
Frequently Asked Questions (FAQ):  
Incentives for Ph.D. Thesis in Capital Market 

1. “รายชื ่อหัวข้อวิจัยตามที่กองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: 
CMDF) กำหนด” มีท่ีมาอย่างไร? รายชื่อจะเปล่ียนแปลงไปหรือไม่?  

"List of research topics as specified by the Capital Market Development Fund (CMDF)": 
What is the basis of such list? Will the list be the same throughout the period? 

ตอบ : รายชื่อหัวข้อวิจัยเป็นผลจากการสำรวจความต้องการงานวิจัยด้านตลาดทุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งจากภาคธุรกิจและภาควิชาการ โดยจำนวนหัวข้อในรายชื่อจะเพิ่มขึ้นตามผลการสำรวจแต่ละปี
ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะไม่มีการเปล่ียนแปลงหัวข้อเดิม 

Answer: The list is based on the findings of CMDF's annual capital market research survey 
of the business and academic sectors. The number of topics on the list will grow over the 
course of the project based on the results of annual surveys. 
 

2. นักศึกษาในระดับปริญญาเอกทีส่ามารถสมัครขอรับทุนในโครงการนี้ รวมถึงวุฒิอื่น ๆ  นอกเหนอืจาก  
Ph.D. ด ้วยหร ือไม่  (อาท ิ  Doctor in Business Administration (DBA), Doctor of Engineering 
(DEng/EngD), Doctor of the Science of Law (JSD))? 
Do eligible students in this project include other degrees besides Ph.D. (e.g., Doctor in 
Business Administration (DBA), Doctor of Engineering (DEng/EngD), and Doctor of the 
Science of Law (JSD)? 
ตอบ : ใช่ โครงการนี้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาเอกทุกวุฒิตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่
กำหนด 
Answer: Yes, this project supports all doctoral students from all disciplines who meet the 
requirements. 
 

3. นักศึกษาปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนได้หรือไม่? 
Is Master's student eligible to apply for the incentive? 
ตอบ : โครงการนี้ให้ทุนสนับสนุนเฉพาะงานวิจัยระดับปริญญาเอก 
Answer: This project only supports Ph.D. Thesis. 



 
4. หากสงสัยว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ทำตรงกับรายชื่อท่ี CMDF กำหนดหรือไม่ ต้องทำอย่างไร 

If I am wondering whether my thesis topic matches the list given by the CMDF or not, what 
should I do? 
ตอบ : กรุณาติดต่อสอบถามมาได้ที่ CMRIconnect@cmdf.or.th โดยการพิจารณาของ CMDF ถือ
เป็นท่ีสุด 
Answer: Please contact us at CMRIconnect@cmdf.or.th Please keep in mind that the 
CMDF's decision is final. 
 

5. ภายใต้เงื่อนไขทีผ่ลงานทางวิชาการที่มาจากวิทยานิพนธ์จะต้องได้การตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ มีข้อกำหนดการตีพิมพ์ดังกล่าวว่าเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหรือไม่? 
Under the condition that the thesis be accepted for publication in an academic journal. Is 
there a specific publication requirement for an international academic journal? 
ตอบ : ไม่มีข้อกำหนด การตอบรับการตีพมิพใ์นวารสารทางวิชาการเป็นวารสารทางวิชาการในประเทศ
หรือนานาชาติก็ได้ 
Answer: No. There is no specific publication requirement. It can be a local or international 
academic journal. 
 

6. วันท่ีจบการศึกษาจะต้องอยู่ในปีท่ีขอทุนหรือไม่ ถ้าคาดว่าจะจบในปีหน้า สามารถย่ืนสมัครขอทุนปีนี้ได้
หรือไม่? 
Is it necessary for the graduation date to be in the same year as the application? Is it 
possible to apply for a financial incentive this year if I expect to graduate next year? 
ตอบ : วันที่จบการศึกษาควรอยู่ในปีที่ขอทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอทุนคาดว่าจะจบในปีหน้า และมี
หลักฐานเอกสารตามที่ CMDF กำหนดครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นขอทุนในปีนี ้ได้ แต่ผู ้ขอทุนจะไม่
สามารถย่ืนขอทุนในปีหน้าซ้ำได้อีก 
Answer: Graduation should take place in the same year as application. If you expect to 
graduate next year and have all the required evidence, you can apply for the incentive this 
year, but you will not be able to apply again the following year. 
 

7. มีข้อกำหนดว่าจะต้องของเบิกเงินผ่านธนาคารใดโดยเฉพาะหรือไม่ 
Is there a specific requirement for an incentive payment to a specific bank?? 
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ตอบ : สามารถใช้ได้ทุกธนาคาร 
Answer: No. You can use any bank. 
 

8. สำเนาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการครบทุก
ท่านหรือไม่? 
Is it necessary to have the advisor's and all committee members' signatures on a copy of 
the final thesis? 
ตอบ : จำเป็นต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการครบทุกท่าน เพื่อเป็นการยืนยันว่า
วิทยานิพนธ์ของท่านได้รับการรับรองอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 
Answer: Yes. This is to confirm that your thesis has been accepted by the advisor and all 
committee members. 
 

9. มีกำหนดการประกาศผลที่ชัดเจนในแต่ละปีหรือไม่ 
In each calendar year, when is the incentive announcement date? 
ตอบ : ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีถัดไป เช่น ยื่นขอทุนปี 2566 จะประกาศผลภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 
2567 
Answer: Within the first quarter of the following submission year. For example, the outcome 
of the incentive application in 2023 will be announced in the first quarter of 2024. 
 

10. บทคัดย่อท่ีจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ CMRI ต้องการเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
Should an abstract be published in Thai or English on the CMRI website? 
ตอบ : ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ แต่แนะนำให้มีท้ัง 2 ภาษา 
Answer: Either in Thai or English. However, it is recommended that you provide in both 
languages. 
 

11. จำเป็นต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบท้ัง Soft Files และ Hard Copies หรือสามารถเลือกส่งอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
Is it required to submit the application form and supporting documents in both soft and 
hard copy? 
ตอบ : จำเป็นต้องส่งทั้ง Soft และ Hard Copies 
Answer: Yes. Both soft and hard copies must be submitted. 


