
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน 

เงื่อนไขการสมัคร :  

1. นักศึกษาสามารถขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดินได้ ภายใน 1ภาคการศึกษา 

หลังจากท่ีสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal) ผ่านแล้วเท่านั้น โดยการจ่ายแต่ละงวดเป็นดังต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษา งวดที่ 1 (บาท) งวดที่ 2 (บาท) งวดที่ 3 (บาท) 

ปริญญาเอก 12,000 12,000 16,000 
ปริญญาโท 6,000 6,000 8,000 

หมายเหตุ จำนวนเงินแต่ละงวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับประกาศงบประมาณแผ่นดินในแต่ละครั้ง 

 

      2. นักศึกษามีแผนในการส่งตีพิมพ์งานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

* กรณีนักศึกษา ปริญญาเอก 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอก  

กาญจนาภิเษก(คปก.)กำหนด โดยไม่รวม Proceedings (อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

* กรณีนักศึกษา ปริญญาโท 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ( เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ) โดยไม่รวม Proceedings 

 

หมายเหตุ การเบิกทุนงวดที่ 2 และงวดที่ 3 จะทำตอนนักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์มาท่ีคณะแล้ว 

และจะส่งเรื่องเบิกไปพร้อมกัน หากยังรอการตีพิมพ์อยู่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือจะได้ขอเบิกทุนในงวดที่ 2 ก่อน และ

เมื่อได้รับการตีพิมพ์ค่อยนำส่งเอกสารและมาทำเรื่องขอเบิกทุนงวดที่ 3 ต่อไปภายหลัง 

หมายเหตุ เอกสารการลงนามทั้งหมดจะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น ห้ามเป็นลายเซ็นอิเลกโทรนิกส์  



การรับเงินงวดที่ 1 หลังจากสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว  

มีขั้นตอนและเอกสารท่ีต้องใช้ ดังนี้ 

1. ปริ้นและเขียนใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (เอกสารแนบ 1 ใบสมัคร) 

กรอกข้อมูลให้ครบ และจัดทำแผนดำเนินงานและงบประมาณ ตามตัวอย่างท่ีแนบในใบสมัคร 

และต้องได้รับการลงนามจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณบดี (ด้วยลายเซ็นตัวจริง ห้ามเซ็นอิเลกโทรนิกส์) 

2. สำเนาผลสอบ Proposal 1 ชุด 

3. สำเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บทแรก 1 ชุด 

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ  1 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) 

5. ส่งเอกสารท้ังหมดให้เจ้าหน้าฝ่ายการศึกษาเพื่อรอรวบรวมส่งไปยังกองบริการ  

6. กองบริการประกาศรายช่ือผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับทุน 

7. เมื่อกองบริการตรวจสอบเอกสารและอนุมัติทุน นักศึกษาจะได้รับเงินงวดท่ี 1 ทันที 

 

การรับเงินงวดที่ 2 หลังจากสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านและส่งรายงานความก้าวหน้า  

มีขั้นตอนและเอกสารท่ีต้องใช้ ดังนี้ 

1. นักศึกษาจัดทำรายงานความก้าวหน้า พร้อมให้อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม (ด้วยลายเซ็นตัวจริง) 

(เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างใบรายงานความก้าวหน้า) 

2. สำเนาผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1 ชุด 

 

การรับเงินงวดที่ 3 หลังจากได้รับการตอบรับการตีพิมพ์และตีพิมพ์ผลงานแล้ว และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้คณะแล้ว 

มีข้ันตอนและเอกสารท่ีต้องใช้ ดังนี้ 

1. สำเนาใบตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน หรือใบตอบรับวารสารท่ีตีพิมพ์ผลงาน * (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) 

2. สำเนาหน้าปก + สารบัญ + หน้าบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ * 

3. ระบุฐานข้อมูลของวารสารท่ีตอบรับการตีพิมพ์ผลงานให้ชัดเจน 

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบประกาศ ก.พ.อ. 
 

เรื่อง หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

ด้วย  ก.พ.อ.  ได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งก าหนดให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ในวารสารทางวิชาการจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวเท่านั้น  และ 
โดยที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ประกอบกับปัจจุบัน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  บางรายการได้ถูกยุบเลิก
และได้มีฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเกิดขึ้นใหม่
อีกเป็นจ านวนมาก  ก.พ.อ.  จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้มีความทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และสามารถรองรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และ
เอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.   

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  ณ  วันที่  
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



  ๓.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC,  MathSciNet,  Pubmed,  Scopus,  
Web  of  Science  (เฉพาะในฐานข้อมูล  SCIE,  SSCI  และ  AHCI  เท่านั้น),  JSTOR  และ  Project  Muse   

  ๓.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ  ได้แก่  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  
Citation  Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  ๑  และกลุ่มที่  ๒ 

ข้อ ๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งได้เผยแพร่  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 

ความในวรรค  ๑  ให้ ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีหนังสือรับรอง   
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธจ์ากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมคัรขอรับทุนสนับสนนุการทําวิทยานิพนธจากเงินงบประมาณแผนดิน 
ของสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
รูปถาย 

1” x  1” 
 

 
 
1. ช่ือ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................. 

    ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ (MR./MRS./Miss)............................................................................ 
2. นักศึกษาคณะ.....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 
  ระดับปริญญาโท 
  ระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตร..................................................................................................................... 
3. วัน เดือน ปเกิด.................................................................................................................... 
4. ที่อยูปจจุบัน เลขที่....................หมูที่.............ซอย..................ถนน.......................................... 
    แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด................................. 
    รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท......................................................................... 
5. บุคคลที่สามารถติดตอไดเร็วที่สุด............................................................................................ 
    โทรศัพท............................................................................................................................ 
6. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
(ปริญญาตรีขึ้นไป) 

วุฒิการศึกษา สาขา ปท่ีสําเร็จ เกรด

เฉลี่ย 
สถานศึกษา 

........................... ...................... .......................... ............. ............ ........................

........................... ...................... .......................... ............. ............ ........................

........................... ...................... .......................... ............. ............ ........................

........................... ...................... .......................... ............. ............ ........................

 
7. ประวัติการฝกงานหรือประสบการณในการทํางาน (จากปจจุบันไปอดีต) 
    7.1 ตําแหนง.....................................................หนวยงาน.................................................... 
          ความรับผิดชอบ............................................................................................................ 
          ระยะเวลาการทํางาน...................ป..................เดือน  

    7.2 ตําแหนง.....................................................หนวยงาน.................................................... 
          ความรับผิดชอบ............................................................................................................ 
          ระยะเวลาการทํางาน...................ป..................เดือน  
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8. ไดมีการเสนอขอทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธนี้จากหนวยงานอื่นอีกหรือไม (ระบุช่ือทุน) 
 ทุน............................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
9. ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธอ่ืนหรือไม (ระบุช่ือทุน) 
 ทุน............................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
10. ผลงานการวิจัยที่ผานมา 

 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
11. ขอมูลเก่ียวกับวิทยานิพนธ (ผูสมัครขอรับทุนจะตองแนบเคาโครงวิทยานิพนธ ที่ไดรับอนุมัติจาก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาพรอมกับใบสมัครขอรับทุนนี้ดวย) 
  11.1 ช่ือเร่ือง  (ภาษาไทย)........................................................................................ 
  ...................................................................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
 11.2 ความสําคัญของปญหา........................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
 11.3 วัตถุประสงค........................................................................................................ 

  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
 11.4 วิธีการศึกษา......................................................................................................... 

  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 



- 3 - 
 
 11.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา.................................................................... 

  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
 11.6 แผนการดําเนินงาน............................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
 
12. จํานวนเงินที่ขอทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ....................................บาท 
      (ผูสมัครขอรับทุนจะตองจัดทําแผนการดําเนินงานและจัดทําคําของบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน 
       ตามตัวอยางที่แนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย) 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกไวในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผูสมัครขอรับทุน 
(..........................................................) 

วันที่..........เดือน...........................พ.ศ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม เดือน 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 

ตัวอยางการจัดทําคําของบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน 
 

รายการ จํานวนเงนิ 
  
1. คาจัดหาขอมูล ****** 
    1.1 (รายละเอียด)     
2. คาเดินทาง ****** 
    2.1 (จังหวัด.............)  
3. คาทํารายงาน ****** 
    3.1 (รายละเอียด)  
4. คาวัสดุ ****** 
    4.1 (รายละเอียด)  
5. คาใชจายเบ็ดเตล็ด ****** 
    5.1 (รายละเอียด)  
  

รวม ****** 

 



ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

 ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ....................................................................................................... 
 ช่ือผูทําวิทยานิพนธ........................................................................................................ 
 ความเห็น.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 

(ลงนาม)..........................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
    (........................................................) 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ................ 
 
 

  (ลงนาม).........................................................คณบด ี
    (........................................................) 

 
 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

ตัวอย่างการจัดท าใบรายงานความก้าวหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์

 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ์  ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธภ์าษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ 

ชื่อผู้จัดท าวทิยานิพนธ ์  ชื่อ + นามสกุล + รหสั        

                                                 สาขาวชิา xxxxxx 

ได้รับทุนประเภท ทนุสนบัสนนุวิทยานิพนธ ์      

อาจารยท์ี่ปรึกษาหลัก xxx xxxxx       
อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม xxx xxxxx 

กรรมการสอบ xxx xxxxx       
 xxx xxxxx 

 

รายละเอียดความก้าวหน้า 

ขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ ์

1. ทบทวนวรรณกรรม – สอบโครงรา่ง   ใส่ช่วงเดือน    

2. xxxxxxxx           

 

ได้รับการตีพิมพ/์เผยแพร่บทความ 

 บทความล าดับที่ 1   ชื่อบทความเร่ืองที่ 1 , ชื่อวรสาร , Volume , page , อยูใ่นฐานขอ้มลูอะไร  

 บทความล าดับที่ 2 (ถ้ามี)  ชื่อบทความเร่ืองที่ 2 , ชื่อวรสาร , Volume , page , อยูใ่นฐานขอ้มลูอะไร 

 

จัดท ารูปเล่ม  ใส่ช่วงวนัท่ีท่ีจดัท า 

สอบป้องกันวิทยานพินธ ์  วนัท่ีสอบป้องกนัวิทยานิพนธผ่์าน 

แก้ไขความสมบูรณข์องเนือ้หา ใส่ช่วงวนัหรือเดือน 



ตรวจสอบรูปแบบการจดัพิมพ ์ ใส่ช่วงวนัหรือเดือน  

ส่งเล่มวิทยานพินธ ์  วนัท่ีส่งเล่มใหค้ณะ  

    

จึงรายงานความกา้วหนา้ของการท าวิทยานิพนธต่์อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ 

    

         ลงชื่อ    ผูจ้ดัท าวิทยานิพนธ์ 

    (.............................................................................)  

                                                                                    วนัท่ี ............. เดือน...................พ.ศ. .............  

 

ความเห็นของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

              
              

              

              

 

ลงนาม   อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

                           (.............................................................................) 

                                                                                    วนัท่ี ............. เดือน...................พ.ศ. ............. 
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