
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใหทุ้นส่งเสริมการศึกษา 

 

 
 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนของสถาบัน 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบกับข้อ ๓๕ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและ
รางวัลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและ
รางวัลการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖  และมติคณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  จึงก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุน
ส่งเสริมการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาทุนที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุน
ส่งเสริมการศึกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  (2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุน
ส่งเสริมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้รับทุน 
  (๑) ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) จะให้แก่นักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
นานาชาติ 
   ๑) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)   

 (ก) กรณรีะดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า  
      ๓.50   
 (ข) กรณรีะดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า  
      3.00     
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   ๒) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2   

(ก) กรณรีะดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า  
     ๓.๒๕   
(ข) กรณรีะดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า       
     ๒.75    

   3) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓   
(ก) กรณรีะดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า  
     ๓.๒๕   
(ข) กรณรีะดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า  
     ๒.๕๐    

 

  (๒) ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full 
Scholarship)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2  และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓  จะให้แก่นักศึกษาใหม่ที่
เป็นชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์ หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบัน  ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้รับทุนให้เป็นไป
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา ก าหนด 
 

 ข้อ 4 รายละเอียดของทุนส่งเสริมการศึกษา  
  (๑) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)  

๑) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร  ส่วนการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตร  

๒) จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาคการศึกษาละ 30,000.-บาท และภาค   
ฤดรู้อน ภาคละ 15,000.-บาท   
  (๒) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ประเภทที่ ๒  จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  
  (๓) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ประเภทที่ ๓  จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจ านวนกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร     

ข้อ 5 หลักเกณฑ์การรับทุน การระงับทุน และการชดใช้ทุน 
  (๑) ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) 
   1) กรณีเรียนแผนรายวิชา และท าวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 

(ก) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship) จะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.5๐ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค  
หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.50 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว  แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสม     
ไม่ต่ ากว่า 3.30 จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 3.30 จะหมดสิทธิ์รับทุน 

(ข) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 
จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน 
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2) กรณีเรียนแผนท าวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (ก) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) จะต้องมีการ

รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง จึงจะมี
สิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค และการท าวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หากผู้รับทุนไม่ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน 

 (ข) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒  และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 
๓  จะต้องรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง และการท า
วิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน 

 

  (๒) ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   1) กรณีเรียนแผนรายวิชา และท าวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 

(ก )  ผู้ รับทุนส่ ง เสริมความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศประเภทที่  ๑ (Full 
Scholarship) จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.3๐ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค  หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.30 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว  แต่
ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หากภาคการศึกษาใดได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุน 

 

 (ข) ผู้รับทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ 2 และผู้รับทุน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ 3 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
3.00 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน 

 

2) กรณีเรียนแผนท าวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (ก )  ผู้ รับทุนส่ ง เสริมความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศประเภทที่  1 (Full 

Scholarship) จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค และการท าวิทยานิพนธ์จะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน 

 (ข) ผู้รับทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๒  และผู้รับทุน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๓ จะต้องรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์    
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง และการท าวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร และข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการ
ท าวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน   
  (๓) ผู้รับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที  และหากภายหลังขอลาออก หรือ     
สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน  เว้นแต่
คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
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  (4) ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืน
เงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน  เว้นแต่คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา จะ
พิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
   (5) กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ า  ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า   
  (6) กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะได้รับ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้  ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้นๆ 
  (7) ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะ หรือสถาบัน ไม่ต่ ากว่าสัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง 
  (8) ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบัน  ยกเว้นทุนสนับสนุนการท าและการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
  (9) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเภทที่ ๑ (Full Scholarship) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนโครงสร้างของหลักสูตร  ส่วน
ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ และผู้รับ
ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๓ จะได้รับการ
ยกเว้นค่าหน่วยกิตตามจ านวนหน่วยกิตตามแผนโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งนี้ โดยผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนตามแผน
โครงสร้างหลักสูตร กรณีท่ีไม่ลงทะเบียนตามแผนหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่คณะที่เข้าศึกษา 
 

 ข้อ 6 เงื่อนไขส าหรับผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศประเภทที่ ๑ (Full Scholarship) 
  (๑) ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทจะต้องศึกษาในแผน ก. (ท าวิทยานิพนธ์) 
  (2) ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละภาคการศึกษา ต่อเมื่อมีการลงทะเบียน
เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือลงทะเบียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ส่วนภาคฤดูร้อนจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าเรียนไม่ต่ ากว่า  3 หน่วยกิต ทั้ง
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน 
  (3) ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรู้เฉพาะในการสมัครสอบ  
ครั้งแรกเท่านั้น 
  (4) ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน  ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่ารักษาสถานภาพ 
  (5) ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับสถาบัน  เป็นระยะเวลา  
๕ ปี หลังจากนั้นให้ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ตกเป็นของนักศึกษาผู้รับทุน  หากผู้รับทุนด าเนินการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ทางกฎหมายของผู้อ่ืน  “ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความ
เสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว 
 

(6) ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบสารสนเทศ      
E-THESIS  ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
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  (7) ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  ทั้งนี้ วารสารระดับ
นานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ก าหนด โดยไม่รวม Proceedings 

  (8)  ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) โดยไม่รวม Proceedings 
 

 ข้อ 7 ระยะเวลาการให้ทุน (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) 
  (๑) หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 
  (๒) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา 
  (3) หลักสูตรปริญญาโท-เอก ให้ได้รับทุนเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา   

 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติหรือตีความ ให้อธิการบดีเป็น 
ผู้วินิจฉัยสั่งการ และให้การวินิจฉัยสั่งการของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 9 ส าหรับนักศึกษาทุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้น า
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา    
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559  และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 10 ส าหรับหลักสูตรใดที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1              ปี
การศึกษา 2564 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้น าคุณสมบัติของผู้รับทุนตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม 
2559 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่                กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 

  
      
 
 
             (ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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