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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร กองทุนเงินบริจาค 

เพื่อพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ (ฉบับท่ี ๒) 
----------------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนเงินบริจาคเพ่ือ
พัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินบริจาค 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๔ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเงินบริจาคเพ่ือ
พัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์  
ครั้งที ่๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
กองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต ์ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ให้ใช้ประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
  

                  ข้อ  ๒  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑  แห่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนเงินบริจาคเพ่ือ
พัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 “ข้อ ๕/๑  ให้มีกองทุนจิรกิติ  มีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจ าเป็นทางการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภาค
ปกติ และภาคพิเศษ  ดังนี้ 

(๑) ระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา ๓ ปี) โดยมีเงื่อนไขการรับทุนดังนี้ 

๑) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม (ค่าหน่วยกิต) ทั้งหมดตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๖๐ หน่วยกิต 
๒) สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกิน ๓ ปี (เดือนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
๓) สนับสนุนการน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสาร ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๔) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้การสนับสนุน

เงินทุน จ านวนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๕) ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าใช้บริการเทคโนโลยี ค่า ใช้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด) ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการ 
(LAB) และอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
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(ก) คุณสมบัติของผู้รับทุนระดับปริญญาเอก ต้องได้คะแนน GPA ระดับปริญญาโท
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  

(ข) เงื่อนไขระหว่างการได้รับทุน “จิรกิติ” กรณีแผนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ 
แผน ก๒ (Type II) 
๑.๑) นักศึกษาเรียนแผน ก๒ (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
๑.๒) ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จึง

จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายภาค และหากคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า ๓.๕๐ จะไม่มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

๑.๓) กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๓๐ จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม
  การศึกษาทั้งหมด 
๑.๔) กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๓๐ จะหมดสิทธิ์รับทุน 
๑.๕) นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาค

การศึกษา จึงจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายภาคและการท า
วิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและข้อบังคับของ
สถาบันฯ หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์จะ
หมดสิทธิ์รับทุน 

 (ค) เงื่อนไขระหว่างการได้รับทุน “จิรกิติ” กรณีแผนไม่มีเรียนรายวิชา ท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว แผน ก (Type I)   
๑.๑)  นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาวิทยานิพนธ์ทุกภาค

การศึกษา จึงจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายภาค และการท า
วิทยานิพนธ์จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและข้อบังคับของ
สถาบันฯ หากผู้รับทุนไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ จะ
หมดสิทธิ์รับทุน 

 (ง) หลักเกณฑ์การระงับทุนและชดใช้ทุน กรณีปริญญาเอก  
๑.๑) หากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที  และหากภายหลังขอ

ลาออก หรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องคืนเงิน
ทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนา
คณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์  เว้นแต่
คณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรม
การศึกษา คณะสถิติประยุกต์ จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

๑.๒) ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ สพบ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด
ให้กับกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
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คณะสถิติประยุกต์ เว้นแต่คณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนา
คณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ จะพิจารณา
เป็นอย่างอ่ืน  

(จ) ข้อปฏิบัติอื่น ๆ 
๑.๑) กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า 
๑.๒) กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของ

หลักสูตร จะได้รับยกเว้นค่า ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ ต่อเมื่อผู้รับ
ทุนได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ 

๑.๓) ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะ หรือสถาบัน ไม่ต่ ากว่าสัปดาห์ละ  
๖ ชั่วโมง 

๑.๔) ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับทุนอ่ืน ๆ ของสถาบัน ยกเว้นทุนสนับสนุน
การท าและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

๑.๕) ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
(Qualify Exam) เฉพาะในการสอบครั้งแรกเท่านั้น 

๑.๖) ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่า
รกัษาสถานภาพ 

๑.๗) ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับ
สถาบัน เป็นระยะเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นให้ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ตกเป็น
ของนักศึกษาผู้รับทุน  หากผู้รับทุนด าเนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิด
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ใด ๆ ทางกฎหมายของผู้อ่ืน “ผู้รับ
ทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้นแต่เพียง
ผู้เดียว 

๑.๘) ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ I- Thesis ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม  

๑.๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ วารสารระดับนานาชาติ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. หรือโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) ก าหนด โดยไม่รวม Proceedings 

(๒) ระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ แผน ก (ระยะเวลา ๒ ปี) โดยมีเงื่อนไข 
การรับทุนดังนี้ 
๑) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม(ค่าหน่วยกิต) ทั้งหมดตลอดหลักสูตร 

๒) กรณีนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกิน ๒ ปี 
(เดือนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
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๓) กรณีนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกิน ๒ ปี 

(เดือนละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท) 

๔) สนับสนุนการน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสาร ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๕) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้การสนับสนุน

เงินทุน จ านวนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๖) ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าใช้บริการเทคโนโลยี ค่าใช้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด) ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการ
(LAB) และอ่ืน ๆ ผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
(ก) คุณสมบัติของผู้รับทุนระดับปริญญาโท ต้องได้รับคะแนน GPA ระดับปริญญาตรี

ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(ข) เงื่อนไขระหว่างการได้รับทุน “จิรกิติ” ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท   

๑.๑)   ผู้รับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหาก
ภายหลังขอลาออก หรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถ
ส า เร็จการศึกษาตามข้อบั งคับ สพบ.  ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับ
กองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
คณะสถิติประยุกต์ เว้นแต่คณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนา
คณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ จะพิจารณา
เป็นอย่างอ่ืน 

๑.๒)   ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถ
ส า เร็จการศึกษาตามข้อบั งคับ สพบ.  ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่
ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ เว้นแต่คณะกรรมการ
กองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
คณะสถิติประยุกต์ จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

๑.๓)   กรณีผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า 

๑.๔)   กรณีที่ผู้รับทุนลงทะเบียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษาของ
หลักสูตร จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ ต่อเมื่อผู้รับ
ทุนได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ  

๑.๕)   ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับคณะ หรือสถาบันไม่ต่ ากว่าสัปดาห์ละ ๖ 
ชั่วโมง  

๑.๖)  ผู้รับทุนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับทุนอ่ืน ๆ ของสถาบัน ยกเว้นทุน
สนับสนุนการท าและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 



~ ๕ ~ 

 
๑.๗)   ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละภาคการศึกษา 

ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนเข้าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๙ 
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา(ยกเว้นภาคฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า ๓ หน่วยกิต) 
ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

๑.๘)  ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรู้
เฉพาะในการสอบครั้งแรก เท่านั้น 

๑.๙)   ค่ารักษาสถานภาพหากเกินระยะเวลาการรับทุน ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระ
ค่ารักษาสถานภาพ 

๑.๑๐)  ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับ
สถาบัน เป็นระยะเวลา ๕ ปีหลังจากนั้นให้ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ตก
เป็นของนักศึกษาผู้รับทุน  หากผู้รับทุนด าเนินการใด ๆ อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ใด ๆ ทางกฎหมายของผู้อ่ืน 
“ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้น
แต่เพียงผู้เดียว 

๑.๑๑)  ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ I - Thesis ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม 

  ทั้งนี้ การพิจารณาให้ทุนจากกองทุนจิรกิติ ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ให้เป็นไปตามมติ
ของกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ และให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 ประกาศ ณ  วันที่      กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์) 
 รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                           
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