
 

 

 

 

  

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน 

ภาคพิเศษ รุนท่ี 11 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  

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

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร-  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื ่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ น ภาคพิเศษ รุ นที ่ 11 ประจำภาคเรียนที ่ 2             

ปการศึกษา 2564 นั้น  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรบัคัดเลือกเปนนักศึกษาเรียงตามรหัสประจำตัวผูสมัคร ดังนี ้
 

ลำดับท่ี รหัสประจำตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 646208230001 นายภินันท  จันทโรทัย 

2 646208230002 นายพัทธนันท  วิยะรันดร 

3 646208230003 นางสาวศิริกัญญา  อัศวชัย 

4 646208230004 นางสาวนิ่มนวล  นพคุณธรรมชาติ 

5 646208230005 นางสาววราภรณ  เนตรศลิป 
 

1. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบัน จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมกอน 

และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันจะตองดำเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาใหม 

2. โปรดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ดังตอไปนี ้

2.1  สำเนาใบแสดงผลการศกึษาฉบับสมบูรณ (Transcript) ชั้นปรญิญาตรีหรือเทียบเทา จำนวน 2 ชุด 

       (สำหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองสงสำเนาใบแสดงผลการศกึษา   

       ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาดวย) 

2.2  สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน 2 ชุด 

2.3  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชุด 

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด 

       (กรณใีชคำนำหนาชื่อเปนยศทหาร ตำรวจ เพ่ิมสำเนาบัตรขาราชการ จำนวน 2 ชุด) 
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2.5  ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศลิป ซี่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 

       และแสดงวาเปนผูไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอ่ืน ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

       สามารถขอไดจากโรงพยาบาลและคลินิกทั่วไป ท้ังของรัฐบาลและเอกชน จำนวน 1 ชุด 

2.6  รูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปถายไมเกิน 6 เดือน (ไมสวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษา  

       ของสถาบันอื่น) 

2.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณชีื่อสกุลไมตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)  

        จำนวน 2 ชุด 

2.8  นักศึกษาตอง Download แบบฟอรมทำบัตรนักศึกษา ที่เว็บไซต 

          http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนกัศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบถวน 

       พรอมลงลายมือชื่อผูขอทำบัตรนักศึกษา 
 

(ผู ผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองสงเอกสารตามขอ 2.1 - 2.8 ถึงสถาบัน ไดตั ้งแตวันที ่ 15 - 25 

พฤศจิกายน 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ และตองสงแบบไปรษณียลงทะเบียน, 

ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เทานั้น) โดยสงถึงสถาบันตามที่อยู ดังนี ้

                                    กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

                                    กองบริการการศึกษา  

                                    สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร     

                                    148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป   

                                    กรุงเทพมหานคร 10240  
 

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา คณะภาษาและการส่ือสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน ภาคพิเศษ) 
 

สำหรับผูสำเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

2.9 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดท่ี 

   สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สถาบันอนุโลมใหสงเอกสารตามขอ 2.9 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2565 มิฉะนั้น จะถือวาเอกสารการขึ้น

ทะเบียนไมครบถวนและสิ้นสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

 

สำหรับผูผานการคัดเลือกท่ีไมใชสัญชาติไทย จะตองทำประกันสุขภาพตามที่สถาบันกำหนด มิฉะนั้นจะไมมี

สิทธิ์ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 

** เอกสารถายสำเนาใหเซ็นรับรองสำเนาทกุฉบบั ** 
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หมายเหตุ   1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา แลวพบวาไมถูกตอง            

ไมครบถวน และไมเปนไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของ

สถาบันหรือ ผูผานการคัดเลือกไมสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันที่กำหนด

ขางตน สถาบันจะถือวาการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษายังไมสมบูรณ และสถาบันฯอาจพิจารณา

ถึงสภาพการเปนนักศึกษาเปนโมฆะ และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไมวากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

                 2. สถาบันสงวนสิทธิ ์ที ่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ ้นทะเบียนตามขอ 2.1       

และ 2.2 โดยไมคำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิที่นำมาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาว 

ไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริงของสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก 

ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปน

นักศึกษาและอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคณุวุฒิการศึกษา 

             3. สถาบันสงวนสิทธิ ์ที ่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู สมัครโดยไมคำนึงถึงระยะเวลา        

หากตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน 

สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา

ผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของ

สถาบัน 

 

3. การยืนยันสิทธิ์/การลงทะเบียนเปนนักศึกษา และชำระเงินคาลงทะเบียน 
 

ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 

3.1 ระหวางวันที ่

15 – 16 

พฤศจิกายน 2564 

ยืนยันสิทธิ ์

การข้ึนทะเบียน  

เปนนักศึกษา  

(Online) 

น ักศึกษายืนยันสิทธ ิ ์การขึ ้นทะเบียนเปนนักศึกษา          

ที่เว็บไซต https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 

โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรม   

ใหครบถวน  

หมายเหต ุ

ผู ผานการคัดเลือกจะตองทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่

กำหนดตามประกาศผลการค ัดเล ือกเท าน ั ้น หาก          

ไมย ืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือก จะถือวา    

สละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา 
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ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 

3.2 วันที่ 17 

พฤศจิกายน 2564 

สง E-mail  

แจงนักศึกษา 

สถาบันฯ จะสงคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ใหม ใหผู ผานการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที ่ผ ู ผาน   

การคดัเลือกแจง โดยสามารถ Download File คูมือการ

ใชงานระบบการศกึษา ไดที่  

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

 

3.3 ระหวางวันที ่     

17 – 19 

พฤศจิกายน 2564 

บันทึกขอมูล 

ประวัตินักศึกษาใหม 

และลงทะเบียน 

นักศึกษาเขาเว็บไซต http://reg.nida.ac.th/ ทำการ 

LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนทั้งรหัสผูใช 

(USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) เพื่อบันทึก

ประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา    

ที่คณะฯ กำหนด 

หมายเหต ุ

นักศ ึกษาท ี ่ ไม บ ันท ึกข อม ูลประว ัต ิน ักศ ึกษาและ

ลงทะเบียนภายในวันท่ีกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์การขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปญหา    

ในการลงทะเบียนกรุณาติดตอ กองบริการการศึกษา       

โทร. 0 2727 3368 (วันและเวลาราชการ) 

3.4 ระหวางวันที ่       

17 - 22

พฤศจิกายน 2564 

ชำระเงินผานธนาคาร นักศึกษาจะตองนำแบบฟอรมใบแจงยอดการชำระเงิน 

คาลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ไดที ่

1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

4. Counter Service 

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

*นักศึกษาตองชำระเงิน 

ระหวางวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2564 เทานั้น 

มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ ์

หมายเหต ุ

1. คาธรรมเนียมการชำระเงินใหเปนไปตามอัตราที่แต

ละชองทางเรียกเก็บ 

2. ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการ

ของธนาคารและเคานเตอรเซอรวิส เทานั้น มิฉะนั้น

จะถือวาสละสิทธิ์ 
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ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 

3. หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเก็บใบ

แจงยอดการชำระเงิน สวนที่ 1 ไวเปนหลักฐานการ

ลงทะเบียน  

4. ระบบทะเบ ียนจะทำการปร ับปร ุ งข อม ูลการ

ลงทะเบ ียนของน ักศ ึกษาในว ันทำการถ ัด ไป          

(เวนวันหยุดราชการ) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน

และการชำระ เ ง ิ นหล ั ง จากชำระ เ ง ิ น ไปแล ว                

2 วันทำการ 

 

 

 

4.   สถาบันกำหนดใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบยีนเรียนในภาค 2/2564   

ระหวางวันที ่17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ตามรายวิชาตาง ๆ ดังนี ้

 สวญ 5000 ไวยากรณภาษาญี่ปุนสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หนวยกิต        

 สวญ 5001 การฟงและการสนทนาภาษาญี่ปุนสำหรับบัณฑติศกึษา 3 หนวยกิต  

สวญ 5002 การอานภาษาญี่ปุนสำหรับบัณฑติศึกษา   3 หนวยกิต  

 

5.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

 1.  คาบำรุงการศึกษา            4,000.-  บาท 

 2.  คาธรรมเนียมการศึกษา หนวยกิตละ 4,000.- บาท 9 หนวยกิต         36,000.- บาท 

 3.  คากิจกรรมพิเศษ             5,000.- บาท 

 4.  คาธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลย ี             700.- บาท 

 5.  คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ                      600.-   บาท 

      รวม        46,300.- บาท 
 

*นักศึกษาตองชำระเงินระหวางวันที่ 17 – 22 พฤศจกิายน 2564 เทานั้น  

มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ์* 
 

ทั้งนี้  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (คาหนวยกิต คากิจกรรมพิเศษ คาบำรุงสถาบัน     

คาการใชเทคโนโลยี และคาการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ) ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากนักศึกษา

ลาออกจากการเปนนักศึกษา 
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6.   ผลการสอบภาษาอังกฤษ  

ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษที่เขาศึกษาในสถาบันจะตองมีผลการสอบ 

ภาษาอังกฤษ NIDA TEAP ซึ่งจัดสอบโดยศนูยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร หรือผลการสอบ 

TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงกอนการขอสำเร็จการศกึษา 

  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลการสอบ NIDA TEAP  จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น 

2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถงึวันยื่น 
 

7.  กำหนดเปดภาคเรียน 

 วันเสารท่ี 8 มกราคม  2564 
 

  
8. ระยะเวลาการศึกษา 

ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ใชระยะเวลาในการศึกษาไมเกิน 5 ป 

 

9.   ติดตอสอบถาม 

9.1   ฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 084-9170978 หรือ 0-2727-3368 

       กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

9.2   กลุมงานการศึกษา คณะภาษาและการสื่อสาร โทร 087-8268591, 089-4964597      

10.  การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอำนาจของสถาบัน ตลอดจน

คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
 

                       ประกาศ ณ วันที่          พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

           

                                                               (รองศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 

                    รองอธิการบดีฝายวิชาการ    
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