ทุนการศึกษา
ทุนสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
เปนทุนที่ใหกับนักศึกษาใหมทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่มีผลการศึกษาดี
เลิศเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบัน แบงออกเปน 3 ประเภท

1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
- ระดับปริญญาโท ผูรับทุนจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนคาใชจายสวนตัวใหแกผูรับทุนเดือนละ 10,000 บาท สําหรับ
นักศึก ษาตา งชาติ และเดื อนละ 6,000 บาท สํา หรับ นักศึก ษาไทย โดยผู รับ ทุน จะตองมีผ ล
การศึกษาระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 และตองศึกษาใน แผน ก (ทําวิทยานิพนธ)
- ระดับปริญญาเอก ผูรับทุนจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนคาใชจายสวนตัวใหแกผูรับทุนเดือนละ 10,000 บาท สําหรับ
นักศึก ษาต า งชาติ และเดื อนละ 6,000 บาท สํา หรับ นักศึ ก ษาไทย โดยผู รับ ทุน จะต องมี ผ ล
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 ระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.50

2. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
- ระดับปริญญาโท ผูรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตใหแกผูรับทุนตลอด
หลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00
- ระดั บปริ ญญาเอก ผูรับ ทุน จะไดรับการยกเวน ค า หนวยกิ ต ให แ ก ผูรับ ทุ น
ตลอดหลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.00 ระดับ
ปริญญาโทไมต่ํากวา 3.50

3. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
- ระดับปริญญาโท ผูไดรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตจํานวนกึ่งหนึ่ง
ใหแกผูรับทุนตลอดหลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา
2.75
- ระดับปริญญาเอก ผูไดรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตจํานวนกึ่งหนึ่ง
ใหแกผูรับทุนตลอดหลักสูตร โดยผูรับทุนจะตองมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา
2.75 ระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.30

การสมัครขอรับทุน
1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ใหติดตอโดยตรงที่คณะที่ประสงคจะเขาศึกษา
2. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ใหสมัครเขาศึกษากรณีทุนพิเศษ
ดังนี้

-2ติดตอขอรับใบสมัครดวยตนเองไดที่ กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร โทร. 02-7273372 และ 02-7273376 (ยกเว น
วันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดการรับสมัครและพิมพใบสมัครผานทางเว็บไซตของสถาบัน
http://edserv.nida.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1) เขาเว็บไซตของสถาบันและเลือกหัวขอ “กองบริการการศึกษา”
2) พิมพแบบฟอรมใบสมัครออกทางเครื่องพิมพของผูสมัคร โดยใช
กระดาษ A4 สีขาวเทานั้น และหามเปลี่ยนแปลงขอความตาม
แบบฟอรม หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงจะถือวาใบสมัครนั้นเปน โมฆะ
3) กรอกขอความในแบบฟอรมใหครบถวน ชัดเจน

ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา
ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา มีวัตถุประสงคที่จะชวยนักศึกษาที่มีความจําเปน
ทางการเงิ น โดยการยกเว น ค า หน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร (เฉพาะภาค
การศึกษาที่ไดรับทุน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพรอมกันปละ 2 ครั้ง
กอนการลงทะเบียนประจําภาค 1 และภาค 2
ทั้ง นี้ นัก ศึ ก ษาผูข อรับ ทุ นนี้ จ ะต อ งมี คุณ สมบั ติ เป น ไปตามระเบี ย บสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 29 ดังนี้
1. เปนนักศึกษาสามัญของสถาบัน
2. มีความจําเปนตองขอรับความชวยเหลือทางการเงิน
3. หากมิใชเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคแรก จะตองได
แตมเฉลี่ยสะสมของภาคกอนไมนอยกวา 3.0
การสมัครขอรับทุน
นักศึกษาสามารถติดตอขอใบสมัครเพื่อรับทุนไดที่คณะที่ศึกษาอยู
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ทุนเรียนดี
ทุนเรียนดี มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผูที่มีความสามารถในการศึกษาสูงเปน
พิเศษทั้งที่กําลังจะเขาศึกษาในสถาบันและกําลังศึกษาอยูในสถาบัน โดยใหเปนเงินทุน
ปละไมเกิน 30,000 บาท สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และปละไมเกิน 50,000 บาท
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ทั้ ง นี้ นัก ศึ ก ษาผูข อรับ ทุ นนี้ จ ะต อ งมี คุณ สมบั ติ เป น ไปตามระเบี ย บสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 22 ดังนี้
1. เปนผูไดรับเกียรตินิยมจากการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่
คณะกรรมการกําหนด โดยเปนผูสนใจจะเขาศึกษาในสถาบันและ
อยูในระหวางการคัดเลือกหรือไดรับคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของ
สถาบัน
2. ในกรณีที่ไมไดรับเกียรตินิยมจากการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตอง
เปนนักศึกษาของสถาบันที่ไดลงทะเบียนวิชาที่นับหนวยกิตมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีผลการศึกษาของทุกวิชาที่เรียนมาคิด
เปนแตมรวมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5 ในขณะที่ขอรับทุน
3. สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกจะตองเปนผูที่ไดลงทะเบียน
วิชาที่นับหนวยกิตมาแลว ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีผล
การศึกษาของทุกวิชาที่เรียนมาคิดเปนแตมรวมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5
ในขณะที่ขอรับทุน
การสมัครขอรับทุน
นักศึกษาสามารถติดตอขอใบสมัครเพื่อรับทุนไดที่คณะที่ศึกษาอยู
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ทุนชวยเหลือการศึกษา (ทุน GA/TA)
ทุนชวยเหลือการศึกษา มีวัตถุประสงคที่จะชวยนักศึกษาที่มีความจําเปนทาง
ตองขอรับความชวยเหลือทางการเงินภาคการศึกษาละไมเกิน 10,000 บาท โดยแบง
จายเปนรายเดือน ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดใหผูไดรับทุนทํางานดาน
วิชาการใหแกสถาบันได
ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดใหทํางานดานวิชาการตามความในวรรคแรก
จะตองทํางานไมเกินสัปดาหละ 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และใหอ ยูในการควบคุม ของ
อาจารยที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาผูข อรับ ทุ นนี้ จ ะต อ งมี คุณ สมบั ติ เป น ไปตามระเบี ย บสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 17 ดังนี้
1. เปนนักศึกษาสามัญของสถาบันที่ไดผานการศึกษาในสถาบันมาแลว
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเปนแตมเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 ในขณะที่ขอรับทุน
2. มีความจําเปนตองขอรับความชวยเหลือทางการเงิน
3. มีความเต็มใจและสามารถที่จะทํางานดานวิชาการใหแกสถาบันได
การสมัครขอรับทุน
นักศึกษาสามารถติดตอขอใบสมัครเพื่อรับทุนไดที่คณะที่ศึกษาอยู

ทุนสนับสนุนการวิจยั
ทุนสนับสนุนการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ โดยแยก
ตามแหลงเงินเปน 2 ประเภท คือ
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายไดของสถาบัน
2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน
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จํานวนเงินทุน
 ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ทุนละไมเกิน 30,000 บาท
 ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน 50,000 บาท
หลักเกณฑการใหทุน
นักศึกษาผูขอรับทุน จะตองมีคุณสมบัติของผูรับทุนตองเปนไปตามระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 26
ดังนี้
1. ไดศึกษาในสถาบันมาแลวอยางนอย 2 ภาคการศึกษา
2. เปนผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัย เพื่อเขียนวิทยานิพนธ อันเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ของสถาบันและเคาโครงวิทยานิพนธนั้นไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งคณบดีแตงตั้งแลว
3. ไดเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอเสนอ
แนวการเขียนวิทยานิพนธใหคณะกรรมการพิจารณา
4. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธใหเปนลิขสิทธิ์รวมระหวางนักศึกษากับสถาบัน
เปนระยะเวลา 5 ป
การติดตอขอรับทุน
นักศึกษาสามารถติดตอสมัครขอรับทุนไดที่คณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
-----------------------------------------------------------------------------

การติดตอขอรับุทน สําหรับผูประสงคจะติดตอขอขอมูลหรือสมัครเพื่อขอรับทุน สามารถ
ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครดวยตนเองไดที่คณะโดยตรง หรือติดตอที่
หมายเลขโทรศัพท ดังนี้
1) คณะรัฐประศาสนศาสตร
- ทุนปริญญาโท
โทร. 02-7273838-9
- ทุนปริญญาเอก
โทร. 02-7273877-8
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2) คณะบริหารธุรกิจ
- ทุนปริญญาโท
โทร. 02-7273936
- ทุนปริญญาเอก
โทร. 02-7273937
3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- ทุนปริญญาโท
โทร. 02-7273180
- ทุนปริญญาเอก
โทร. 02-7273640
4) คณะสถิติประยุกต
- ทุนปริญญาโท-เอก
โทร. 02-7273037-9
5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- ทุนปริญญาโท-เอก
โทร. 02-7273100
6) คณะภาษาและการสื่อสาร
- ทุนปริญญาโท-เอก
โทร. 02-7273140-1
7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- ทุนปริญญาโท-เอก
โทร. 02-7273474-5
8) คณะนิติศาสตร
- ทุนปริญญาโท
โทร. 02-7273661
- ทุนปริญญาเอก
โทร. 02-7273658
9) คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
- ทุนปริญญาโท-เอก
โทร. 02-7273758
10) ศูนยศึกษาการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ทุนปริญญาโท-เอก
โทร. 02-7273673
-----------------------------------------------------------------------------

