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๑. หลักการและเหตุผล 
   โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International 
Postgraduate Programme: TIPP) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทระยะเวลา ๑ – ๒ ปี แก่บุคลากรจากประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนานาชาติในสาขาส าคัญต่าง ๆ ที่สถาบันการศึกษาของไทยมีศักยภาพโดดเด่น โดยรัฐบาลไทยร่วมกับ
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
(Co-payment) โครงการดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญภายใต้การให้ความร่วมมือทางวิชาการท่ีไทยให้แก่
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ โดยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตในรูปแบบ 
Soft diplomacy ที่รัฐบาลไทยใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของไทย 
ในการจัดหลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  เพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภูมิภาคในสาขาที่ไทยมีความพร้อม รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย  
ความเชื่อมโยง และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน (Institutional Linkages) ระหว่างหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ 
  โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติเป็นโครงการที่กรมความร่วมมือ -
ระหว่างประเทศด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และปัจจุบันอยู่ระหว่างแผน ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการให้ทุนรัฐบาลไทยเพ่ือศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติ ตลอดระยะแผน ๓ ปี จ านวนทั้งสิ้น ๗๑ หลักสูตร ประมาณ ๓๐๐ บาท และระยะเวลาด าเนินการช่วงต่อไป 
คือ ระหว่างปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
  วัตถุประสงค์  

            - เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทยในการจัดหลักสูตรศึกษา 
แก่ต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
          - เพ่ือส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางความรว่มมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับภูมิภาคในสาขาท่ีไทยมีความพร้อม 
         - เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในสาขาที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและประเทศคู่ร่วมมือ 
         - เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบัน 
การศึกษาของไทยกับต่างประเทศ 

  ๒. รูปแบบการด าเนินงาน 
      ๒.๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนที่เปน็ข้าราชการและบุคลากร 
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับคัดเลือก เพ่ือศึกษาในหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท 
นานาชาติที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อหลัก (Theme) ที่ก าหนด ระยะเวลา ๓ ปี ปีละประมาณ ๒๐ – ๒๕ หลักสูตร 
โดยใช้งบประมาณของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาทีร่่วมสนบัสนุนค่าใช้จ่าย (Co - payment) 
ในหลักสูตร/สาขาต่าง ๆ 
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     ๒.๒ สถาบันการศึกษาผู้จัดหลักสูตรรับผิดชอบดูแลผู้รับทุนให้เข้าศึกษาและร่วมกิจกรรมตามระเบียบ
ที่สถาบันก าหนด รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของผู้รับทุนตามความเหมาะสม และรายงานผล
การศึกษาและความประพฤติของผู้รับทุนให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศทราบตามกรอบเวลา 
ที่ก าหนด 

 ๓. หัวข้อหลัก (Theme) 
   หัวข้อหลัก (Theme) ส าหรับหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ ระหว่างปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๖๘ มี ๕ หัวข้อ ได้แก่ 

๑. Sufficiency Economy Philosophy 
๒. Public Health 
๓. Food Security 
๔. Energy and Environmental issues 

    ๕. Bio-Circular-Green Economy: BCG Model ได้แก่ การขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน  
ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นวาระแห่งชาติของไทย อาทิ ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ 
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ รวมถึงด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

    ทั้งนี้ หัวข้อหลักทั้ง ๕ หัวข้อข้างต้น ยังสอดคล้องต่อการเสริมสร้างความมั่นคง ๔ ด้าน  
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร 
ความม่ันคงทางสุขภาพ ความม่ันคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงทางอาชีพ 

  ๔. กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนรัฐบาลไทย 
      ๔.๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะแจ้งเวียนการเปิดรับสมัครและรับใบสมัครของผู้สมัครขอรับ
ทุนผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต่าง ๆ 
      ๔.๒ เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาจะร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนรัฐบาลไทย โดยค านึงถึงคุณสมบัติด้านการศึกษา และประโยชน์ที่
ผู้รับทุนจะน าองค์ความรู้กลับไปใช้ในการพัฒนาประเทศของตนเป็นส าคัญ 

  ๕. งบประมาณ 
        การให้ทุนการศึกษาจากงบประมาณของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา
ตามสัดส่วนที่มีการตกลงกัน โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้รับทุนเป็นหลัก 
อาทิ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก และค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ 

  ๖. สถาบันการศึกษาและการน าเสนอหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ 
     ๖.๑ สถาบันการศึกษาที่สามารถเข้าร่วมเสนอหลักสูตร 
  สถาบันการศึกษาที่เคยเสนอหลักสูตรเข้าร่วมในแผนปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และสถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ ที่สนใจ 
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      ๖.๒ การน าเสนอหลักสูตร 
       สถาบันการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมจัดหลักสูตรในแผนข้างต้น สามารถจัดท าข้อเสนอหลักสูตร
ศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องตาม ๕ หัวข้อหลักที่ก าหนด พร้อมแจ้ง
สัดส่วนงบประมาณที่จะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย (Co-payment) ให้กรมความร่วมมือระหว่าง-ประเทศพิจารณา
ต่อไป 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 –   นางสาวธนพร จารุพิสิฐรกัษ์ โทร ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ่ ๔๓๓๐๕  

– นางสาวน้ าทิพย์ บัวใจบุญ โทร ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๓๐๖ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tipp@mfa.go.th 
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