
 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข “การสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้าน
ตลาดทุนในระดับปริญญาเอก” 

Details and Conditions: “Incentives for Ph.D. Thesis 
in Capital Market” 
 

เกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงือ่นไขการสนบัสนุน 
Conditions 

1) ระยะเวลาโครงการฯ 
Project duration 

▪ 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2566 ถึง ปี 2570 
5 years, from 2023 to 2027 

2) เนือ้หาวทิยานิพนธจ์ะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วจิยัตามที่
กองทนุสง่เสริมการพฒันาตลาด
ทุน (CMDF) ก าหนด 
The Content of the thesis 
must be consistent with the 
research topics specified by 
The Thailand Capital Market 
Development Fund (CMDF) 

▪ รายละเอียดหัวข้อวิจัยตามท่ี CMDF ก าหนด ปรากฏ
บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยเพ่ือตลาดทุน (Capital 
Market Research Institute: CMRI) หน่วยงาน
ภายใต้ CMDF (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีน่ี) 
Please find the research topics as specified by 
CMDF on the website of The Thailand Capital 
Market Research Institute (CMRI), a unit under 
CMDF (click here for further information) 

3) คณุสมบตัขิองผูม้สีิทธขิอรบัการ
สนบัสนุน 
Qualifications  

▪ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
Doctoral student at the university in Thailand 

▪ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ก าลังศึกษา
และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ภายในปี 2566 - 2570  
Have already graduated with a Ph.D. from the 
university in Thailand or expected to graduate 
within an academic year 2023 to 2027 

▪ ไม่จ ากัดสาขา และคณะ 
All subject field and faculty 

▪ ไม่จ ากัดสัญชาติ 
All nationality  

4) เงนิทนุสนับสนนุ 
Financial Incentive 

▪ จ านวน 50,000 บาท  
(ประกอบด้วย 25,000 บาท ส าหรับนักศึกษา และ 
25,000 บาท ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา)  

https://www.cmri.or.th/uploads/images/1677473002List%20of%20research%20topics%20specified%20by%20CMDF.pdf
https://www.cmri.or.th/uploads/images/1677473002List%20of%20research%20topics%20specified%20by%20CMDF.pdf
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เกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงือ่นไขการสนบัสนุน 
Conditions 

50,000 THB 
(consists of 25,000 THB for student and 25,000 
THB for Advisor)  

5) แนวทางการใหทุ้นสนบัสนุน 
Incentive Guidelines 

▪ CMDF จะให้เงินสนับสนุนเม่ือผู้มีสิทธิได้รับการ
สนับสนุนด าเนินการดังต่อไปน้ี: 
The Financial Incentive will be paid when the 
following actions: 
- ส่งวิทยานิพนธ์ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อ

งานวิจัยท่ี CMDF ก าหนด และวิทยานิพนธ์
ดังกล่าวได้รับการรับรองว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
(โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ทุกท่านลงนามรับรอง) และ 
The student submit a thesis that is 
consistent with the research topic specified 
by the CMDF and the thesis has been 
certified as complete. (by the advisor and 
the thesis committees) and 

- ผลงานทางวิชาการท่ีมาจากวิทยานิพนธ์ได้รับ
การตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

The article from the thesis must be 
accepted for publication in an academic 
journal. 

▪ จ ากัดไม่เกิน 50 ทุนสนับสนุนต่อปี (ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ
ก่อน) 
A total of 50 incentives will be distributed each 
year on a first-come, first-served basis. 

▪ ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน 1 ท่าน สามารถได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการฯ ได้ไม่เกิน 1 เล่มวิทยานิพนธ์ 
ต่อปี (ส าหรับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี) 
This project allows the student to receive 
incentives for no more than one thesis per year. 
(For the approval each year) 

▪ อาจารย์ท่ีปรึกษา 1 ท่าน สามารถได้รับการสนับสนุน
จากโครงการฯ ได้ไม่เกิน 2 เล่มวิทยานิพนธ์ ต่อปี 
(ส าหรับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี) 
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เกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงือ่นไขการสนบัสนุน 
Conditions 

This project allows an advisor to receive 
incentives for no more than two thesis per year. 
(For the approval each year)  

6) แนวทางการสมคัรทุน 
Application Guidelines 

▪ เปิดรับสมัครตลอดท้ังปี 
The application period is open all year. 

7) เอกสารการขอรบัทนุ1 
Application Documents 

▪ ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จาก 
www.cmri.or.th)  
Application (download from 
www.cmri.or.th)  

▪ เอกสารรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา  
Document certifying doctoral student status 

▪ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 
ของนักศึกษา และ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

A copy of the identification card or passport of 
the student and advisor.  
 

เอกสารท่ีต้องน าส่งเพิ่มเติม (ภายในระยะเวลาท่ี CMDF 
ก าหนด) ภายหลังจากได้รับการประกาศผลให้เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับการสนับสนุน  
Other documents to be submitted (within the 
period specified by the CMDF) when announced to 
receive the Financial Incentive (“the Grantee”) 

▪ ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา และ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา (ส าหรับใช้ในการรับเงินสนับสนุน 
จากโครงการฯ น้ี) 
A copy of the front page of the passbook of 
the student and advisor. 

                                                      
1
 โปรดรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารท่ีน าส่งให้แก่ CMDF ทุกฉบับ และโปรดขีดฆ่าเพ่ือปกปิดข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีมีความอ่อนไหวท่ีปรากฏในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ก่อนน าส่ง
ให้แก่ CMDF  

Please certify true copies of all documents submitted to CMDF, and please cross out any 
sensitive personal data that appears on ID card copies or passport (if any) before submitting 
to CMDF. 
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เกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงือ่นไขการสนบัสนุน 
Conditions 

▪ หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
Certificate of Graduation 

▪ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF.) 
A soft file of the final thesis (PDF.) 

▪ หลักฐานตอบรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารทางวิชาการ 
Document of Evidence of accepted the 
publication of article in the journal. 

8) การประกาศผลผู้มสีิทธไิดร้บัการ
สนบัสนุน 
Announcement  

▪ CMDF จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
เป็นปี ๆ ไป โดยจะประกาศผลภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี
ถัดไป 
The annual results will be announced within the 
first quarter of the following year. 

9) ความรว่มมอืของผูม้สีิทธไิดร้บั
การสนบัสนนุ 
A Partnerships from the 
Grantee 
 

▪ ตกลงให้ CMDF เผยแพร่บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ 
บนเว็บไซต์ www.cmri.or.th 
Publish abstracts of the thesis on the website: 
www.cmri.or.th 

▪ ตกลงให้ความร่วมมือกับ CMDF เพื่อการประเมินผล
ของโครงการฯ 
Cooperate with the CMDF for the evaluation of 
this project. 

10) การยืน่ใบสมคัร 
Application Submitting 

▪ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใน 2 รูปแบบ 
Submit the application and supporting 
documents in two formats: 
1. รูปแบบไฟล ์ ส่งทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (อีเมล) 

ส่งมาที่อีเมล: research_grant@cmdf.or.th  
Soft file sent via email to: 
research_grant@cmdf.or.th 

2. รูปแบบเอกสาร ส่งทางไปรษณีย ์ 
Hard copy sent to: 
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
The Capital Market Development Fund 

http://www.cmri.or.th/
mailto:research_grant@cmdf.or.th
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เกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนนุ 
Criteria and Guidelines 

เงือ่นไขการสนบัสนุน 
Conditions 

93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng 
Dindaeng, Bangkok 10400 

11) ขอ้สงวนสิทธิ ์
Disclaimer   

▪ CMDF สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิผู้มีสิทธิ
ได้รับการสนับสนุน (รวมถึงอาจารย์ท่ีปรึกษา) ท่ีไม่
สามารถส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และไมส่ามารถแสดง
หลักฐานตอบรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการท่ีมา
จากวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการแก่ CMDF ได้
อย่างครบถ้วน ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2570  
CMDF reserves all rights to disqualify from 
being the Grantee (including the advisor) who 
cannot submit the thesis and unable to provide 
the CMDF with complete document or evidence 
of acceptance of the publication of article in the 
journal within December 31, 2027. 

▪ CMDF สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนใน
โครงการฯ น้ี การพิจารณาแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไข
โครงการฯ ท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงข้อมูล เอกสารอื่นใด 
ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) รวมท้ังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ 
หรือยกเลิกโครงการฯ น้ี ได้ ตามท่ี CMDF พิจารณา
เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือ
ว่าการพิจารณาตัดสินของ CMDF เป็นท่ีสิ้นสุดในทุก
กรณี 
CMDF reserves all rights to consider granting 
Financial Incentive for this project, amend or 
modification of the project terms and 
conditions, the project details (if any), including 
reserves all rights to suspend or cancel this 
project as the CMDF considers reasonable 
without prior notice and it shall be deemed that 
the CMDF's decision is final in all cases. 

 
 
 


