
 

 
 

 
 

 
ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

เรื่อง  รบัสมัครเพื่อพจิารณาคดัเลือกเข้าศึกษา ระดบัปรญิญาโท ภาคพเิศษ 
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ กรณสีอบสัมภาษณ ์

กลุ่มเรียนวันเสาร์ – วันอาทติย์ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
ครั้งที่ ๑ – ๓ ประจําปกีารศกึษา ๒๕๖๖ 

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ครั้งที่ ๑ – ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
หลักสูตร  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
กรณี  สอบสัมภาษณ์  กลุ่มเรียน  วันเสาร์ – วันอาทิตย์   
วันและเวลาเรียน  วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐาน
ให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 

๒.๒  มีประสบการณ์ทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ี 
นับต้ังแต่วันอนุมัติปริญญาถงึวันเปิดภาคการศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) 

 
๓. กําหนดการรับสมัคร 

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online)  

 

 

 

ครั้งที ่ กําหนดรบัสมัคร 
ครั้งที่ ๑ ต้ังแต่วันประกาศ – 2 มีนาคม 2566 
ครั้งที่ ๒ 13 มีนาคม – 20 เมษายน 2566 
ครั้งที่ ๓ 1 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2566 
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 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทําการตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบนัฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืน
เงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่สถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการคัดเลือก
ของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 

๔. การรบัสมัคร มี 1 วิธีดังนี ้
๔.๑  สมัครสอบทางอินเทอร์เนต็ (Online)  
       ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

๔.๑.๑   เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 
๔.๑.๒   เข้าสูร่ะบบ (สมัครสอบ) 
๔.๑.๓   ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณผีู้สมัครใหม)่ 
๔.๑.๔   ต้ังรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 
๔.๑.๕   สมคัรสอบ  
๔.๑.๖   บันทกึข้อมูลผูส้มัคร 
๔.๑.๗   ยืนยันการสมัคร 
๔.๑.๘   พิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัคร 
๔.๑.๙  ชําระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) ที ่

 ๑) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  ๒) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
 ๓) Internet Banking 
 ๔) บัตรเครดิต  
 ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบชําระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ด เพ่ิมเติมที่  
 http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf 
 ๔.๑.๑๐  ส่งหลักฐานการสมคัรได้ที่ 
  ๑) เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File) 
 ๒) E-mail : applynida-t@nida.ac.th  
 ๓) ไปรษณีย์ สง่ที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

        ๑4๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
        (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ) 

  
 
 
 

** คาํเตือนที่ผ ูส้มคัรต้องทราบ** 
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ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
ต้ังแต่บัดน้ี – วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท  

 ต้ังแต่วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  – วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๖   
  จํานวน ๑,๕๐๐ บาท 

 ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
  

หมายเหตุ :  ๑. เมื่อชําระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๒. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๓ . ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

      ๔. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินค่าสมัครสอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบแจ้งยอดการชําระเงินและตามกําหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกําหนดไว้ ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงิน ๒ วันทําการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร  

 
๕. เอกสารประกอบการสมัคร 

๕.๑ ใบสมัคร  
๕.๒  รูปถ่ายขนาด  ๑  น้ิว หน้าตรง จํานวน  ๒  รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

 ๕.๓  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑  ฉบับ 
 ๕.๔  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สาํเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน  2  ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จะต้องส่งผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จํานวน 2 ชุด) 
 ๕.๕   สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรบัรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) จํานวน ๑  ฉบับ 

๕.๖ หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน ๑  ฉบับ 
๕.๗ ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล กรณ ีช่ือ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา  
๕.๘ หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 

สําหรบัผูส้ําเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
๕.๙   หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที่สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ๕.๑๐ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง  
  โดยตรงที่ 

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

ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ ๕.๙ และ ๕.๑๐ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะน้ัน 
จะถือว่าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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๖. การพิจารณาคัดเลือก 
๖.๑  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
๖.๒  สอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ :  ๑. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว    
ถือเป็นที่สุด 
 ๒. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ตํ่ากว่าจํานวนที่กําหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกน้ันๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอา
ความสถาบันฯ ไม่ได้ 
 

๗. กําหนดการอื่นๆ 
 ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
ประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 9 

มีนาคม 2566 
วันพฤหัสบดีที่ 27 
เมษายน 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 6 
กรกฎาคม 2566 

วันสอบสัมภาษณ ์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ 11 – 
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 

2566 

วันเสาร์ที่ 29 – 
อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 

2566 

วันเสาร์ที่ 8 – 
อาทิตย์ที่ 9 

กรกฎาคม 2566 
ประกาศผลการคดัเลือก วันที่ 17 มีนาคม 

2566 
วันที่ 12 พฤษภาคม 

2566 
วันที่ 14 

กรกฎาคม 25666 
นักศกึษายืนยันสทิธิก์ารเขา้

ศึกษา 
วันที่ 20 – 21 
มีนาคม 2566 

วันที่ 15 – 16 
พฤษภาคม 2566 

วันที่ 17 – 18 
กรกฎาคม 2566 

นักศกึษาส่งเอกสารขึน้
ทะเบียนทางไปรษณีย์ 

วันที่ 20 – 29 
มีนาคม 2566 

วันที่ 15 – 24 
พฤษภาคม 2566 

วันที่ 17 – 26 
กรกฎาคม 2566 

นักศกึษาบนัทกึประวัติและ
ลงทะเบียน 

วันที่ 25 – 28 
มีนาคม 2566 

วันที่ 20 – 23 
พฤษภาคม 2566 

วันที่ 22 – 25 
กรกฎาคม 2566 

ชําระเงนิคา่ลงทะเบียน วันที่ 25 – 2๙ 
มีนาคม 2566 

วันที่ 20 – 2๔ 
พฤษภาคม 2566 

วันที่ 22 – 2๖ 
กรกฎาคม 2566 

วันปฐมนเิทศ วันเสาร์ที่ ๕ หรือวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
วันเปดิภาคการศกึษา วันเสาร์ที่ ๑2 – วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 
 
8. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
 ๘.๑  ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังน้ี 

 8.1.1  กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัคร 
   สอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  
   NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ี คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า ให้เป็นไป 
   ตามท่ีแต่ละหลักสูตรกําหนด 
 8.1.2 กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ์ 
   ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA  
   TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสําเร็จการศึกษา 
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๘.๒  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังน้ี 
 8.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันย่ืน (สมัครสอบ 
   ได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
 8.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันย่ืน  
   (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒน 
   บริหารศาสตร์ หรือ International Education เท่าน้ัน) 
 

๙.  ค่าธรรมเนียมการศกึษาในภาค 1 ปกีารศกึษา ๒๕๖6  จํานวน ๕๐,๘๒๐ บาท  
 (รวมค่าค่ากิจกรรมการดูงานในประเทศและการฝึกอบรมทางธุรกิจ) 

  ค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดหลักสตูร ประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๐. ติดต่อสอบถาม 
๑๐.๑  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๑๙๙ , ๐๒-๗๒๗๓๑76  
       082-7901947 

        E-mail : mbe@nida.ac.th , arpaporn.p@nida.ac.th   
Website: http://www.econ.nida.ac.th 
Facebook: MBENIDA 
Line: @mbenida 

๑๐.๒  กองบริการการศึกษา   โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗๓๓๗๐-๗๓ 
  Website: edserv.nida.ac.th 

 
11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอํานาจของ
สถาบัน ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
 
        ประกาศ ณ วันที ่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสมุาวลี) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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