
 
 

 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� และ กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา 
คร้ังท่ี 1 ป-การศึกษา 2565 
  -----------------------  
     

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน คร้ังท่ี 1/2565  เร่ือง รับสมัครเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเข!าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา คร้ังท่ี 1/2565  ไปแล!วนั้น ในการน้ี 
สถาบันขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ� 
และ กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 

1. กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� 
 
1.  คุณสมบัติของผู4สมัคร 
 - คุณสมบัติผู4สมัครเข4าศึกษาต*อ 

1.1 ผู!สมัครสอบทุกคณะจะต!องเป9นผู!สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป9นผู!ท่ีกำลังศึกษาอยู3ในป<
สุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน (จะต!องสำเร็จการศึกษาก3อนวัน      
เป@ดภาค) 

 
- คุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
1.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต!องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร�หรือเทียบเท3า 
1.3 สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุDน จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุDนในระดับ

ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3าในสาขาอ่ืน โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุDนไม3ต่ำ
กว3าระดับ N3  

 
 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ/การคัดเลือก 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�  
   -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1. ผู!สมัครจะต!องเสนอจดหมายแนะนำตัวท่ีเขียนขึ้นเพ่ือแสดง

ความต้ังใจในการศึกษาและอธิบายเหตุผล (Statement of 
Purpose) จำนวนไม3เกิน 1 หน!า เป9นไฟล� .pdf โดยส3งอย3างช!า
ภายในวันท่ีมีการสอบสัมภาษณ� 
2. การสอบสัมภาษณ� 

   -  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
   - สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 
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คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ/การคัดเลือก 
คณะบริหารธุรกิจ  
   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การสอบสัมภาษณ� 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ข้ึนไป 

2. การสอบสัมภาษณ� 
 

   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

คณะสถิติประยุกต�  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

การสอบสัมภาษณ� 

   -  สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
   -  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสจิกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 
   -  สาขาวิชาการวิเคราะห�ข!อมูลและวิทยาการข!อมูล 
   -  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความม่ันคงทางไซเบอร� 
   -  สาขาวิชาการวิเคราะห�ข!อมูลและเทคโนโลยีข!อมูล 
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�การบริหาร  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม การสอบสัมภาษณ� 
   -  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
คณะภาษาและการสื่อสาร  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  M.A. in English Language Studies and Teaching 
(International Program) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ�เป9นภาษาอังกฤษและสอบข!อเขียน 

   -  สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุDน การสอบสัมภาษณ� 
   -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 1 . ผู! สมั ค รจะต!องเสนอผลงาน  (Portfolio) เป9 น ไฟ ล�  .pdf    

ต3อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ�ท่ี
สำคัญต3าง ๆ เช3น 
 - ความรู! และความสามารถ ประสบการณ�ทางด!าน HROD หรือท่ี
เกี่ยวข!อง พร!อมเอกสารหลักฐาน/ตัวอย3างผลงาน 
 - ความรู! และความสามารถในด!านการพัฒนาตนเอง พร!อม
เอกสารหลักฐาน/ตัวอย3างผลงาน 
 - ระบุกิจกรรมจิตอาสาท่ีเคยเข!าร3วม พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย3างผลงาน 
2. การสอบสัมภาษณ� 
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คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ/การคัดเลือก 
คณะนิติศาสตร�  
   -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต การสอบข!อเขียนและการสอบสัมภาษณ� 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ข้ึนไป 

2. การสอบสัมภาษณ� 
คณะการจัดการการท*องเท่ียว  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาการจัดการการท3องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ข้ึนไป 
2. การสอบสัมภาษณ� 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 1 . ผู! สมั ครจะต!องเสนอผลงาน  (Portfolio) เป9นไฟล�  .pdf    

ต3อคณะกรรมการ โดยส3งอย3างช!าภายในวันท่ีมีการสอบสัมภาษณ� 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ�ท่ีสำคัญต3าง ๆ ดังน้ี 
 - ระบุความสามารถพิเศษด!านดิจิทัล พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย3างผลงาน  
 - ระบุความโดดเด3นด!านการเรียน พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย3างผลงาน 
 - ระบุกิจกรรมจิตอาสาท่ีเคยเข!าร3วม พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย3างผลงาน 
2. การสอบสัมภาษณ� 

   -  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด!วยการวิเคราะห�ข!อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล4อม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางสิ่งแวดล!อม

หรือท่ีเกี่ยวข!อง 
2. กรณีผู!สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน    
ให!แนบเอกสารแสดงจุดมุ3งหมายในการศึกษา (Statement of 
Purpose) ความยาวไม3เกิน 1 หน!า หรือเอกสารแฟjมสะสมผลงาน 
(Portfolio) ท่ีเก่ียวข!อง เป9นไฟล� .pdf โดยส3งอย3างช!าภายในวันท่ี
มีการสอบสัมภาษณ� 
3. การสอบสัมภาษณ� 

 
 
 
 
 

 

   -  สาขาวิชาศาสตร�และการจัดการความย่ังยืน 1. กรณีผู!สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน    
ให!แนบเอกสารแสดงจุดมุ3งหมายในการศึกษา (Statement of 
Purpose) ความยาวไม3เกิน 1 หน!า หรือเอกสารแฟjมสะสมผลงาน 
(Portfolio) ท่ีเก่ียวข!อง เป9นไฟล� .pdf โดยส3งอย3างช!าภายในวันท่ี
มีการสอบสัมภาษณ� 
2. การสอบสัมภาษณ� 
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2. กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา 
 

คุณสมบัติผู4สมัคร 
เป9นผู!สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3า หรือกำลังศึกษาในภาคสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี 

(จะต!องสำเร็จการศึกษาก3อนวันเป@ดภาค) และจะต!องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1    ไม3ต่ำกว3า 3.00  
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2    ไม3ต่ำกว3า 2.75  
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   ไม3ต่ำกว3า 2.50 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติม บางคณะ มีดังน้ี 
 
  1. ผู!สมัครขอทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐประศาสนศาสตร� ไม3ต!องยื่นคะแนนสอบ
วิชาเฉพาะสาขาและวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 
  2. ผู!สมัครหลักสูตรนิติศาสตร� จะต!องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร� 
  3. ผู!สมัครหลักสูตรนิติศาสตร�และหลักสูตรกฎหมายเพื่อการบริหาร จะต!องสอบข!อเขียนก3อนสอบ
สัมภาษณ� 
  4. ผู!สมัครสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุDน จะต!องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีวิชาเอกภาษาญี่ปุDนหรือเทียบเท3า หรือสอบวัดระดับได!ไม3ต่ำกว3าระดับ N3 
 5. ผู!สมัครคณะรัฐประศาสนศาสตร� สำหรับทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ผู!สมัครจะต!องเสนอ
จดหมายแนะนำตัวท่ีเขียนข้ึนเพื่อแสดงความตั้งใจในการศึกษาและอธิบายเหตุผล (Statement of Purpose) 
จำนวนไม3เกิน 1 หน!า เป9นไฟล� .pdf โดยส3งอย3างช!าภายในวันท่ีมีการสอบสัมภาษณ� และหากผู!เข!าสอบมีแฟjมผลงาน
ให!กรรมการพิจารณาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ�ก็สามารถกระทำได! 
 
การยกเว4นคะแนนภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 

ยกเว!นการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษในการยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ� ภาคปกติ กรณียื่นคะแนน
สอบสัมภาษณ� กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา คร้ังท่ี 1/2565 โดยผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
(NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเป@ดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาที่ 1/2565 
เพื่อใช!เป9นเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต3อไปด!วย 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืนๆให!เป9นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ 
 
  จึงประกาศให!ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 

       
(รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 

รองอธิการบดีฝDายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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