
คุณสมบัติของผูม้ีสิทธขิอรับทุน 
 
  1.  เป็นนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์และได้รับการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชแล้ว 
  2.  เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 3 หรือดุษฎีนิพนธ์ 4 หรือดุษฎีนิพนธ์ 5 ในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน 
 
การสมัครรับทุน ผูส้มัครจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  1 รับแบบการขอรับทุนตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ได้ที่หน่วยเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชา
ที่นักศึกษาสังกัดหรือ download   ทางเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_stdy 
  2 จัดท ารายละเอียดตามแบบเสนอขอรับทุนพร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรือดุษฎีนิพนธ์หลัก ให้ความเห็นชอบและรับรองในแบบการขอรับทุน 
  3 ยื่นแบบขอรับทุนฯ ที่ หน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา  
ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
 
การพิจารณาจัดสรรทนุ 
  คณะท างานจัดสรรทุนของมหาวิทยาลัยฯ  เป็นผู้พิจารณาการจัดสรรทุนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวนเงินทุนอุดหนุนดุษฎีนิพนธ์  ทุนละไม่เกิน  15,000 บาท  
  



 
ใบสมัครขอรับทุนอดุหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

 
สถานที่          

 วันที่   เดือน  พ.ศ.   
 
เรื่อง ขอสมัครรับทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 
เรียน ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา         
 
 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล    
รหัสนักศึกษา    คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA)       
สาขาวิชา     แขนงวิชา         
วิชาเอก (ถ้ามี)       
มีความประสงค์จะขอสมัครรับทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ภาค  ปีการศึกษา   
โดยขอส่งเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. แบบเสนอขอทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 3 ชุด 
 2. ส าเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอทุน จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 1 ชุด 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 5. อ่ืน ๆ (หลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ) จ านวน  ชุด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
                                                                         (ลงชื่อ)    ผู้ขอทุน 
    (     ) 
          วันที ่      
 



แบบเสนอขอทุนอดุหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
ภาค   ปีการศึกษา    

 
1. ชื่อ-สกุล      รหัสนักศึกษา     
 คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA)    สาขาวิชา     
 แขนงวิชา (ถ้ามี)     วิชาเอก (ถ้ามี)      
 ที่อยู่ (ที่สะดวกในการติดต่อ)         
             
       โทรศัพท์บ้าน     
 โทรศัพท์มือถือ    E-mail       
2. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  2.1         อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
  2.2         อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  2.3         อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
3. หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (เป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.) 
  ภาษาไทย           
              
  ภาษาอังกฤษ           
              
4.    โครงการดุษฎีนิพนธ์ได้รับอนุมัติเมื่อ         
5. วัตถุประสงค์ของการท าดุษฎีนิพนธ์ 
  5.1             
  5.2             
  5.3             
6. วิธีด าเนินการวิจัย (ประเภทของการวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ) 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1             
  7.2             
  7.3             
 

(ลงชื่อ)     ผู้ขอทุน 
(     ) 

                                                                                  วันที่     
 
8. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
              
              
 

   (ลงชื่อ)     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
                                                                      (   ) 
     วันที่      
หมายเหตุ  แบบเสนอขอทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์  ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  



ค าแนะน าในการท าสัญญาทุนและเบิกเงินทนุการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
 

 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ได้รับทุนในการท าดุษฎีนิพนธ์จะต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัย แนบ
มาพร้อมกับใบสมัครขอรับทุน หรือภายใน  10  มีนาคม  2554  ฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษายื่นแบบขอเบิกเงินอุดหนุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  
 3. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องด าเนินการจัดท า 
ดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนจากมหาวิทยาลัย กรณีที่ผู้รับทุน 
ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเป็นกรณี 
ๆ ไป 
 
การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม       (จ านวนอย่างละ 3 ชุด และต้องเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น) 
 

1. แบบขอเบิกเงินอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 3 ชุด ตัวจริง 1 ชุด  
ส าเนา 2  ชุด 

2. นักศึกษาจะต้องพิมพ์จ านวนทุนทั้งหมดที่ได้รับเต็มจ านวน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะ 
โอนเงินเข้าธนาคาร จะต้องเป็น   ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น   และต้องเป็นชื่อนักศึกษาผู้ที่
ได้รับทุนเท่านั้น   
 3. สัญญาขอรับทุน จะต้องเป็นตัวจริงท้ัง 3 ชุด นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนลงลายมือชื่อ
ในสัญญาทุกฉบับ  และอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ลงลายมือชื่อก ากับทุกใบ 

4. ใบส าคัญรับเงิน ตัวจริงท้ัง 3 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงินทุกใบ แต่ 
ไม่ต้องพิมพ์วันที่ในใบส าคัญรับเงิน 

5. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับทุนอุดหนุนการท าดุษฎีนิพนธ์ขอให้แนบส าเนาบัตร 
ประจ าตัวนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 3 ชุด แนบมาพร้อมสัญญารับทุน 
 6. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มท้ังหมด (จ านวน 3 ชุด) ไปยังสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  

 

 
 
  



แบบขอเบิกเงินอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

ที่อยู่ (นักศึกษา)………………………………………. 
………………………………………… 

วันที่……………………….……………… 
 

เรื่อง  ขอเบิกเงินอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฯ 
  2. สัญญาขอรับทุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
  3. ใบส าคัญรับเงิน/ส าเนาบัตรนักศึกษา/ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย  นาง  นางสาวและ อ่ืนๆ) ………………..…...….………………..… 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษารหัส………………………….……สาขาวิชา………..…..…….….……..….…… 
แขนงวิชา………………………………………….วิชาเอก(ถ้ามี)…………………..…..….……….…… 
เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ลงวันที่……………….……เป็นเงิน…..……………บาท(………………..………..……..…………..) 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้แล้ว ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  2  และ 3   จึงขอเบิกเงินอุดหนุน
ในการท าดุษฎีนิพนธ์จากมหาวิทยาลัยตามสิทธิ์ที่ได้รับจ านวนเงิน……………………….บาท 
(……………………….….………..…….)  ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินไว้แล้ว โดยขอให้
มหาวิทยาลัย    โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขา……………….…...……..….. 
จังหวัด………………………………..………..เลขที่บัญชี…………………………………...………… 
. 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 

   (ลงนาม)      
      (     ) 
 
  ขอรับรองว่า………………………………………………..เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจริง 
 
 
 
 

   (ลงนาม)          (อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์) 
             (    ) 
  



ใบส าคัญรับเงิน 
 

ที.่..…………………………………… 
……………………………………….. 

 
วันที่…………………………………… 

 
ข้าพเจ้า…………………………………………………..ที่อยู่………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดังมีรายการต่อไปนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน 

 
 ทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553 เป็นเงิน  

 
 
 

 
 

15,000.- 

         จ านวนเงินรวม          (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15,000.- 

 
 

      ผู้รับเงิน…………………………………………… 
      ผู้จ่ายเงิน…………………………………………... 

 
 
  



สัญญาขอรับทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
ประจ าภาค.................. ปีการศึกษา ………………………. 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………..นามสกุล……………..….………… 
รหัสนักศึกษา……………………………….นักศึกษาสาขาวิชา……………..………………….……… 
แขนงวิชา(ถ้ามี)…………………………..…………..วิชาเอก(ถ้ามี)……..…..………………….……… 
อยู่บ้านเลขท่ี………………..ซอย……………...……………..ถนน……………………………………. 
ต าบล/แขวง………………….………อ าเภอ/เขต…………….………….จังหวัด……..……...………… 
รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท์(บ้าน)……………………(ที่ท างาน)…………..…….…. 
 

 ข้าพเจ้าขอท าข้อตกลงให้ไว้แก่มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1. ข้าพเจ้าตกลงรับทุนอุดหนุนในการท าดุษฎีนิพนธ์ เป็นจ านวนเงิน……..……..…….…..บาท 

(…………………………………………………………………………………………………………....) 
เพ่ือท าดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง (ภาษาไทย)………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………….…... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
โดยมี……………………………………………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

2. ข้าพเจ้าตกลง จะท าการวิจัยตามโครงการที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้ง 
แต่วันที่เบิกเงินงวดแรกหรือวันที่โอนเงินทุน 

3. หากข้าพเจ้าผิดข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นข้อใด ข้อหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีชดใช้เงินเท่ากับจ านวนเงิน 
ทุนที่ได้เบิกไปภายใน 90 วัน  นับตั้งแต่วันผิดข้อตกลง 

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความข้างต้น โดยตลอดแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกประการ หากข้าพเจ้า 

ไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลงที่ให้ไว้ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ตามระเบียบที่มีอยู่ 
 
 

(ลงนาม)    ผู้รับทุน 
  (……………………………………) 

วันที่ …………..เดือน……………….พ.ศ………… 
 
 


