
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุน รุนท่ี 13 

                                                  คณะภาษาและการส่ือสาร 

                                             ประจำภาค 1 ปการศึกษา 2566 

      

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะเปดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท  

ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน รุนท่ี 13 ประจำ 

ภาค 1 ปการศึกษา 2566  เรียนวันเสาร – อาทิตย สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

         1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

    1.1 ชาวไทยและชาวตางชาติสำเร็จการศึกษาข้ันต่ำในระดับปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน 

กำหนดใหเขาเปนนักศึกษา 

              1.2 ศึกษาภาษาญี่ปุนเปนวิชาเอกหรือวิชาโทเม่ือศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือสอบผานวัดระดับ

ความรูภาษาญี่ปุนซ่ึงจัดสอบโดยรัฐบาลญี่ปุน (JLPT) ไดระดับไมต่ำกวา N3 หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ปริญญาโทของหลักสูตรการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน 

   1.3 มีประสบการณการทำงานไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2566 

   1.4 สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

 

2. กำหนดการรับสมัคร  

    2.1 สมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) http://entrance.nida.ac.th 

รายละเอียด คร้ังที่ 1/2566 คร้ังที่ 2/2566 คร้ังที่ 3/2566 คร้ังที่ 4/2566 

รับสมัคร

ออนไลน 

ตั้งแตบัดนี้ –  

4 พฤศจิกายน 2565 

14 พฤศจิกายน 2565 –  

3 กุมภาพันธ 2566 

13 กุมภาพันธ –  

7 เมษายน 2566 

24 เมษายน  -  

7 กรกฎาคม 2566 

ประกาศรายชื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 8 กุมภาพันธ 2566 19 เมษายน 2566 12 กรกฎาคม 2566 

สอบ 12 พฤศจิกายน 2565  

เวลา 16.00 น. 

11 กุมภาพันธ 2566 

เวลา 16.00 น. 

 22 เมษายน 2566  

เวลา 16.00 น. 

 15 กรกฎาคม 2566  

เวลา 16.00 น. 

ประกาศผล 24 พฤศจิกายน 2565 16 กุมภาพันธ 2566 27 เมษายน 2566 20 กรกฎาคม 2566 

รับเอกสาร 

การขึ้นทะเบียน 

28 - 30 พฤศจิกายน 

2565 

20 - 22 กุมภาพันธ 

2566 

1 - 3 พฤษภาคม 

2566 

24 - 26 กรกฎาคม 

2566 

ชำระเงิน

คาลงทะเบียน 

28 พฤศจิกายน –  

1 ธันวาคม 2565 

20 - 23 กุมภาพันธ 

2566 

1 - 8 พฤษภาคม 

2566 

24 - 27 กรกฎาคม 

2566 

เปดภาคเรียน 5 สิงหาคม 2566 5 สิงหาคม 2566 5 สิงหาคม 2566 5 สิงหาคม 2566 
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 ผูสมัครมีหนาที่ตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง ตรงตามประกาศรับสมัคร

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู สมัคร โดยไม

คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร 

สถาบันฯ จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษาและไมคืนเงินคาสมัครให ไมวากรณีใด ๆ กรณีที่สถาบันฯ 

ไดประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา ผลการคัดเลือกของผูสมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ  

         “สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใน 

ภาคนั้น ๆ และอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคถัดไป”  

  “สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับนักศึกษา  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ

หลักสูตรท่ีทำการเปดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน”  

 

3. การรับสมัคร  

3.1  สมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Online)  

        ข้ันตอนการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) 

         3.1.1   เขาเว็บไซต http://entrance.nida.ac.th 

         3.1.2   เขาสูระบบ (สมัครสอบ) 

         3.1.3   ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ (กรณีผูสมัครใหม) 

         3.1.4   ตั้งรหัสผาน/ยืนยันรหัสผาน 

         3.1.5   สมัครสอบ  

                   3.1.6   บันทึกขอมูลผูสมัคร 

         3.1.7   ยืนยันการสมัคร 

         3.1.8   พิมพใบชำระเงินคาสมัคร 

         3.1.9   ชำระเงินคาสมัคร ภายในวันสุดทายของการสมัครการสมัครทางอินเทอรเน็ต (Online) ท่ี  

                       -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

               -  เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขา 

          3.1.10 สงหลักฐานการสมัครไดท่ี 

     -  เว็บไซตรับสมัคร Online (Attached File) 

     -  E-mail : applynida-w@nida.ac.th  

คาธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท  

                    คาธรรมเนียมการชำระเงิน ใหเปนไปตามอัตราท่ีแตละชองทางเรียกเก็บ 

 

 

 

 

** คำเตือนที่ผูสมัครตองทราบ** 

http://entrance.nida.ac.th/
mailto:entrance_nida@hotmail.com
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หมายเหตุ :  1) เม่ือชำระเงินคาสมัครแลว สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

2) เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

        3) ถาผูสมัครไมสงเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือวาคุณสมบัติ 

        ไมครบถวนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

4) การสมัครสอบจะสมบูรณ เม่ือสถาบันไดตรวจสอบขอมูลการชำระเงินคาสมัครสอบ ถูกตอง    

   ครบถวนตามใบแจงยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกำหนดไว ท้ังนี้  

   ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการไดท่ี    

   http://entrance.nida.ac.th เมนูตรวจสอบขอมูลผูสมัคร  

 

   4. เอกสารประกอบการสมัคร 

4.1  ใบสมัคร  

4.2  รูปถาย 1 นิ้ว หนาตรง จำนวน 2 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 

4.3  สำเนาบัตรประชาชน/พาสบอรต/หรือหนังสือเดินทาง  1  ฉบับ 

4.4  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา)  

          สำหรับผูท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป จะตองแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา    

          (Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา มาดวย 1 ฉบับ 

4.5  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) 1 ฉบับ 

4.6  หนังสือรบัรองการทำงาน  1  ฉบับ 

4.7  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไมตรงกับหลักฐานการศึกษา  

4.8  หนังสือรับรองการไดทุนสนับสนุนการศึกษาจากหนวยงาน (ถามี) 

4.9  สำเนาใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน (JLPT) ไดไมต่ำกวา N3 (กรณีสำเร็จการศึกษา  

        สาขาอ่ืน) 

สำหรับผูสำเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

4.10 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน      

        คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดท่ีสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.11  หนงัสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสง e-mail มาท่ี   

   applynida-w@nida.ac.th  “Application documents for M.A. (Japanese Language, 

  Culture and Communication)”   

ทั้งนี้ : เอกสารตามขอ 4.10 และ 4.11 สถาบันอนุโลมใหสงไดถึงวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือวา

เอกสารการข้ึนทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

  

http://entrance.nida.ac.th/


 

-4- 

 

5. การพิจารณาคัดเลือก 

    ประเมินจากขอมูลในใบสมัคร และการสอบสัมภาษณ  โดยพิจารณาจาก 

  -  แนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน  

  -  การศึกษา ประสบการณในการทำงาน ตำแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน 

  -  ปฏิภาณ ไหวพรบิ ในการตอบปญหา 

  -  บุคลิกภาพ 

-  โอกาสความกาวหนาในอนาคตถาไดรับคัดเลือกใหเขาเรียน 

หมายเหตุ :    1) การคัดเลือกผูสมัคร เขาศึกษาตอในหลักสูตร อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว  

ถือเปนท่ีสุด 

        2) กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกษาไดต่ำกวาจำนวนท่ีกำหนด  

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผูสมัครจะ

ฟองรองเอาความสถาบันฯ ไมได 

 

6. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (กรณีท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาแลว) 

6.1  ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

                 กรณีนักศึกษาท่ีไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษาใน  

                  สถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS  

มาแสดงกอนการขอสำเร็จการศึกษา 

6.2  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

       6.2.1 ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันยื่น  

       (สมัครสอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

                  Website: http://lc.nida.ac.th 

6.2.2 ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันยื่น 

       (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

  บริหารศาสตร หรือ Institute of International Education (IIE) เทานั้น) 

 

7.  ติดตอสอบถาม 

7.1  คณะภาษาและการสื่อสาร  โทรศัพท 0-2727-3139, 0-2727-3162 

      Website:  http://lc.nida.ac.th 

7.2  กองบรกิารการศึกษา โทรศัพท 0-2727-3370 - 3373 

          E-mail:   applynida-w@nida.ac.th  

    Website:  http://edserv.nida.ac.th 
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 8.  การคุมครองขอมูลสวนบุคคล สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของผูไดรับการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตาม

หนาท่ีและอำนาจของสถาบัน ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

พ.ศ. 2562  

 

                                       ประกาศ ณ วันท่ี         กันยายน พ.ศ. 2565 

 

  

  (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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