
 
 

 

 

  

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน 
ภาคพิเศษ รุนที่ 10 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4/2564) 

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

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร-  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน ภาคพิเศษ รุนท่ี 10 ประจําภาคเรียนท่ี 1             

ปการศึกษา 2564 นั้น  บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษา ดังนี้ 
 

ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล 
1 644208230001 นางสาวกุลนิษฐ  จตุรงคโชค 

 

1. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบัน จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมกอน 

และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบันจะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาใหม 

2. โปรดเตรียมเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ดังตอไปน้ี 

2.1  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 2 ชุด 
       (สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 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  ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ซี่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 

       และแสดงวาเปนผูไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอ่ืน ซึ่งจะเปนอปุสรรคตอการศึกษา 

       สามารถขอไดจากโรงพยาบาลและคลินิกท่ัวไป ท้ังของรัฐบาลและเอกชน จํานวน 1 ชุด 

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

       ของสถาบันอื่น) 

2.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณีชื่อสกุลไมตรงกับหลักฐานที่สําเร็จการศึกษา)  

        จํานวน 2 ชุด 

851/2564
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2.8  นักศึกษาตอง Download แบบฟอรมทําบัตรนักศึกษา ท่ีเว็บไซต 

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

       พรอมลงลายมือชื่อผูขอทําบัตรนักศึกษา 
 

(ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองสงเอกสารตามขอ 2.1 - 2.8 ถึงสถาบัน ไดตั้งแตวันที่ 26 - 31 
กรกฎาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ และตองสงแบบไปรษณียลงทะเบียน, ไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) เทานั้น) โดยสงถึงสถาบันตามที่อยู ดังนี้ 
                                    กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
                                    กองบริการการศึกษา  
                                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
                                    148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป   
                                    กรุงเทพมหานคร 10240  
 

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา คณะภาษาและการส่ือสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่ือสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน ภาคพิเศษ) 

 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.9 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่ 

   สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   โทรศัพท 0-2610-5451 โทรสาร 0-2354-5530 

2.10  หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสงหนังสือรับรองดังกลาว 

        โดยตรงถึง 

Educational Service Division 

  National Institute of Development Administration 

  148 Serithai Road, Klong Chan, 

  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

Facsimile: (662) 378-0334 

สถาบันอนุโลมใหสงเอกสารตามขอ 2.9 และ 2.10 ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 มิฉะนั้น จะถือวา

เอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวนและสิ้นสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

 
สําหรับผูผานการคัดเลือกที่ไมใชสัญชาติไทย จะตองทําประกันสุขภาพตามที่สถาบันกําหนด มิฉะนั้นจะไมมี

สิทธิ์ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 
** เอกสารถายสาํเนาใหเซ็นรับรองสําเนาทกุฉบับ ** 
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หมายเหตุ   1. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา แลวพบวาไมถูกตอง            

ไมครบถวน และไมเปนไปตามประกาศสถาบันฯ เร่ือง ผลการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของ

สถาบันหรือ ผูผานการคัดเลือกไมสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันที่กําหนด

ขางตน สถาบันจะถือวาการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษายังไมสมบูรณ และสถาบันฯอาจพิจารณา

ถึงสภาพการเปนนักศึกษาเปนโมฆะ และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไมวากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

                 2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามขอ  2.1       

และ 2.2 โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาว 

ไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริงของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก 

ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปน

นักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

             3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครโดยไมคํานึงถึงระยะเวลา        

หากตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน 

สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา

ผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของ

สถาบัน 
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3. การยืนยันสิทธิ์/การลงทะเบียนเปนนักศึกษา และชําระเงินคาลงทะเบียน 
 

ลําดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 
3.1 ระหวางวันที่ 

26 – 27 กรกฎาคม 

2564 

ยืนยันสิทธิ์ 

การข้ึนทะเบียน  

เปนนักศึกษา  

(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  

ที่เว็บไซต https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A 

โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรม  

ใหครบถวน  

หมายเหตุ 

ผูผานการคัดเลือกจะตองทําการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่

กําหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น หาก  

ไมยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือก จะถือวา  

สละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา 

3.2 วันที่ 27 กรกฎาคม

2564 

สง E-mail  

แจงนักศึกษา 

สถาบันฯ จะสงคําแนะนําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ใหม ใหผูผานการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผูผาน  

การคัดเลือกแจง โดยสามารถ Download File คูมือการ

ใชงานระบบการศึกษา ไดที่  

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

 

3.3 ระหวางวันที่      

27 – 29 กรกฎาคม 

2564 

บันทึกขอมูล 

ประวัตินักศึกษาใหม 

และลงทะเบียน 

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

LOGIN เขาสูระบบโดยใชรหัสนักศึกษา เปนทั้งรหัสผูใช 

(USER NAME) และรหัสผาน (PASSWORD) เพ่ือบันทึก

ประวัติใหเรียบรอย และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา  

ที่คณะฯ กําหนด 

หมายเหตุ 
นักศึกษาที่ ไ มบัน ทึกขอมูลประวัตินั กศึกษาและ

ลงทะเบียนภายในวันที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปญหา  

ในการลงทะเบียนกรุณาติดตอ กองบริการการศึกษา  

โทร. 0 2727 3367 – 9 (วันและเวลาราชการ) 
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ลําดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 
3.4 ระหวางวันที่      

29 - 31 กรกฎาคม 

2564 

ชําระเงินผานธนาคาร นักศึกษาจะตองนําแบบฟอรมใบแจงยอดการชําระเงิน 

คาลงทะเบียน ไปชําระเงินตามวันที่กําหนด ไดที่ 

1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

4. Counter Service 

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

*นักศึกษาตองชําระเงิน 
ระหวางวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564 เทานั้น 

มิฉะน้ันจะถือวาทานสละสิทธิ์ 
หมายเหตุ 
1. คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตราที่แต

ละชองทางเรียกเก็บ 

2. ชําระเงินภายในวันที่กําหนด และภายในเวลาทําการ

ของธนาคารและเคานเตอรเซอรวิส เทานั้น มิฉะนั้น

จะถือวาสละสิทธิ์ 

3. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเก็บใบ

แจงยอดการชําระเงิน สวนที่ 1 ไวเปนหลักฐานการ

ลงทะเบียน  

4. ระบบทะเบี ยนจะทํ าการปรับปรุ งข อมู ลการ

ลงทะ เ บียนของนั กศึ กษา ในวั น ทํ าการถั ด ไป  

(เวนวันหยุดราชการ) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน

และการชํ า ร ะ เ งิ นหลั งจ ากชํ า ร ะ เ งิ น ไปแล ว  

2 วันทําการ 

 

4.   สถาบันกําหนดใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2564   

ระหวางวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2564 ตามรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

 สวญ 5000 ไวยากรณภาษาญี่ปุนสําหรับบัณฑิตศึกษา  3 หนวยกิต        

 สวญ 5001 การฟงและการสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนวยกิต  

สวญ 5002 การอานภาษาญี่ปุนสําหรับบัณฑิตศึกษา   3 หนวยกิต  
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5.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

 1.  คาบํารุงการศึกษา            3,000.-  บาท 

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

 3.  คาธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลยี             700.- บาท 

 4.  คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ                      600.-   บาท 

      รวม        40,300.- บาท 
 

*นักศึกษาตองชาํระเงินระหวางวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564 เทาน้ัน  
มิฉะน้ันจะถือวาทานสละสิทธิ์* 

 

ทั้งนี้  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (คาหนวยกิต คากิจกรรมพิเศษ คาบํารุงสถาบัน     

คาการใชเทคโนโลยี และคาการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ) ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น หากนักศึกษา

ลาออกจากการเปนนักศึกษา 

6.   ผลการสอบภาษาอังกฤษ  
ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษท่ีเขาศึกษาในสถาบันจะตองมีผลการสอบ 

ภาษาอังกฤษ NIDA TEAP ซ่ึงจดัสอบโดยศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร 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 
 วันเสารที่ 7 สิงหาคม  2564 
 

8.  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดท่ีมีผูผาน    
การคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไมถึง 5 คน โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 

 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ใชระยะเวลาในการศึกษาไมเกิน 5 ป 

 

10. ติดตอสอบถาม 
10.1 ฝายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 0-2727-3368 

       กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

10.2 กลุมงานการศึกษา คณะภาษาและการส่ือสาร โทร 0-2727-3139, 0-2727-3141, 0-2727-3162 

       อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 12A  เว็บไซต http://lc.nida.ac.th 
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11. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูไดรับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน ตลอดจน

คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

                       ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

           

                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณดา  จันทรสม) 

                    รองอธิการบดีฝายวิชาการ    
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