
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงลานสามแสนบาทถวน) เพือ่ใหการรบัสมคัรทนุอดุหนนุโครงการวจิยัสําหรับนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    เรือ่ง หลกัเกณฑการใหทนุ
อุดหนุนโครงการวิจยัระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ใหรับสมัครทุน
อุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มรีายละเอยีด
ดงัตอไปน้ี

๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
๑.๑ เปนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัวลัยลักษณ ที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรที่

กําหนดใหทําโครงการวิจัย
๑.๒ เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอบโครงรางโครงการวิจัยผาน ภายในระยะเวลา

ดังนี้
(๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวจิยัผาน

แผน ก แบบ ก ๑ ภายใน ๒ เดอืน
 นับตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

แผน ก แบบ ก ๒ ภายใน ๘ เดอืน
 นับตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

แผน ข ภายใน ๑๑ เดอืน
 นับตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

โดยตองยืน่สมัครเพือ่ขอรบัทนุภายในภาคการศกึษาทีส่อบโครงรางโครงการวิจยัผาน
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(๒) นักศึกษาระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวจิยัผาน

แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ภายใน ๑๒ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศึกษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒
(หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรเทคโนโลย)ี

ภายใน ๑๕ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศึกษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒
(หลักสูตรสังคมศาสตร)

ภายใน ๑๘ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศึกษา

โดยตองยืน่สมัครเพือ่ขอรบัทนุภายในภาคการศกึษาทีส่อบโครงรางโครงการวิจยัผาน
๑.๓ ไมอยูระหวางลาพักการศึกษา

๒. คุณสมบัติของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน

เปนโครงการวิจัยที่สอบผานโครงรางโครงการวิจัยผานตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑

๓. กําหนดการยื่นขอรับทุน  ประกาศผลการใหทุน  และทําสัญญาการรับทุน

รอบท่ี ๑

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยืน่ใบสมคัรขอรบัทุน เดือนกมุภาพันธ – ๒๐ กมุภาพนัธ ๒๕๖๔ ๒/๖๓ ๒/๖๓
 

พจิารณาและประกาศผล ประมาณเดอืนมนีาคม ๒๔๖๔ ๒/๖๓ - ๓/๖๓
 

๑/๖๓

ทําสญัญารบัทุน เดือนมนีาคม - เมษายน ๒๔๖๔ ๒/๖๓ - ๓/๖๓
 

๑/๖๓
 

รอบท่ี ๒   (หากเงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหคงเหลือจากรอบที่ ๑)

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยืน่ใบสมคัรขอรบัทุน เดอืนมนีาคม –  ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๔ ๒/๖๓ - ๓/๖๓ ๒/๖๓

พจิารณาและประกาศผล ประมาณเดอืนเมษายน ๒๔๖๔ ๓/๖๓ ๒/๖๓

ทําสญัญารบัทุน ประมาณเดอืนพฤษภาคม ๒๔๖๔ ๓/๖๓ ๒/๖๓
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รอบท่ี ๓   (หากเงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหคงเหลือจากรอบที่ ๒)
กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยืน่ใบสมคัรขอรับทุน เมษายน ๒๕๖๔ –  ๑๑ มถินุายน ๒๕๖๔ ๓/๖๓ ๒/๖๓

พจิารณาและประกาศผล ประมาณเดอืนมถุินายน - กรกฎาคม ๒๔๖๔ ๓/๖๓ - ๑/๖๔ ๒/๖๓

ทําสญัญารบัทุน ประมาณเดอืนกรกฎาคม ๒๔๖๔ ๑/๖๔ ๑/๖๔

หมายเหตุ : รอบท่ี ๓ นักศึกษาตองเบิกเงินทุนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เทาน้ัน

รายใดไมดําเนินการตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์การรับทุน  

๔.  หลักเกณฑการพิจารณาและจัดสรรทุนอุดหนุน
๔.๑ ตองเปนโครงการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒                       

๔.๒ พิจารณาจากเนื้อหาและวิธีวิจัย โอกาสท่ีจะทําวิจัยใหเปนผลสําเร็จตาม

เปาหมายความมุงม่ันในการพัฒนาผลงานใหสามารถนําไปตพีมิพเผยแพรในวารสาร
วชิาการระดับนานาชาติ

๔.๓ พิจารณาจัดสรรทุนตามกรอบงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการทําโครงการวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และ/หรือคณะกรรมการอาจมีการ
สัมภาษณนักศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหทุน                         

๕.  มูลคาทุน   

๕.๑ ระดับปริญญาโท มูลคาทุนเรื่องละไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ ระดับปริญญาเอก มูลคาทุนเรื่องละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๖. การเบิกจายเงินทุน  

๖.๑ มหาวิทยาลัยจะจายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยใหนักศึกษาหลังจากไดลงนาม

ในสัญญารับทุนเพียงงวดเดียว ตามจํานวนวงเงินทุนที่ไดรับอนุมัติและใหมีอาจารยที่
ปรึกษาโครงการวิจัยทําหนาท่ีเปนพยาน

๖.๒ การใชจายเงินและการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามวิธีการใชจายและหลักฐานการเบิก

จายเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
๖.๓ การใชจายเงิน ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดระบบการตรวจสอบกํากับดูแล

การใชจายใหเปนไปตามโครงการวจิยัอยางเหมาะสมและถกูตองตามกรอบงบประมาณทีไ่ด
รบัสนบัสนนุในการทําโครงการวจิยัระดับบัณฑิตศึกษาและหลักเกณฑการเบิกจายของ
มหาวิทยาลัย

๗. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร

๗.๑ ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๑ ชุด

๗.๒ สําเนาแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธสารนิพนธ โครงงาน หรือการศึกษา

อิสระ ท่ีไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว จํานวน ๑ ชุด
๗.๓ โครงรางวิทยานิพนธ สารนิพนธ โครงงานหรือการศึกษาอิสระ จํานวน ๑ ชุด

๘. การสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
นักศึกษาที่ประสงคจะขอรับทุนสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Url:  https://grad.wu.ac.th/current-students/research-fund-for-graduate-

studies/  และยื่นเอกสารในขอ ๗ ที่สํานักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดโดยนําสงผานระบบบริหารสํานักงานดิจิทัล    

(https://doms.wu.ac.th) ตามกําหนดการยื่นขอรับทุนในขอ ๓

๙. เง่ือนไขและขอผูกพัน

๙.๑ นกัศกึษาผูรบัทนุจะตองตพิีมพผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตหิรือได

รบัการตอบตอบรบัใหตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใน
ฐานขอมูลScopusจํานวน ๑ บทความ โดยวารสารทางวิชาการตองอยูในควอรไทลที ่๔
หรอืสูงกวาสําหรบัระดบัปรญิญาโท และอยูในควอรไทลที ่ ๑ หรอื ๒ สําหรบัระดบั
ปรญิญาเอก

https://grad.wu.ac.th/current-students/research-fund-for-graduate-studies/
https://doms.wu.ac.th/
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ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพียง
อยางเดียวจะตองระบุถึงทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการ
วิจัยและผลงานตีพิมพวา  “Thisresearch work is financially supported by
Walailak University Graduate ResearchFund (contract no...…………).” หรือ
กรณีท่ีไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมกับทุนอุดหนุนคา
ธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองระบุถึงทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาไดรับตาม
ท่ีระบุไวในสัญญาการรับทุน

๙.๒ นกัศกึษาผูไดรบัทุนตองดําเนนิการตามขอ ๙.๑ ใหเรยีบรอยกอน จงึจะขออนมุตักิาร

สําเรจ็การศกึษาได ทัง้นีห้ากนกัศกึษาผูไดรบัทนุไมสามารถดําเนนิการตามขอ ๙.๑ ได
ผูรบัทนุตองชดใชทุนอดุหนนุตามจํานวนทีไ่ดรบัคนืมหาวิทยาลยักอนจงึจะขออนมุตักิาร
สําเรจ็การศกึษาได

๙.๓ เง่ือนไขและขอผูกพันอื่นๆ เปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย  วลัย

ลักษณเรือ่ง หลกัเกณฑการใหทนุอดุหนนุโครงการวจิยัระดบับณัฑติศกึษาพ.ศ.๒๕๖๔
(ฉบบัที ่๒) ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน)

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒ ก.พ. ๖๔ เวลา  ๑๖:๔๑:๒๐  Personal PKI-LN

Signature Code : Sw61t-o/a5t-E1bb7-VtU+d


