1:
ทีม่ าของโครงการและประเด็นทีเ่ ปิ ดรับข้ อเสนอวิทยานิพนธ์
สำนักวิจยั และพัฒนำ สถำบันพระปกเกล้ำ ได้ริเริ่ มโครงกำรให้ทุนสนับสนุ นกำรทำ
วิทยำนิ พนธ์และดุ ษฎี นิพนธ์มำตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2543 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ น
กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองและกำรพัฒนำประชำธิ ปไตย อีกทั้งยังเป็ น
กำรสร้ำงนักวิจยั รุ่ นใหม่ในด้ำนดังกล่ำวด้วย
โดยในปี งบประมำณ 2560 (เริ่ ม 1 ตุลำคม 2559) ทำงสำนักวิจยั ฯ มีควำมประสงค์จะให้
ทุนสนับสนุนกำรทำวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

“ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี”
งบประมาณทีส่ นับสนุน
สนับสนุนกำรทำวิทยำนิพนธ์ระดับปริ ญญำโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บำท
สนับสนุนกำรทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริ ญญำเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บำท
เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ผูข้ อรับทุนจะต้องเป็ นนิ สิต/นักศึกษำในระดับปริ ญญำโท หรื อ ปริ ญญำเอกของ
มหำวิทยำลัยภำยในประเทศไทยเท่ำนั้น
2. ผูร้ ับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนใดมำก่อน
3. วิทยำนิ พนธ์/ดุษฎี นิพนธ์ที่ส่งเข้ำมำขอรับทุนจำกสถำบันพระปกเกล้ำ ต้องผ่ำน
กำรอนุมตั ิหวั ข้อจำกทำงมหำวิทยำลัยเรี ยบร้อยแล้ว
4. ผูร้ ับทุนต้องส่ งมอบวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถำบันฯ ภำยใน
เวลำไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันทำสัญญำ

2:
ช่ วงเวลาในการรับข้ อเสนอวิทยานิพนธ์ เพือ่ ขอรับทุน
กำรเปิ ดรับข้อเสนอวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็ น 3 ครั้งต่อปี งบประมำณ
(หรื อจนกว่ำงบประมำณสนับสนุนจะหมดลง)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ระหว่ำงวันที่ 1 - 30 กันยำยน 2559

ครั้งที่ 3

ระหว่ำงวันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2560

ระหว่ำงวันที่ 1 - 31 มกรำคม 2560

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการขอรับทุน
1. แบบเสนอโครงกำรเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (ดำวน์โหลดจำกเวปไซต์)
2. เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับอนุมตั ิจำกบัณฑิตวิทยำลัยเรี ยบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
3. สำเนำใบอนุมตั ิหวั ข้อวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จำกบัณฑิตวิทยำลัย
4. จดหมำยรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
5. ประวัติกำรศึกษำและกำรทำงำนของผูข้ อรับทุน (พอสังเขป)
ทีต่ ิดต่ อ/จัดส่ งเอกสาร
สำนักวิจยั และพัฒนำ สถำบันพระปกเกล้ำ (ขอทุนสนับสนุนกำรทำวิทยำนิพนธ์)
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำร B)
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหำนคร 10210
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยำ)
หมำยเลขโทรสำร : 02-1438177
E-mail

:

tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th

Website

:

http://www.kpi.ac.th

3:
สิ่ งทีผ่ ู้รับทุนต้ องจัดส่ งให้ สถาบันฯ เมือ่ ทาวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ เสร็จสมบูรณ์
1. วิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

จำนวน 2 เล่ม (ซึ่งมีขอ้ ควำมระบุใน

กิตติกรรมประกำศว่ำ “วิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เรื่ องนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันพระปกเกล้ำ”)

2. บทสรุ ปสำหรับผูบ้ ริ หำร (สรุ ปเนื้อหำทั้งหมดของงำน ควำมยำว 10-15 หน้ำ) 1 ชุด
3. บทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
4. ซีดี 1 แผ่น บรรจุไฟล์ดงั นี้
4.1 ไฟล์วทิ ยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ บันทึกเป็ น PDF
4.2 ไฟล์บทสรุ ปสำหรับผูบ้ ริ หำร บันทึกเป็ น WORD และ PDF
4.3 ไฟล์บทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บันทึกเป็ น WORD และ PDF

หมายเหตุ
กำรพิจำรณำข้อเสนอวิทยำนิพนธ์ หรื อดุษฎีนิพนธ์แต่ละรอบ จะใช้ระยะเวลำประมำณ
2 เดื อ นนั บ จำกวัน ที่ ปิ ดรั บ เมื่ อ คณะกรรมกำรทุ น ฯ พิ จ ำรณำ และมี ม ติ เ รี ยบร้ อ ยแล้ว
ผูร้ ับผิดชอบโครงกำรจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผูข้ อรับทุนทรำบทำงอีเมล์หรื อทำงโทรศัพท์
ที่ผขู ้ อรับทุนแจ้งไว้ในเอกสำรแบบเสนอโครงกำร

ฉะนั้น อย่าลืมระบุที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ นะคะ
หำกผูข้ อรับทุนมีคำถำมหรื อข้อสงสัยใดๆ สำมำรถติดต่อผูร้ ับผิดชอบโครงกำรได้ทำง
อีเมล์หรื อหมำยเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะ
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