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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนของสถาบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบกับข้อ ๓๕ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและ
รางวัลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและ
รางวัลการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุน
ส่งเสริมการศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาทุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2564 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุน
ส่งเสริมการศึกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบั ติ 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) กรณีระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า
๓.50
(ข) กรณีระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า
3.00

-๒๒) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
(ก) กรณีระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า
๓.๒๕
(ข) กรณีระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า
๒.75
3) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓
(ก) กรณีระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า
๓.๒๕
(ข) กรณีระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า
๒.๕๐
(๒) ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full
Scholarship) ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๓ จะให้แก่นักศึกษาใหม่ที่
เป็นชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์ หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบัน ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้รับทุนให้เป็นไป
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา กาหนด
ข้อ 4 รายละเอียดของทุนส่งเสริมการศึกษา
(๑) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)
๑) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร ส่วนการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตร
๒) จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาคการศึกษาละ 30,000.-บาท และภาค
ฤดูร้อน ภาคละ 15,000.-บาท
(๒) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเภทที่ ๒ จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(๓) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเภทที่ ๓ จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจานวนกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การรับทุน การระงับทุน และการชดใช้ทุน
(๑) ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี)
1) กรณีเรียนแผนรายวิชา และทาวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ผู้ รับ ทุน ส่ งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarship) จะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า ๓.5๐ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว รายภาค
หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.50 จะไม่มีสิทธิ์ ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.30 จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า 3.30 จะหมดสิทธิ์รับทุน
(ข) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน

-32) กรณีเรียนแผนทาวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ผู้ รั บ ทุนส่ งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) จะต้องมีการ
รายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง จึงจะมี
สิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค และการทาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร
และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากผู้รับทุนไม่ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน
(ข) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๒ และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่
๓ จะต้องรายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง และการทา
วิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสู ตร และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน
(๒) ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1) กรณีเรียนแผนรายวิชา และทาวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ผู้ รั บ ทุ น ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศประเภทที่ ๑ (Full
Scholarship) จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า ๓.3๐ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.30 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่
ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หากภาคการศึกษาใดได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุน
(ข) ผู้ รับ ทุนส่ งเสริม ความสั มพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ 2 และผู้ รับ ทุน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ 3 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า
3.00 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน
2) กรณีเรียนแผนทาวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ผู้ รั บ ทุ น ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศประเภทที่ 1 (Full
Scholarship) จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค และการทาวิทยานิพนธ์จะต้อง
เป็ น ไปตามข้ อก าหนดของหลั ก สู ต ร และข้อ บั ง คั บสถาบั นบั ณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน
(ข) ผู้ รั บ ทุนส่ งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ และผู้รับ ทุน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๓ จะต้องรายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง และการทาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร และข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์จะหมดสิทธิ์รับทุน
(๓) ผู้ รับ ทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลังขอลาออก หรือ
สิ้นสภาพการเป็นนั กศึกษา กรณีที่ไม่ส ามารถสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์
ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้ ว ทั้งหมดให้ กับสถาบัน เว้นแต่
คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

-4(4) ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืน
เงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา จะ
พิจารณาเป็นอย่างอื่น
(5) กรณี ที่ ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ซ้ า ผู้ รั บ ทุ น จะไม่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้า
(6) กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของหลักสูตร จะได้รับ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้ ต่อเมื่อผู้รับทุนได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้นๆ
(7) ผู้รับทุนจะต้องทางานให้กับคณะ หรือสถาบัน ไม่ต่ากว่าสัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง
(8) ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับทุนอื่นๆ ของสถาบัน ยกเว้นทุนสนับสนุนการทาและการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
(9) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเภทที่ ๑ (Full Scholarship) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนโครงสร้างของหลักสูตร ส่วน
ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ และผู้รับ
ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเภทที่ ๓ จะได้รับการ
ยกเว้นค่าหน่วยกิตตามจานวนหน่วยกิตตามแผนโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งนี้ โดยผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนตามแผน
โครงสร้างหลักสูตร กรณีที่ไม่ลงทะเบียนตามแผนหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่คณะที่เข้าศึกษา
ข้อ 6 เงื่อนไขสาหรับผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศประเภทที่ ๑ (Full Scholarship)
(๑) ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทจะต้องศึกษาในแผน ก. (ทาวิทยานิพนธ์)
(2) ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในแต่ละภาคการศึกษา ต่อเมื่อมีการลงทะเบียน
เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือลงทะเบียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ส่วนภาคฤดูร้อนจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าเรี ยนไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต ทั้ง
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน
(3) ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรู้เฉพาะในการสมัครสอบ
ครั้งแรกเท่านั้น
(4) ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ชาระค่ารักษาสถานภาพ
(5) ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับสถาบัน เป็นระยะเวลา
๕ ปี หลังจากนั้นให้ลิขสิทธิ์ ในวิทยานิพนธ์ ตกเป็นของนักศึกษาผู้รับทุน หากผู้รับทุนดาเนินการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ ใดๆ ทางกฎหมายของผู้อื่น “ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความ
เสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
(6) ค่าธรรมเนี ย มการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ /ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบสารสนเทศ
E-THESIS ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียม

-5(7) ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ วารสารระดับ
นานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กาหนด โดยไม่รวม Proceedings
(8) ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) โดยไม่รวม Proceedings
ข้อ 7 ระยะเวลาการให้ทุน (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)
(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 สาหรับนักศึกษาทุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นา
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 สาหรับหลักสูตรใดที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปี
การศึกษา 2564 ไปแล้ว ก่อนวัน ที่ประกาศนี้จะมีผ ลใช้บังคับ ให้นาคุณสมบัติของผู้ รับทุนตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม
2559 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่
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(ศาสตราจารย์ ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

