
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเข�าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ�)  

กรณีทุนส)งเสริมการศึกษา รอบพิเศษ คร้ังท่ี 8/2564 
 

  -----------------------  
 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�มีวัตถุประสงค�ในการส�งเสริมให�ผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ    
ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู�ในเกณฑ�ดี ให�เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาโท ภาคปกติ        
ในสถาบัน โดยสถาบันให�การสนับสนุนผู�ผ�านการคัดเลือกกรณีทุนส�งเสริมการศึกษา ให�ได�รับยกเว�นค�าธรรมเนียม
การศึกษา (ค�าหน�วยกิต) แบ�งเป4น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1  เป4นทุนยกเว�นค�าหน�วยกิตให�ผู�รับทุนตลอดหลักสูตร 
และสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการศึกษาจนกว�าจะสำเร็จ
การศึกษา 

  2.  ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2  เป4นทุนยกเว�นค�าหน�วยกิตให�ผู�รับทุนตลอดหลักสูตร 
  3.  ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3        เป4นทุนยกเว�นค�าหน�วยกิตก่ึงหนึ่งให�ผู�รับทุนตลอด         
       หลักสูตร 

     
รายละเอียดการรับสมัคร 
 
1.  กำหนดการรับสมัคร 
 

กำหนดการ วันที่ 
ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ – 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
วันประกาศรายชื่อและ
สถานที่สอบสัมภาษณ� 

9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

วันสอบคัดเลือก ระหว�างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก 

20 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

วันข้ึนทะเบียน 27 – 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
วันเปEดภาค 2/2564 วันที่ 10 มกราคม  พ.ศ.2565 
วันเปEดภาค 1/2565 วันที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

(เฉพาะคณะรัฐประศาสนศาสตร�) 
หมายเหตุ : กําหนดการน้ีอาจมีการเปลียนแปลง ให�ตดิตามประกาศของสถาบันต�อไป 
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2.  คุณสมบัติผู�สมัคร 

เป4นผู�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า หรือกำลังศึกษาในภาคสุดท�ายของหลักสูตรปริญญาตรี 
(จะต�องสำเร็จการศึกษาก�อนวันเปEดภาค) และจะต�องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1    ไม�ต่ำกว�า 3.00  
ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2    ไม�ต่ำกว�า 2.75  
ทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   ไม�ต่ำกว�า 2.50 

 
3.  คณะที่เป:ดรับสมัคร 

3.1  ทุนส)งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 และ ประเภทท่ี 2   
3.1.1  คณะที่เป:ดรับสมัคร 

1) คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาเอกองค�การและการจัดการ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย� 
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง 
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ� 
- สาขาวิชาเอกการปกครองท�องถ่ิน 
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต   
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน 
 

2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเงิน  

 
3.2  ทุนส)งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทที่ 3     

3.2.1   คณะท่ีเป:ดรับสมัคร 
1)    คณะสถิติประยุกต� 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�  (หลักสูตร

ภาษาไทย) 
 

2)   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
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3)  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร�และการจัดการความยั่งยืน

  
4)  คณะภาษาและการสื่อสาร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุNน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนอาชีพ 

 
5)  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
 

6)  คณะนิติศาสตร� 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร      

 
7)  คณะการจัดการการท�องเที่ยว 

 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท�องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส�ง 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ 
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม 

 
8)  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 

 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร�างสรรค� 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ�านสื่อสังคม 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือสุขภาพและขับเคลื่อนสังคมอย�างยั่งยืน 

 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด�วยการวิเคราะห�ข�อมูล 
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 3.3  ทุนส)งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2  

3.1   คณะท่ีเป:ดรับสมัคร 

1)  คณะบริหารธุรกิจ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

 3.4  ทุนส)งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 และ ประเภทท่ี 3  
1)  คณะภาษาและการสื่อสาร 

 M.A. in English Language Studies and Teaching (International Program) 
 

หมายเหตุ :       คุณสมบัติเพ่ิมเติม บางคณะ มีดังน้ี 
  1. ผู�สมัครหลักสูตรนิติศาสตร� จะต�องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร� 
  2. ผู�สมัครหลักสูตรนิติศาสตร�และหลักสูตรกฎหมายเพื่อการบริหาร จะต�องสอบข�อเขียนก�อน
สอบสัมภาษณ� 
  3. ผู�สมัครสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุNน จะต�องสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาญี่ปุNนหรือเทียบเท�า หรือสอบวัดระดับได�ไม�ต่ำกว�าระดับ N3 
 4. ผู�สมัครคณะรัฐประศาสนศาสตร� สำหรับทุนส�งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ผู�สมัครจะต�อง
เสนอจดหมายแนะนำตัวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือแสดงความตั้งใจในการศึกษาและอธิบายเหตุผล (Statement of 
Purpose) จำนวนไม�เกิน 1 หน�า เป4นไฟล� .pdf โดยส�งอย�างช�าภายในวันท่ีมีการสอบสัมภาษณ� และหากผู�เข�าสอบ
มีแฟmมผลงานให�กรรมการพิจารณาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ�ก็สามารถกระทำได� 
 
4.  การย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� สามารถทำได� ดังนี้  

4.1 สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) 
ผู�สมัครสอบสัมภาษณ� ภาคปกติ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
4.1.1   ผู�สมัครเข�าเว็บไซต�ของสถาบัน ที่  http://entrance.nida.ac.th  
4.1.2     เข�าสู�ระบบ (สมัครสอบ) (ผู�ใช�งานใหม�เลือกลงทะเบียนเข�าใช�งานระบบ) 
4.1.3     เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท 

  4.1.4     เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ต�องการ  
  4.1.5     บันทึกข�อมูลผู�สมัคร 
  4.1.6     ยืนยันการสมัคร  
  4.1.7     พิมพ�ใบแจ�งหน้ี 
  4.1.8   ชำระเงินค�าสมัคร ภายในวันสุดท�ายของการสมัคร ที่ 
    1)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    2)  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 

4.1.9   แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได�ที่ 
1)  เว็บไซต�รับสมัคร (Attach File ใช�ไฟล�สกุล .pdf)  

 
 
 



 

- ๕  - 

  
2)  แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช�ไฟล�สกุล .pdf) ดังนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�    ส�งมาที่  applynida-s@nida.ac.th 
   

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม    
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม   ส�งมาที่  entrance@nida.ac.th 
คณะบริหารธุรกิจ     
   

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 คณะสถิติประยุกต� 
 คณะนิติศาสตร�     ส�งมาที่  applynida-t@nida.ac.th   
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

คณะการจัดการการท�องเที่ยว   ส�งมาที่  applynida-w@nida.ac.th 
คณะภาษาและการสื่อสาร 

 
  ค)าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา 
  ค)าธรรมเนียมการชำระเงิน ให�เปGนไปตามแต)ละช)องทางเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  1. ผู�สมัครสามารถเลือกได�คนละ 1 คณะ 1 หลักสูตร 1 ทุน เท�านั้น 
  2. เม่ือชำระเงินค�าสมัครแล�ว สถาบันฯ จะไม�คืนเงินให�ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  3. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม�คืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  4. ถ�าผู�สมัครไม�ส�งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว�าคุณสมบัติ
ไม�ครบถ�วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม�ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบ    

          5. การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได�เอกสารประกอบการสมัคร และการชำระเงินค�า
สมัครสอบ ครบถ�วนตามใบแจ�งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกำหนดไว� ท้ังนี้ ผู�สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการได�ที่ http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข�อมูลผู�สมัคร ในกรณีท่ีผู�สมัครไม�พบข�อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต�อเจ�าหน�าท่ีกองบริการการศึกษา
พร�อมส�งสำเนาใบแจ�งยอดการชำระเงินที่ชำระเงินแล�วไปที่อีเมลตามข�อ 4.1.9   
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5.  เอกสารการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 

5.1 ใบสมัคร จำนวน  1  ชุด  
ดาวน�โหลดได�ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions 
5.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงผลการศึกษาครบถ�วน  จำนวน 1 ฉบับ     
  (สำหรับผู�ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต�อเนื่อง 2 ป{ จะต�องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ 
  อนุปริญญา หรือเทียบเท�าด�วย) 
5.3 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ)  จำนวน  1  ฉบับ 
5.4 รูปถ�ายขนาด 1 น้ิว จำนวน  1  รูป 
5.5 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม�ตรงกับหลักฐานการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
5.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 
5.7 หนังสือรับรองผู�สมัคร จำนวน 3 ฉบับ 
5.8 เอกสารเพ่ิมเติมของแต�ละคณะตามตารางคุณสมบัติของผู�สมัคร 

กรณีผู�จบปริญญาตรีต)างประเทศ จะต�องดำเนินการดังนี้ 
5.9 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ      
  การอุดมศึกษา โดยติดต�อขอได�ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง 
  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 
5.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู�สำเร็จการศึกษาจาก  
   ต�างประเทศ) โดยให�สถานศึกษาส�งหนังสือรับรองดังกล�าวโดยตรงท่ี  

Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration,   
148 Serithai Road, Klong Chan,  

Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  

Facsimile : (662) 377-7477  
 
หมายเหตุ :  1. เอกสารตามข�อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให�ส�งได�ถึงวันเปEดภาคการศึกษา มิฉะน้ัน     
จะถือว�าเอกสาร ไม�ครบถ�วนและหากได�รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข�าศึกษาในสถาบัน 

2. ในกรณีที่ผู�ได�รับการคัดเลือก เป4นนักศึกษาของสถาบัน ถ�าหากยังคงค�างพันธะกับสถาบัน
จะต�องดำเนินการให�เรียบร�อยก�อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป4นนักศึกษาใหม� 

  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม�จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มี
ผู�ผ�านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม�ถึง 5 คน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับนักศึกษา/อัตราค�าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตร ที่จะทำการเปEดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ท้ังนี้ ให�เป4นไปตามประกาศสถาบัน 
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  5. ผู�สมัครต�องตรวจสอบและรับรองว�าตนเองมีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัคร โดยไม�
คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว�าคุณสมบัติของผู�สมัครไม�เป4นไปตามประกาศรับสมัครของ
สถาบัน สถาบันจะถือว�าขาดคุณสมบัติ และจะไม�มีสิทธิได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เข�าศึกษาและหากชำระเงิน
ค�าสมัครแล�ว จะไม�คืนเงินค�าสมัครให�ไม�ว�ากรณีใด ๆ และแม�ว�าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล�ว ให�ถือว�า
ผลการคัดเลือกของผู�สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล�าวเป4นโมฆะ และไม�มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป4นนักศึกษา หรือหากข้ึน
ทะเบียนเป4นนักศึกษาแล�ว จะต�องหมดสภาพการเป4นนักศึกษาของสถาบัน 
 
6.  กำหนดการต)างๆ  
 6.1  ประกาศรายชื่อและสถานท่ีสอบ วันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 (ผ�านเว็บไซต�คณะ ดังน้ี) 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ที่ http://gspa.nida.ac.th  โทร. 083-011-8990 
        Line : nampiriya 
คณะบริหารธุรกิจ  ที่ http://edserv.nida.ac.th/th  โทร. 082-790-1946

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ที่ http://econ.nida.ac.th  โทร. 082-790-1947

 คณะสถิติประยุกต�  ที่ http://as.nida.ac.th/   โทร. 094-929-1944
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม ที่ http://ssed.nida.ac.th/th/  โทร. 087-014-5895 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/  โทร. 082-782-9352
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�        ที่ http://hrd.nida.ac.th  โทร. 086-305-8774 
 คณะภาษาและการสื่อสาร  ที่ http://lc.nida.ac.th/   โทร. 087-826-8591 
         และ 061-7756026 
 คณะนิติศาสตร�   ที่ http://law.nida.ac.th  โทร. 088-022-6789 
 คณะการจัดการการท�องเท่ียว ที่ http://nits.nida.ac.th  โทร. 097-026-4131
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมฯ ที่ http://gscm.nida.ac.th  โทร. 087-812-2006 

        
 6.2  ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2564   

ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces 
   
7.  เกณฑ�การสอบวัดความรู�ภาษาอังกฤษ  

7.1. ผู�เข�าศึกษาต�อในหลักสูตรปริญญาโท ต�องผ�านเกณฑ�การสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
1. กรณีนักศึกษาท่ีต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ�     

ในการเข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ท้ังนี้ ให�เป4นไปตามที่แต�ละหลักสูตรกำหนด 

2. กรณีนักศึกษาท่ีไม)ต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� ในการเข�าศึกษา  
ในสถาบัน นักศึกษาจะต�องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS   
มาแสดงก�อนการขอสำเร็จการศึกษา 
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7.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม�เกิน 1 ป{ นับถึงวันยื่น  
(สมัครสอบได�ที่ ศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม�เกิน 2 ป{ นับถึงวันยื่น 
(คะแนนสอบ TOEFL ITP จะต�องเป4นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เท�าน้ัน) 
 

7.  การพิจารณาคัดเลือก 
 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู�สมควรได�รับทุนจาก ผู�ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด ตามจำนวนทุนที่   
แต�ละคณะได�รับการจัดสรรจากสถาบัน ท้ังน้ี การจะได�รับทุนประเภทใดหรือได�รับการคัดเลือกโดยไม�ได�รับทุน     
ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ส�วนเกณฑ�การให�ทุนและเง่ือนไขสำหรับผู�ได�รับการคัดเลือกให�รับทุน
ส�งเสริมการศึกษา ให� เป4นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ�การให�ทุนของสถาบัน ศึกษารายละเอียดได�ที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship ส�วนผู�ได�รับการคัดเลือกที่ไม�ได�รับทุน สามารถเข�าศึกษา
ได�โดยต�องชำระค�าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ  

 
 8.  การคุ�มครองข�อมูลส)วนบุคคล 

สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช� และเปEดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ข้ึนทะเบียนเป4นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน�าที่และอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ.  2562  

 
 

ประกาศ   ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(รองศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝNายวิชาการ 
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