
 

 

 

 

  

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน 

คณะภาษาและการส่ือสาร ภาคพิเศษ รุนท่ี 12 ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565  

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

 ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร-   

มหาบัณฑ ิต สาขาวิชาการสื่อสาร ว ัฒนธรรม และภาษาญี ่ปุ น ภาคพิเศษ ร ุ นที่  12 ประจำภาคเรยีนที ่ 1             

ปการศึกษา 2565 นั้น  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาเรียงตามรหัสประจำตัวผูสมัคร ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี รหัสประจำตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 651208230001 นายชุมนุมพร   สวัสดี 

2 651208230002 นางสาวภควดี  บัวอุไร 
 

1. ในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบัน จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเ ดิมก อน 

และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันจะตองดำเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธ์ิ ขึ้น ทะเบียน เปน

นักศึกษาใหม 

2. โปรดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ดังตอไปน้ี 

2.1  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา จำนวน 2 ชุด 

       (สำหรับผูท่ีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองสงสำเนาใบแสดงผลการศึกษา   

       ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาดวย) 

2.2  สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน 2 ชุด 

2.3  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชุด 

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด 

       (กรณีใชคำนำหนาชื่อเปนยศทหาร ตำรวจ เพ่ิมสำเนาบัตรขาราชการ จำนวน 2 ชุด) 

2.5  ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ซ่ีงออกใหไมเกิน 1 เดือน 

       และแสดงวาเปนผูไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอ่ืน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

       สามารถขอไดจากโรงพยาบาลและคลินิกท่ัวไป ท้ังของรัฐบาลและเอกชน จำนวน 1 ชุด 

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

       ของสถาบันอ่ืน) 

 

USER
Typewritten Text
181/2565

USER
Typewritten Text

Acer-GSLC1
Stamp



- 2 - 
 

2.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณีชื่อสกุลไมตรงกับหลักฐานท่ีสำเร็จการศึกษา)  

        จำนวน 2 ชุด 

2.8  นักศึกษาตอง Download แบบฟอรมทำบัตรนักศึกษา ท่ีเว็บไซต 

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

       พรอมลงลายมือชื่อผูขอทำบัตรนักศึกษา (โดยยังไมตองกรอกรหัสนักศึกษา) 
 

(ผ ู ผ านการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองสงเอกสารตามขอ 2.1 - 2.8 ถึงสถาบัน ไดต ั ้งแตว ันที ่  21 - 25 

กุมภาพันธ 2565 โดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ และตองสงแบบไปรษณียลงทะเบียน, ไปรษณีย

ดวนพิเศษ (EMS) เทาน้ัน) โดยสงถึงสถาบันตามท่ีอยู ดังน้ี  

                                    กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

                                    กองบริการการศึกษา  

                                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     

                                    148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป   

                                    กรุงเทพมหานคร 10240  
 

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา คณะภาษาและการส่ือสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการส่ือสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน ภาคพิเศษ) 
 

สำหรับผูสำเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.9 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยติดตอขอได ท่ีสำน ักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรองดังกลาว 

โดยตรงท่ี 

 Educational Service Division  

  National Institute of Development Administration 

  148 Serithai Road, Klong Chan,  

  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand  

  Fascimile : (662) 377-7477 

 

 สถาบันอนุโลมใหส งเอกสารตามขอ 2.9 และ 2.10 ภายในวันที่  6 สิงหาคม 2565  มิฉะนั้น  

จะถือวาเอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวนและสิ้นสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

 

สำหรับผูผานการคัดเลือกท่ีไมใชสัญชาติไทย จะตองทำประกันสุขภาพตามท่ีสถาบันกำหนด มิฉะนั้นจะไมมี

สิทธ์ิขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 

  

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
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** เอกสารถายสำเนาใหลงลายมือชื่อรบัรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ ** 
หมายเหต ุ   1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา แลวพบวาไมถู กต อง            

ไมครบถวน และไมเปนไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเขาเปนนัก ศึกษาของ

สถาบันฯ หรือ ผูผานการคัดเลือกไมสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันท่ีกำหนด

ขางตน สถาบันจะถือวาการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษายังไมสมบูรณ และสถาบันฯอาจพิจารณา

ถึงสภาพการเปนนักศึกษาเปนโมฆะ และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไมวากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

                 2. สถาบันสงวนสิทธิ ์ท ี่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ ้นทะเบียนตามขอ 2.1       

และ 2.2 โดยไมคำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิท่ีนำมาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาว 

ไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการ รับร องจาก 

ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการ เปน

นักศึกษาและอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

             3. สถาบันสงวนสิทธิ ์ท ี่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครโดยไมคำน ึงถ ึงระยะเวลา        

หากตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน 

สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา

ผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธ์ิขึ้น ทะเบียน เปน

นักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะถือวาหมดสภาพการเปนนัก ศึกษาของ

สถาบัน 

 

1. การยืนยันสิทธิ์/การลงทะเบียนเปนนักศึกษา และชำระเงินคาลงทะเบียน 
 

ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 

3.1 ระหวางวันท่ี 

21 – 22 

กุมภาพันธ 2565 

ยืนยันสิทธ์ิ 

การขึ้นทะเบียน  

เปนนักศึกษา  

(Online) 

นักศึกษาย ืนย ันสิทธิ ์การขึ ้นทะเบียนเปนน ักศึกษา          

ท่ีเว็บไซต https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 

โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรม   

ใหครบถวน  

หมายเหต ุ

ผูผานการคัดเลือกจะตองทำการยืนยันสิทธ์ิภายใน วันท่ี

กำหนดตามประกาศผลการคั ดเล ือกเทาน ั ้น หาก          

ไมย ืนย ันสิทธ์ิตามประกาศผลการคัดเล ือก จะถือวา    

สละสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษา 

https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A
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ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 

3.2 วันท่ี 23 กุมภาพันธ 

2565 

สง E-mail  

แจงนักศึกษา 

สถาบันฯ จะสงคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเปนนั กศึกษา

ใหม ให ผ ู ผ านการคัดเล ือก ทาง E-mail ตามที ่ผู ผาน   

การคัดเลือกแจง โดยสามารถ Download File คูมือการ

ใชงานระบบการศึกษา ไดท่ี  

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

3.3 ระหวางวันท่ี      

23 – 24 

กุมภาพันธ 2565 

บันทึกขอมูล 

ประวัตินักศึกษาใหม 

และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข าเว ็บไซต http://reg.nida.ac.th/ ทำการ 

LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนท้ังรหัสผูใช 

(USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) เพ่ือบันทึก

ประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนตา มราย วิชา     

ท่ีคณะฯ กำหนด 

หมายเหต ุ

นักศึกษาที ่ไมบ ันทึ กข  อมูลปร ะวั ติน ั กศึกษา แล ะ

ลงทะเบียนภายในวันท่ีกำหนด จะถือวาสละสิทธ์ิการขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปญหา     

ในการลงทะเบียนกรุณาติดตอ กองบร ิการการศึกษา       

โทร. 0 2727 3368 (วันและเวลาราชการ) 

3.4 ระหวางวันท่ี        

23 – 25 

กุมภาพันธ 2565 

ชำระเงินผานธนาคาร นักศึกษาจะตองนำแบบฟอรมใบแจงยอดการชำระเงิน 

คาลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันท่ีกำหนด ไดท่ี 

1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

4. Counter Service 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

*นักศึกษาตองชำระเงิน 

ระหวางวันท่ี 23 – 25 กุมภาพันธ 2565 เทาน้ัน 

มิฉะน้ันจะถือวาทานสละสิทธิ ์

หมายเหต ุ

1. คาธรรมเนียมการชำระเงินใหเปนไปตามอัตร าท่ีแต

ละชองทางเรียกเก็บ 

2. ชำระเงินภายในวันท่ีกำหนด และภายในเวลาทำการ

ของธนาคารและเคานเตอรเซอรวิส เทานั้น มิฉะนั้น

จะถือวาสละสิทธ์ิ 

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/
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ลำดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดำเนินการ 

3. หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเก็บใบ

แจงยอดการชำระเงิน สวนท่ี 1 ไวเปนหลักฐานการ

ลงทะเบียน  

4. ร ะบบทะเบ ี ยนจะทำ กา รปร ั บปร ุงข อม ูลการ

ลงทะเบ ี ยนของน ั กศ ึกษา ใน ว ันทำการ ถัดไป          

(เวนวันหยุดราชการ) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน

และกา รชำ ร ะเง ิ นหล ั งจ า กชำ ร ะเง ิ น ไปแลว                

2 วันทำการ 

 

4.   สถาบันกำหนดใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2565   

ระหวางวันท่ี 23 – 25 กุมภาพันธ 2565 ตามรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

 สวญ 5000 ไวยากรณภาษาญี่ปุนสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หนวยกิต        

 สวญ 5001 การฟงและการสนทนาภาษาญี่ปุนสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนวยกิต  

สวญ 5002 การอานภาษาญี่ปุนสำหรับบัณฑิตศึกษา   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.  คาธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลยี             700.- บาท 

 5.  คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ                      600.-   บาท 

      รวม        46,300.- บาท 
 

*นักศึกษาตองชำระเงินระหวางวันท่ี 23 – 25 กุมภาพันธ 2565 เทานั้น  

มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธ์ิ* 
 

ท้ังน้ี  สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (คาหนวยกิต คากิจกรรมพิเศษ คาบำรุงสถาบัน     

คาการใชเทคโนโลย ี และคาการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ) ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น หากนักศึกษา

ลาออกจากการเปนนักศึกษา 
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6.   ผลการสอบภาษาอังกฤษ  

ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษท่ีเขาศึกษาในสถาบันจะตองมีผลการสอบ 

ภาษาอังกฤษ NIDA TEAP ซ่ึงจัดสอบโดยศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร หรือผลการสอบ 

TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงกอนการขอสำเร็จการศึกษา 

  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลการสอบ NIDA TEAP  จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น 

2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 
 

7.  กำหนดเปดภาคเรียน 

 วันเสารท่ี 6 สิงหาคม 2565 
 

  

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 เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาท่ีและอำนาจของสถาบัน ตลอดจน

คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
 

           ประกาศ ณ วันท่ี          กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 

           

                                                               (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ    
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