
 

 

 
 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รืไอง  รับสมัครพืไอพิจารณาคัดลือกขຌาศึกษา ระดับปริญญาท ภาคพิศษ 

หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีสอบขຌอขียน 

กลุมรียนวันสาร์ – วันอาทิตย์ คณะพัฒนาการศรษฐกิจ 

ครัๅงทีไ 1 ประจ าปการศึกษา ๎๑๒4 

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะปຂดรับสมัครพืไอพิจารณาคัดลือกขຌาศึกษาระดับ
ปริญญาท ภาคพิศษ  ครัๅงทีไ 1 ประจ าปการศึกษา ๎๑๒4  ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
 

ํ. หลักสูตร/สาขาวิชาทีไปຂดรับสมัคร  
หลักสูตรศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
กรณี สอบขຌอขียน  กลุมรียน วันสาร์ – วันอาทิตย์   
วันละวลารียน วันสาร์ ละวันอาทิตย์ วลา ์๕.์์ – ํ๒.์์ น. 
สาขาวิชาอกทีไปຂดสอน฿นหลักสูตร  

1. การวิคราะห์ครงการ 
2. ธุรกิจระหวางประทศ 
3. ธุรกิจการงินละการธนาคาร 
หมายหตุ : การปຂดรียนของตละสาขาวิชาอกตຌองมีนักศึกษาลงทะบียนอยางนຌอย 15 คน 

 

๎. คุณสมบัติของผูຌสมัคร 
๎.ํ   ป็นผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรทียบทาปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรืออกชน ทัๅง฿นละ/หรือตางประทศ ทีไส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง 

๎.๎  มีประสบการณ์ท างานมาลຌวเมนຌอยกวา 1 ป นับถึงวันปຂดภาคการศึกษา  
(วันสาร์ทีไ 7 สิงหาคม 2564) 

 

๏. ก าหนดการรับสมัคร 
๏.ํ   สมัครสอบทางอินทอร์นใต (Online) ตัๅงตวันพุธทีไ 25 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ทีไ 

18 มิถุนายน 2564 
๏.๎  สมัครดຌวยตนอง (ยกวຌนวันหยุดราชการ) ตัๅงตวันพุธทีไ 25 พฤศจิกายน 2563 – วัน

จันทร์ทีไ 21 มิถุนายน 2564 
 3.2.1  วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น. ละวลา ํ๏.์์ – ํ๒.๏์ น. 
  ตัๅงตพุธทีไ 25 พฤศจิกายน 2563 – วันพุธทีไ 16 มิถุนายน 2564 
 3.2.2  วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น. ละวลา ํ๏.์์ – ํ9.๏์ น. 
  วันพฤหัสบดีทีไ 17 – วันศุกร์ทีไ 18 มิถุนายน 2564 ละ 
  วันจันทร์ทีไ 21 มิถุนายน 2564 
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 ผูຌสมัครมีหนຌาทีไตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติครบถຌวน ถูกตຌอง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ละสถาบันฯ สงวนสิทธิทีไจะท าการตรวจ
คุณสมบัติผูຌสมัคร ดยเมค านึงถึงระยะวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของ
ผูຌสมัครเมป็นเปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือวาผูຌสมัครขาดคุณสมบัติ฿นการขຌาศึกษาละเมคืน
งินคาสมัคร฿หຌ เมวากรณี฿ดโ กรณีทีไสถาบันฯ เดຌประกาศผลการคัดลือกลຌว ฿หຌถือวา ผลการคัดลือก
ของผูຌสมัครทีไขาดคุณสมบัติดังกลาวป็นมฆะ  

 

๐. การรับสมัคร มี 2 วิธีดังนีๅ 
๐.ํ   สมัครสอบทางอินทอร์นใต (Online)  
        ขัๅนตอนการสมัครทางอินทอร์นใต (Online) 

๐.ํ.ํ   ขຌาวใบเซต์ http://entrance.nida.ac.th 
๐.ํ.๎   ขຌาสูระบบ (สมัครสอบ) 
๐.ํ.๏   ลงทะบียนขຌา฿ชຌงานระบบ (กรณีผูຌสมัคร฿หม) 
๐.ํ.๐   ตัๅงรหัสผาน/ยืนยันรหัสผาน 
๐.ํ.๑   สมัครสอบ  
๐.ํ.๒   บันทึกขຌอมูลผูຌสมัคร 
๐.ํ.๓   ยืนยันการสมัคร 
๐.ํ.๔   พิมพ์฿บช าระงินคาสมัคร 
๐.ํ.๕  ช าระงินคาสมัครภาย฿นวันสุดทຌายของการสมัครทางอินทอร์นใต (Online) ทีไ 

 -  ธนาคารกรุงทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  -  คาน์ตอร์ซอร์วิส ทุกสาขา 
 ๐.ํ.ํ์  สงหลักฐานการสมัครเดຌทีไ 
  - วใบเซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
 - E-mail : applynida@hotmail.com  
 - เปรษณีย์ สงทีไ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

        ํํ๔ ถ.สรีเทย ขวงคลองจัไน ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ ํ์๎๐์ 
        (วงลใบมุมซอง อกสารประกอบการสมัคร) 

 ๐.๎   สมัครสอบดຌวยตนอง  
 ขัๅนตอนการสมัครดຌวยตนอง ทีไสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ๐.๎.ํ  ขอรับ฿บสมัครเดຌทีไ 
 - คาน์ตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา  
 - ดาวน์หลดเดຌทีไวใบเซต์ www.econ.nida.ac.th  

๐.๎.๎ ยืไน฿บสมัครพรຌอมอกสารประกอบการสมัคร เดຌทีไคาน์ตอร์รับสมัครกองบริการ 
การศึกษา ชัๅน ๏ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

๐.๎.๏  ช าระงินทีไกองคลังละพัสดุ ชัๅน ๏ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

** ค ำเตือนท่ีผูส้มคัรต้องทรำบ** 

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


 

 

คาธรรมนียมการสมัคร  
 ตัๅงตวันพุธทีไ 24 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ทีไ 4 มิถุนายน 2564  จ านวน ๒์  ์บาท  

ตัๅงตวันจันทร์ทีไ 7 – วันจันทร์ทีไ 21 มิถุนายน 2564  จ านวน ๔์์ บาท 

 คาธรรมนียมการช าระงิน ฿หຌป็นเปตามอัตราทีไตละชองทางรียกกใบ 

 

หมายหตุ :  ํ. มืไอช าระงินคาสมัครลຌว สถาบันฯ จะเมคืนงิน฿หຌเมวากรณี฿ดโ ทัๅงสิๅน 
 ๎. อกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะเมคืน฿หຌเมวากรณี฿ดโ ทัๅงสิๅน 

 ๏. ถຌาผูຌสมัครเมสงอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวา
คุณสมบัติเมครบถຌวนตามประกาศรับสมัคร ละสถาบันฯ จะเมประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ์สอบ 

      ๐. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ มืไอสถาบันเดຌตรวจสอบขຌอมูลการช าระงินคาสมัครสอบ ถูกตຌอง
ครบถຌวนตาม฿บจຌงยอดการช าระงินละตามก าหนดวลาการสมัครทีไสถาบันก าหนดเวຌ ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนอง หลังจากช าระงิน ๎ วันท าการเดຌทีไ http://entrance.nida.ac.th มนู
ตรวจสอบขຌอมูลผูຌสมัคร  
 

๑. อกสารประกอบการสมัคร (อกสารถายส านาตຌองซในรับรองทุกฉบับ) 
๑.ํ ฿บสมัคร  
๑.๎  รูปถายขนาด  ํ  นิๅว หนຌาตรง จ านวน  ๎  รูป ถายมาลຌวเมกิน 6 ดือน 

 ๑.๏  ส านาบัตรประชาชน จ านวน ํ  ฉบับ 
 ๑.๐  ส านาสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ทีไระบุวันทีไส ารใจ
การศึกษาหรือทียบทา จ านวน  2  ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอนืไอง 2 ป จะตຌองสงผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือทียบทาดຌวย จ านวน 2 ชดุ) 
 ๑.๑   ส านา฿บปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) จ านวน ํ  ฉบับ 

๑.๒ หนังสือรับรองการท างาน จ านวน ํ  ฉบับ 
๑.๓ ฿บปลีไยนชืไอ – สกุล กรณี ชืไอ – สกุล เมตรงกับหลักฐานการศึกษา  
๑.๔ หนังสือรับรองการเดຌทุนสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงาน (ถຌามี) 
ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษาจากตางประทศ ตຌองมีอกสารพิไมติมดังนีๅ 
๑.๕   หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดยติดตอขอเดຌทีไส านักมาตรฐานละประมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๑.ํ์ หนังสือรับรองการส ารใจการศึกษาจากสถานศึกษา ดย฿หຌสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง  
ดยตรงทีไ 

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

ทัๅงนีๅ : อกสารตามขຌอ ํ ละ ๎ สถาบันอนุลม฿หຌสงเดຌถึงวันปຂดภาคการศึกษา มิฉะนัๅน จะถือ
วาอกสารการขึๅนทะบียนเมครบถຌวน ละอาจหมดสภาพการป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 

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


 

 

๒. การพิจารณาคัดลือก 

๒.ํ   พิจารณาจาก฿บสมัครละอกสารประกอบการสมัคร 
๒.๎   สอบขຌอขียน 

หมายหตุ :  ํ. การคัดลือกผูຌสมัคร ขຌาศึกษาตอ฿นหลักสูตร อยู฿นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ละคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว ถือ
ป็นทีไสุด 
 ๎. กรณีทีไหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาอก฿ดโ คัดลือกนักศึกษาเดຌตไ ากวาจ านวนทีไก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีไจะเมปຂดสอน฿นหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาอกนัๅนโ ดยผูຌสมัครจะฟງองรຌองอา
ความสถาบันฯ เมเดຌ 

 
๓. ก าหนดการอืไนโ 

 ๓.ํ   ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ์สอบ  วันพฤหัสบดีทีไ 8 กรกฎาคม 2564 
๓.๎ วันสอบขຌอขียน    วันสาร์ทีไ 10 กรกฎาคม 2564 วลา ์ ๕.์  ์– ํ .๎์  ์น. 
๓.๏ ประกาศผลการคัดลือก  วันศุกร์ทีไ 16 กรกฎาคม 2564 

 ๓.๐ รับอกสารขึๅนทะบียน   วันจันทร์ทีไ 19 – วันพุธทีไ 21 กรกฎาคม 2564  
      วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น. ละ ํ๏.์์ – ํ๕.๏์ น. 
      วันสาร์ทีไ 17 กรกฎาคม 2564 
      วลา ์๕.์์ – ํ๒.์์ น.  

๓.๑ ช าระงินคาลงทะบียน  วันสาร์ทีไ 17 – วันพฤหัสบดีทีไ 22 กรกฎาคม 2564 
 ๓.๒ วันปฐมนิทศ   วันสาร์ทีไ 31 กรกฎาคม 2564 หรือ 
      วันอาทิตย์ทีไ 1 สิงหาคม 2564 

๓.๓ วันปຂดภาคการศึกษา  วันสาร์ทีไ 7 สิงหาคม ๎๑๒4 
 
๔. กณฑ์การสอบวัดความรูຌภาษาอังกฤษ  

 ๔.ํ  ผูຌขຌาศึกษาตอ฿นหลักสูตรปริญญาท ตຌองผานกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนีๅ 
 8.1.1  กรณีนักศึกษาทีไตຌอง฿ชຌคะนนสอบภาษาอังกฤษพืไอประกอบการยืไนสมัคร 

   สอบสัมภาษณ์ ฿นการขຌาศึกษา฿นสถาบัน ตຌองมีผลคะนนสอบภาษาอังกฤษ  
   NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทัๅงนีๅ คะนนผานกณฑ์ขัๅนตไ า ฿หຌป็นเป 
   ตามทีไตละหลักสูตรก าหนด 
 8.1.2 กรณีนักศึกษาทีไเมตຌอง฿ชຌคะนนสอบภาษาอังกฤษยืไนสมัครสอบสัมภาษณ์ 
   ฿นการขຌาศึกษา฿นสถาบัน นักศึกษาจะตຌองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA  
   TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาสดงกอนการขอส ารใจการศึกษา 

๔.๎  ผลคะนนสอบภาษาอังกฤษ มีการก าหนดอายุผลคะนน ดังนีๅ 
 8.2.1 ผลคะนนสอบ NIDA TEAP จะตຌองมีอายุเมกิน ํ ป นับถึงวันยืไน (สมัครสอบ 
   เดຌทีไ ศูนย์พัฒนาละบริการดຌานภาษาละการสืไอสาร คณะภาษาละการสืไอสาร) 
 8.2.2 ผลคะนนสอบ TOEFL ละ IELTS จะตຌองมีอายุเมกิน ๎ ป นับถึงวันยืไน  
   (คะนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตຌองป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒน 
   บริหารศาสตร์ หรือ International Education ทานัๅน) 
 
 
 
 



 

๕.  คาธรรมนียมการศึกษา฿นภาค 1 ปการศึกษา ๎๑๒4  จ านวน ๑์,๔๎์ บาท  
 (รวมคาอกสาร ต ารา ละคากิจกรรมคากิจกรรมการดูงาน฿นประทศละการฝຄกอบรมทางธุรกิจ) 

คาธรรมนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๎ํ์,์์์ บาท 

ํ์. ติดตอสอบถาม 

ํ์.ํ คณะพัฒนาการศรษฐกิจ ทรศัพท์ ์๎-๓๎๓๏ํ๓๒-๓๓ 
 E-mail : monticha.chi@nida.ac.th; arpaporn.p@nida.ac.th
Website: http://www.econ.nida.ac.th
Facebook: MBENIDA
Line: @mbenida

ํ์.๎ กองบริการการศึกษา ทรศัพท์ ์๎-๓๎๓๏๏๓์-๓๏ 
Website: edserv.nida.ac.th 

11. การคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล
สถาบันจะท าการกใบ รวบรวม ฿ชຌ ละปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌสมัคร ผูຌรับการคัดลือก

ละขึๅนทะบียนป็นนักศึกษาของสถาบัน พืไอวัตถุประสงค์฿นการจัดการศึกษา ตามหนຌาทีไละอ านาจของ
สถาบัน ตลอดจนคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 ประกาศ ณ วันทีไ      พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒3 

 ( ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม ) 
  รองอธิการบดีฝຆายวิชาการ 
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