
 

ทุนการศึกษา  
 

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาโท-เอก 
 

 เป็นทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ที่ให้กับนกัศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาดีเลิศเข้า

ศึกษาหลักสตูรต่าง ๆ ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)   
  - ระดบัปริญญาโท  ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด

ตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 

และภาคฤดูร้อน ภาคละ 15,000 บาท  โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี       

ไม่ตํ่ากว่า 3.00  และต้องศึกษาใน แผน ก (ทาํวิทยานิพนธ)์  
  - ระดบัปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด

ตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 

และภาคฤดูร้อน ภาคละ 15,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท     

ไม่ตํ่ากว่า 3.50 
 2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2   
  - ระดบัปริญญาโท  ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอด

หลักสตูร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.75 
  - ระดับปริญญาเอก  ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุน

ตลอดหลักสตูร  โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.25 
 3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3   
  - ระดบัปริญญาโท  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจาํนวนกึ่งหนึ่ง

ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร  โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 

2.50 
  - ระดบัปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจาํนวนกึ่งหนึ่ง

ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร  โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 

3.25 
 
หมายเหตุ :  สําหรบัทุนส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 

และประเภทที่ 3) จะใหแ้ก่นกัศึกษาใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความสมัพนัธ ์หรือมีขอ้ตกลง

ความ ร่วมมือ (MOU) กับสถาบัน  ทั้ ง น้ี   คุณสมบัติของผู ้ร ับทุนให้เป็นไปตามที่

คณะอนุกรรมการบริหารสถาบนั ดา้นการศึกษา กําหนด 
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การสมคัรขอรบัทุน 
 การสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้สมัครเข้าศึกษากรณีทุนพิเศษ ดังนี้  

 
  ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โทร. 02-7273370  และ 02-7273373 (ยกเว้น

วันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดการรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเวบ็ไซต์ของสถาบัน 

http://edserv.nida.ac.th  โดยปฏบิัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

   1) เข้าเวบ็ไซต์ของสถาบันและเลือกหัวข้อ “กองบริการการศึกษา” 
   2) พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเคร่ืองพิมพ์ของผู้สมัคร  โดยใช้ 
                                   กระดาษ A4 สขีาวเท่านั้น และห้ามเปล่ียนแปลงข้อความตาม                                          
                                   แบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปล่ียนแปลงจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็น โมฆะ 
   3) กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน 

 
 

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจาํเป็น

ทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาค

การศึกษาท่ีไดร้บัทุน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพร้อมกันปีละ 2 คร้ัง 

ก่อนการลงทะเบียนประจาํภาค 1 และภาค 2 
 ทั้งน้ี  นักศึกษาผู้ขอรับทุนน้ีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบัน

บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 29 ดังน้ี 
 
  1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน 
  2. มีความจาํเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
  3. หากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคแรก จะต้องได้ 
                       แต้มเฉล่ียสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.0 
 
การสมคัรขอรบัทุน 
 นักศึกษาสามารถติดต่อขอใบสมัครเพ่ือรับทุนได้ที่คณะที่ศึกษาอยู่ 

http://edserv.nida.ac.th/
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ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน GA/TA) 
 

 ทุนช่วยเหลือการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจําเป็นทาง

ต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินภาคการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท  โดยแบ่ง

จ่ายเป็นรายเดือน   ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณากาํหนดให้ผู้ได้รับทุนทาํงานด้าน

วิชาการให้แก่สถาบันได้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการกาํหนดให้ทาํงานด้านวิชาการตามความในวรรคแรก 

จะต้องทํางานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ช่ัวโมงโดยเฉล่ีย และให้อยู่ในการควบคุมของ

อาจารย์ที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ทั้งน้ี  นักศึกษาผู้ขอรับทุนน้ีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบัน

บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 17 ดังน้ี 
  1. เป็นนักศกึษาสามัญของสถาบันที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้ว 
      อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉล่ีย

              สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 ในขณะที่ขอรับทุน 

  2. มีความจาํเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
  3. มีความเตม็ใจและสามารถที่จะทาํงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้ 
 

การสมคัรขอรบัทุน 
 นักศึกษาสามารถติดต่อขอใบสมัครเพ่ือรับทุนได้ที่คณะที่ศึกษาอยู่ 

 
ทุนสนบัสนุนการทําและการตีพิมพวิ์ทยานิพนธ ์

 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยแยกตาม

ระดับของวิทยานิพนธ ์เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ทุนวิทยานิพนธส์าํหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทนุละ 40,000 บาท 
  2. ทุนวิทยานิพนธส์าํหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท   ทุนละ 20,000 บาท 
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คุณสมบติัของผูมี้สิทธิขอรบัทุน 

 1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่

เลือกศึกษาตามแผน ก. 
 2. ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงการวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว   

ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา นับจากภาคที่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านโดยไม่นับภาค      

ฤดูร้อน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์ป็นผู้รับรอง  
  

การติดต่อขอรบัทุน  
 นักศึกษาสามารถติดต่อสมัครขอรับทุนได้ที่คณะที่นักศึกษากาํลังศึกษาอยู่  
----------------------------------------------------------------------------- 

 
การติดต่อขอรบุัทน  สําหรบัผูป้ระสงคจ์ะติดต่อขอขอ้มูลหรือสมคัรเพื่อขอรบัทุน  สามารถ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัใบสมคัรดว้ยตนเองไดที้่คณะโดยตรง  หรือติดต่อที่

หมายเลขโทรศพัท ์ดงัน้ี 
 
   1) คณะรฐัประศาสนศาสตร ์   
    - ทุนปริญญาโท    โทร. 02-7273838-9 
    - ทุนปริญญาเอก  โทร. 02-7273877-8 
   2) คณะบริหารธุรกิจ   
    - ทุนปริญญาโท  โทร. 02-7273936 
    - ทุนปริญญาเอก  โทร. 02-7273937 

   3) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ   
    - ทุนปริญญาโท  โทร. 02-7273180 
    - ทุนปริญญาเอก  โทร. 02-7273640 

   4) คณะสถิติประยุกต ์  
    - ทุนปริญญาโท-เอก  โทร. 02-7273037-9 

   5) คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
    - ทุนปริญญาโท-เอก  โทร. 02-7273100 

   6) คณะภาษาและการสือ่สาร   
    - ทุนปริญญาโท-เอก  โทร. 02-7273140-1 

   7) คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  
    - ทุนปริญญาโท-เอก  โทร. 02-7273474-5 
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   8) คณะนิติศาสตร ์   
    - ทุนปริญญาโท  โทร. 02-7273661 
    - ทุนปริญญาเอก  โทร. 02-7273658 

   9) คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม  
- ทุนปริญญาโท-เอก  โทร. 02-7273758 

   10) ศูนยศึ์กษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
    - ทุนปริญญาโท-เอก  โทร. 02-7273673 
   

 
 


