
ข้อสรุปคุณสมบตัิ หลักเกณฑ์  และเงื่อนไขทนุส่งเสรมิการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 

 ๑. คุณสมบัติของผู้รับทุน 

  ๑.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) จะให้แก่นักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ 

   ๑.๑.๑ ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่  ๑ (Full Scholarship)  และผู้รับทุน
ส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒   

 - ระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากว่า ๒.๗๕   
    และระดับปริญญาโทไม่ต่่ากว่า ๓.๒๕   
 - ระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากว่า ๒.๗๕     

   ๑.๑.๒ ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓   

- ระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากว่า ๒.๕๐   
   และระดับปริญญาโทไม่ต่่ากว่า ๓.๒๕   
- ระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากว่า ๒.๕๐    

 

  ๑.๒ ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติที่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ทั้งนี้ การอนุมัติให้ทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ ทคอ.การศึกษา  

 ๒. จ านวนเงินทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  ๒.๑ ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)  

๒.๑.๑ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร  ส่วนการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตร  

๒.๑.๒ สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  โดยสถาบันฯ 
จะหักเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้รับทุน (กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ) ก่อน 

  ๒.๒ ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒  จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

  ๒.๓ ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓  จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจ่านวนกึ่งหนึ่ง
ตลอดหลักสูตร     
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๓. หลักเกณฑ์การรับทุน 

  ๓.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) 

   ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)  ทุนส่งเสริมการศึกษา
ประเภทที่ ๒  และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษา       
ไม่ต่่ากว่า ๓.๓๐  หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่าเกณฑ์ที่ก่าหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน 

  ๓.๒ ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)  ทุนส่งเสริมการศึกษา
ประเภทที่ ๒   และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษา       
ไม่ต่่ากว่า ๓.๐๐ หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่าเกณฑ์ที่ก่าหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน 

  ๓.๓ ผู้รับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที  และหากภายหลังขอลาออก หรือ   
สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีที่ไม่สามารถส่าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา  จะต้องคืนเงิน
ทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน  เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

  3.4 ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีที่ไม่สามารถส่าเร็จการศึกษาได้ตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา  หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับ
สถาบัน  เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

   ๓.5 กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้่า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้่า   

  ๓.6 กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะได้รับ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้  ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับค่าแนะน่าจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้นๆ 

  ๓.7 ผู้รับทุนจะต้องท่างานให้กับคณะ หรือสถาบัน ไม่ต่่ากว่าสัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง 

  ๓.8 ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิที่จะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน  ยกเว้นทุนสนับสนุนการท่าและการ
ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  

 ๔. เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship) (ประเภทเรียนดี  และ 
ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
  ๔.๑ ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทจะต้องศึกษาในแผน ก. (ท่าวิทยานิพนธ์) 
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  ๔.๒ ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรู้เฉพาะในการสมัครสอบ
ครั้งแรกเท่านั้น 

  4.3 ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน  ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช่าระค่ารักษาสถานภาพ 

  ๔.4 ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับสถาบัน  เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นให้ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ตกเป็นของนักศึกษาผู้รับทุน  หากผู้รับทุนด่าเนินการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ทางกฎหมายของผู้อื่น  “ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
ความเสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว 

  ๔.5 ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบสารสนเทศ   
E-THESIS  ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช่าระค่าธรรมเนียม 

  ๔.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือได้รับการยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  ทั้งนี้ 
วารสารระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ก่าหนด โดยไม่รวม Proceedings 

  ๔.7  ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์    
ในวารสารระดับชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI (เฉพาะวารสารที่อยู่ ในกลุ่มที่  ๑ และกลุ่มที่  ๒) โดยไม่รวม 
Proceedings 

  5. เงื่อนไขส่าหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒  (ประเภทเรียนดี และประเภททุน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ์  หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชา
ตามหลักสูตร จะต้องด่าเนินการ ดังนี้ 

   5.1 ระดับปริญญาโท 

          5.1.1 กรณีผู้รับทุนเลือกศึกษาแผน ก  

     (1) ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อยจะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือได้รับ  
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2)  
โดยไม่รวม Proceedings 

          5.1.2 กรณีผู้รับทุนเลือกศึกษาแผน ข 

     (1 ) ผลงาน เสนอต่อที่ ประชุมวิชาการที่ มี รายงานการประชุม 
(Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  โดยต้องเป็นบทความวิจัย
เต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ได้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว  หรือ 
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     (2) ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากการประกวดทาง
วิชาการ  ซึ่งต้องเป็นการแข่งขันหรือการประกวดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่เข้าศึกษา หรือ    

     (3) เสนอผลงานในองค์กรหรือชุมชนเพ่ือการพัฒนา  ซึ่งต้องเป็น
องค์กรหรือชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่เข้าศึกษา  โดยผลงานการพัฒนาจะต้องได้รับการรับรอง
ผลงานจากผู้บริหารองค์กรหรือชุมชนด้วย 

   5.2 ระดับปริญญาเอก 

    ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  ทั้งนี้ วารสาร
ระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ก่าหนด โดยไม่รวม Proceedings” 

  6. เงื่อนไขส่าหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 (ประเภทเรียนดี และประเภททุน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  บทความวิจัยจากวิชาวิทยานิพนธ์  หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชา
ตามหลักสูตร จะต้องด่าเนินการ ดังนี้ 

   6.1 ระดับปริญญาโท 

          6.1.1 กรณีผู้รับทุนเลือกศึกษาแผน ก  

     (1) ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2)  
โดยไม่รวม Proceedings 

          6.1.2 กรณีผู้รับทุนเลือกศึกษาแผน ข 

     (1 ) ผลงาน เสนอต่อที่ ประชุมวิชาการที่ มี รายงานการประชุม 
(Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  โดยต้องเป็นบทความวิจัย
เต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ได้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว  หรือ 

     (2) ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากการประกวด    
ทางวิชาการ  ซึ่งต้องเป็นการแข่งขันหรือการประกวดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่เข้าศึกษา หรือ    

     (3) เสนอผลงานในองค์กรหรือชุมชนเพ่ือการพัฒนา  ซึ่งต้องเป็น
องค์กรหรือชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่เข้าศึกษา  โดยผลงานการพัฒนาจะต้องได้รับการรับรอง
ผลงานจากผู้บริหารองค์กรหรือชุมชนด้วย หรือ 

     (4) ผลงานได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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   6.2 ระดับปริญญาเอก 

    ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  ทั้งนี้ วารสาร
ระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ก่าหนด  โดยไม่รวม Proceedings” 

 7. ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติหากไม่ท าประกันสุขภาพตามที่สถาบันก าหนด จะหมดสิทธิได้รับทุน 

 8. ระยะเวลาการให้ทุน (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) 

  8.๑ หลักสูตรปริญญาโท  ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา ๒ ปี 

  8.๒ หลักสูตรปริญญาเอก  ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา ๓ ปี 

  8.๓ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา ๔ ปี 

       

หมายเหตุ :      สามารถดูประกาศฯ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทุนส่งเสริมการศึกษาได้ที่ 

1. ประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
2. ประกาศฉบับที่ 2 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
3. เว็บไซต์ : http://edserv.nida.ac.th/main/th/scholarship/type-scholar 

 

 

 

 

 


