
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  รับสมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ปู่  

ประจำปีการศึกษา 2564 

    

ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดให้มี 
“ทุนเพ่ือการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ปู่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความ
จำเป็นทางการเงิน โดยจัดสรรให้แกน่ักศึกษาของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่เกินปีการศึกษาละ 
2 ทุน โดยในปีการศึกษา 2564 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพิจารณาจัดสรรให้แก่นักศึกษา
ปริญญาเอก ไม่เกิน 2 ทุน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้
ทราบดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัตแิละเงื่อนไขของผู้มีสิทธิขอรับทุน 
1.1) นักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ/หรือที่
เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม 

2) เป็นบุคลากรในสังกัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหามกุฎราชวิทยาลัย 
3) เป็นบุตร หลานของศิษย์เก่าคณะ ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
4) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ 
5) มีความตั้งใจ ใส่ใจในการศึกษา 

1.2) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดย 

นักศึกษาแบบ 1 ที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และมีผลการ
ลงทะเบียนเรียน หรือการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาแบบ 2 ที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 

1.3) มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
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2. การจ่ายเงินทุน 
 ให้ผู้รับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละ 45,000 บาท 
ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นเงิน 22,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่น 
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
และอ่ืน ๆ ผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบ 

3. การพิจารณาให้ทุน 
 การพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติการให้ทุนเป็นอำนาจหน้าที่และดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด โดยคณะจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนให้
ทราบโดยทั่วกัน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนในการเสนอครั้งแรก สามารถยื่นขอรับทุนใน
คราวต่อไปได ้ 

4. การสมัครขอรับทุน  
1. ขอรับใบสมัครทุนเพ่ือการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ปู่ ได้ที่คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม อาคารราชพฤกษ์  ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยื่นใบสมัครได้ตั้ งแต่  
บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนเพ่ือการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ปู่  
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ส่งที่กลุ่มงานการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารดังนี้ 

กรณีแบบ 1 มีผลการลงทะเบียนเรียน หรือการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
กรณีแบบ 2 มีผลการศึกษาโดยคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 

2. กลุ่มงานการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครขอรับทุน 
เสนอคณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาฯ พิจารณาต่อไป 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และการประกาศผลการพิจารณาการให้ทุน 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่คณะ

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือทาง
เว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th/nida/ 

2. กำหนดการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. ที่คณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน ให้ผู้สมัครทราบภายใน วันศุกร์ที่ 23 
กรกฎาคม 2564 ที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน -
บริหารศาสตร์ หรือทางเว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th/nida/ 
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6. เงื่อนไขการรับทุน 
1. ผู้รับทุนต้องมีผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้  

มิฉะนั้นจะหมดสิทธิรับทุน 
1.1) ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาแบบ 1 จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง  
1.2) ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาแบบ 2 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 3.30 และรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ลงนามรับรอง 

2. ผู้รับทุนหากลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

3. ผู้รับทุนหากลาออกหรือพ้นสภาพหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ
มาแล้วทั้งหมดให้กับกองทุนฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

4. ผู้รับทุนจะต้องทำงานให้กับคณะ หรือ/และสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 
5. ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างนักศึกษากับสถาบัน เป็นระยะเวลา 5 ปี 
6. ค่าธรรมเนียมการตรวจ i-Thesis ให้ผู้รับทุนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม 
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์                 
ทั้ งนี้  วารสารระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กำหนด โดยไม่รวม 
Proceedings 

8. ระยะเวลาการให้ทุน 3 ปีการศึกษา (นับจากวันเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาผู้นั้นได้รับทุน) 

  อนึ่ง ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
ประกาศของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากคณะฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครของคณะฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์รับทุน กรณีที่คณะฯ ได้
ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่
มีสิทธิ์รับทุนของคณะ กรณีได้รับทุนไปแล้ว ต้องคืนทุนทั้งหมดให้แก่กองทุนฯ 

คณะฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตาม
จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนฯ ทั้งนี้ การจะได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ  
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่      13     พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

              
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา)  
 คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 


