕.๘ หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
๕.๙ หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยติ ด ต่ อ ขอได้ ที่ ส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕.๑๐ หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง
โดยตรงที่
Educational Service Division,
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ ๑ และ ๒ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

๔
๖. การพิจารณาคัดเลือก
๖.๑ พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
๖.๒ สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : ๑. การคัดเลื อกผู้ ส มัคร เข้าศึกษาต่อในหลั กสู ตร อยู่ในดุล ยพิ นิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือ
เป็นที่สุด
๒. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ากว่าจานวนที่กาหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอา
ความสถาบันฯ ไม่ได้
๗. กาหนดการอื่นๆ
ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 15
วันพฤหัสบดีที่ 12
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 12 –
วันเสาร์ที่ 17 –
วันเสาร์ที่ 21 –
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ 13
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 22
กันยายน 2563
2563
พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือก
วันอังคารที่ 22
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม วันพุธที่ 9 ธันวาคม
กันยายน 2563
2563
2563
รับเอกสารขึ้นทะเบียน
วันพุธที่ 23 –
วันพุธที่ 28 – วันศุกร์ที่ วันพุธที่ 9 และวันศุกร์ที่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน
30 ตุลาคม 2563 11 และวันจันทร์ที่ 14
และ ๑๓.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
2563
ธันวาคม 2563
รับเอกสารขึ้นทะเบียน
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
2563
2563
2563
ชาระเงินค่าลงทะเบียน วันพุธที่ 23 – วันจันทร์ วันพุธที่ 28 ตุลาคม – วันพุธที่ 9 – วันอังคาร
ที่ 28 กันยายน 2563
วันจันทร์ท่ี 2
ที่ 15 ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 19 หรือวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
วันปฐมนิเทศ

วันเปิดภาคการศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
๘.๑ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้
8.1.1 กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัคร
สอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ให้เป็นไป
ตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด
8.1.2 กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA
TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสาเร็จการศึกษา

๕
๘.๒ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกาหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
8.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น (สมัครสอบ
ได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
8.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น)
๙. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 จานวน ๕๐,๘๒๐ บาท
(รวมค่าเอกสาร ตารา และค่ากิจกรรมการดูงานในประเทศและการฝึกอบรมทางธุรกิจ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ติดต่อสอบถาม
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Website: http://www.econ.nida.ac.th
Facebook: MBENIDA
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