
 
 

 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� และ กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา 
ครั้งท่ี 2 ป-การศึกษา 2564 
  -----------------------  
     

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนนสอบข!อเขียน ครั้งท่ี 2/2564  เรื่อง รับสมัครเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเข!าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา ครั้งท่ี 2/2564  ไปแล!วนั้น ในการนี้ 
สถาบันขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ� 
และ กรณีทุนส3งเสริมการศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
1. กรณีย่ืนคะแนนสอบสัมภาษณ� 
 

เกณฑ�คะแนนท่ีใช5ในการสมัครสอบสัมภาษณ� ครั้งท่ี 2/2564 
 

คณะ 
ค*าต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ*าน) 

วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�    

   -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 1 400  

   -  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1 400 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 1 400  

คณะบริหารธุรกิจ    

   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 หรือ 9 450  
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 1 450 
 

   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 1 450 
คณะสถิติประยุกต�    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 500 

 

   -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 2 500 

   -  สาขาวิชาสถิติประยุกต� 2 500 

   -  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร� 2 500 

   -  สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห�ข!อมูลและเทคโนโลยีข!อมูล 2 500 
  -  สาขาวิชาการวิเคราะห�ข!อมูลและวิทยาการข!อมูล 2 500 
   -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 2 500 
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คณะ 
ค*าต่ําสุดของคะแนนมาตรฐาน (คะแนนผ*าน) 

วิชาเฉพาะสาขา 
หมายเหตุ 

วิชาเฉพาะ คะแนน 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล5อม    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม 1 400 

 
   -  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 1 400 
คณะภาษาและการสื่อสาร    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุAน 7 500  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 1 400  
คณะนิติศาสตร�    

   -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 4 450  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 1 400  

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 8 400  

คณะการจัดการการท*องเท่ียว    

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาการจัดการการท3องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 1 400  

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล5อม    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

   -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม 1 400  

 
หมายเหตุ : 1.  ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ 
โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษา        
ในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต3อไปด!วย 
        2.  ผลคะแนนสอบข!อเขียน มีอายุ 1 ปQ  

3.  ผู!ท่ีมีคะแนนผลคะแนนสอบ GMAT 450 คะแนนข้ึนไป สามารถใช!ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�            
คณะบริหารธุรกิจ แทนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ได! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3  - 
  

2. กรณีทุนส*งเสริมการศึกษา 
 

คุณสมบัติผู5สมัคร 
เปPนผู!สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3า หรือกําลังศึกษาในภาคสุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรี 

(จะต!องสําเร็จการศึกษาก3อนวันเปOดภาค) และจะต!องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1    ไม3ต่ํากว3า 3.00  
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2    ไม3ต่ํากว3า 2.75  
ทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   ไม3ต่ํากว3า 2.50 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติม บางคณะ มีดังนี้ 
 

1. ผู!สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต!องผ3านการสอบข!อเขียนภาคปกติ ของสถาบันโดย
ได!คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ไม3ตํ่ากว3า 450 คะแนน (คะแนนยังไม3หมดอายุ) หรือมีคะแนน GMAT 
450 ข้ึนไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไม3เกิน 1 ปQ) ท้ังนี้ ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 
เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัด
มาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของ
สถาบันต3อไปด!วย 
  2. ผู!สมัครสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุAน จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีวิชาเอกภาษาญ่ีปุAนหรือเทียบเท3า หรือสอบวัดระดับได!ไม3ตํ่ากว3าระดับ N3 สำหรับผู!สมัครทุนส3งเสริมการศึกษา
ประเภทท่ี 1 ต!องมีผลการสอบ ข!อเขียนภาคปกติ วิชาเฉพาะ 7 (ภาษาญ่ีปุAน) ไม3ตํ่ากว3า 500 (คะแนนยังไม3
หมดอายุ) ท้ังนี้ ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ โดย
จะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบัน
และใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต3อไปด!วย 
 3. ผู!สมัครคณะรัฐประศาสนศาสตร� สําหรับทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 จะต!องผ3านการสอบ
ข!อเขียนภาคปกติ ของสถาบันโดยได!คะแนนวิชาเฉพาะ 1 ไม3ตํ่ากว3า 450 คะแนน (คะแนนยังไม3หมดอายุ) หรือมี
คะแนน GMAT 450 ข้ึนไป แทนวิชาเฉพาะ 1 (ไม3เกิน 1 ปQ) ท้ังนี้ ผู!ผ3านการคัดเลือกจะต!องสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
(NIDA TEAP) เม่ือสถาบันเปOดให!มีการจัดสอบ โดยจะต!องยื่นผลคะแนนสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2564     
เพ่ือใช!เปPนเกณฑ�วัดมาตรฐานของผู!เข!าศึกษาในสถาบันและใช!ในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�ของสถาบันต3อไปด!วย 
 

ท้ังนี้ รายละเอียดอ่ืนๆให!เปPนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันฯ 
 
  จึงประกาศให!ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี          เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(ผู!ช3วยศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝAายวิชาการ 
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