ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ กรณีสอบข้อเขียน
กลุ่มเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ครั้งที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
----------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กรณี สอบข้อเขียน กลุ่มเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์
วันและเวลาเรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรอง
๒.๒. มีประสบการณ์ทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
(วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๓. กําหนดการรับสมัคร
๓.๑. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓.๒. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

๒

** คําเตือนที่ผสู้ มัครต้องทราบ**
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทําการตรวจ
คุณสมบัติผสู้ มัคร โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คนื
เงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือก
ของผูส้ มัครทีข่ าดคุณสมบัตดิ ังกล่าวเป็นโมฆะ
๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธีดังนี้
๔.๑. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)
๔.๑.๑. เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
๔.๑.๒. เข้าสูร่ ะบบ (สมัครสอบ)
๔.๑.๓. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
๔.๑.๔. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
๔.๑.๕. สมัครสอบ
๔.๑.๖. บันทึกข้อมูลผูส้ มัคร
๔.๑.๗. ยืนยันการสมัคร
๔.๑.๘. พิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัคร
๔.๑.๙. ชําระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (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)

๓
๔.๒. สมัครสอบด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๔.๒.๑. ขอรับใบสมัครได้ที่
- เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา
- ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.econ.nida.ac.th
๔.๒.๒. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัครกองบริการ
การศึกษา ชั้น ๓ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
๔.๒.๓. ชําระเงินที่กองคลังและพัสดุ ชั้น ๓ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
ค่าธรรมเนียมการการสมัคร
ตั้งแต่วันประกาศ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จํานวน ๖๐๐ บาท
ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จํานวน ๘๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ
หมายเหตุ : ๑. เมื่อชําระเงินค่าสมัครแล้ว 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 เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน ๒ วันทําการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
๕. เอกสารประกอบการสมัคร
๕.๑. ใบสมัคร
๕.๒. รูปถ่าย ๑ นิว้ หน้าตรง จํานวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๓. สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๕.๔. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ (ระบุวันสําเร็จการศึกษา) สําหรับผูท้ ี่
ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย ๑ ฉบับ
๕.๕. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) ๑ ฉบับ
๕.๖. หนังสือรับรองการทํางาน ๑ ฉบับ
๕.๗. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
๕.๘. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

๔
สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
๕.๙ หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยติ ด ต่ อ ขอได้ ที่ สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕.๑๐ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 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
๖. การพิจารณาคัดเลือก
๖.๑. พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
๖.๒. สอบข้อเขียน
หมายเหตุ : ๑. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือ
เป็นที่สุด
๒. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ํากว่าจํานวนที่กําหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอา
ความสถาบันฯ ไม่ได้
๗. กําหนดการอื่นๆ
๗.๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๗.๒. วันสอบข้อเขียน
๗.๓. ประกาศผลการคัดเลือก
๗.๔. รับเอกสารขึ้นทะเบียน

๗.๕. ชําระเงินค่าลงทะเบียน

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๕, วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ
๑๓.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันจันทร์ที่ ๑๕– วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕
๗.๖. วันปฐมนิเทศ
๗.๗. วันเปิดภาคการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๒๗ หรือวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๘. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
๘.๑. ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังนี้
๑. กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบ
สัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP
หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา ให้เป็นไปตามที่แต่ละ
หลักสูตรกําหนด
๒. กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการ
เข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ
TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสําเร็จการศึกษา
๘.๒. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้
๑. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น
(สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)
๒. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น
(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
International Education เท่านั้น)
๙. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๕๐,๘๒๐ บาท
(รวมค่าเอกสาร ตํารา และค่ากิจกรรมพิเศษ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ติดต่อสอบถาม
๑๐.๑. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๑๗๖-๗๗, ๐๒๗๒๗๓๑๘๐
E-mail : monticha.chi@nida.ac.th; arpaporn.p@nida.ac.th
Website: http://www.econ.nida.ac.th
๑๐.๒. กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๓๗๐-๗๓
E-mail : monticha.chi@nida.ac.th; arpaporn.p@nida.ac.th
Website: edserv.nida.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม )
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

