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เร ื่อง ขออนุมัติโครงการ "โครงการทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือผูมีศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก (Scholarships for High Potential Candidates to Enroll in Doctoral Programs)"

เรียน อธิการบดี ผานรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ตามท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายในการปฏิรูปอุดมศึกษาแบบ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับแนวหนา
ของโลก (Global and Frontier Research) มีเปาหมายขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใหไดรับการจัดอันดับอยูใน 100
อันดับแรกของ The Times Higher Education Rankings ประเภท Young University Rankings (THE Young
University Rankings) ภายในป พ.ศ. 2570 ท้ังนี้มีตัวช้ีวัดดานการศึกษาของ THE Young University
Rankings ท่ีเก่ียวของกับจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไดแก 1) อัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีสําเร็จการศึกษาตอจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ 2) อัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
สําเร็จการศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษา  โดยอัตราสวนดังกลาวมีคารอยละของ
คะแนนถึงรอยละ 8 และรอยละ 3

ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคล่ือนใหอัตราสวนของตัวช้ีวัดดังกลาวมีคาสัดสวนท่ีเหมาะสม บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงไดจัดทํา "โครงการทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือผูมีศักยภาพสูงเขาศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (Scholarships for High Potential Candidates to Enroll in Doctoral
Programs)" ใหกับผูมีศักยภาพสูงท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 50 ทุน โดยเปนโครงการท่ีสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ
พ.ศ.2564 และคาครองชีพรายเดือน รวมเปนงบประมาณท้ังส้ิน 18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน)
ตามรายละเอียดขอเสนอโครงการท่ีแนบมาพรอมกันนี้แลว
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โครงการทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อผูมีศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญาเอก
(Scholarships for High Potential Candidates to Enroll in Doctoral Programs)

1. หลักการและเหตุผล
 ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายในการปฏิรูปอุดมศึกษาแบบ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย โดยสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร (Strategic Focus)
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดใชความสามารถและศักยภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับแนวหนา
ของโลก (Global and Frontier Research) ซึ่งเปนกลุมมหาวิทยาลัยที่มีโจทยวิจัยที่มีความสามารถแขงขัน
ในระดับนานาชาติและมีศักยภาพในการไดรับการจัดอันดับโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีเปาหมายขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยใหไดรับการจัดอันดับอยูใน 100 อันดับแรกของ The Times Higher Education Rankings
ประเภท Young University Rankings (THE Young University Rankings) ภายในป พ.ศ. 2570 ซึ่งจาก
การศึกษาตัวชี้วัดดานการศึกษาของ THE Young University Rankings พบวามีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไดแก 1) อัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษา
ตอจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ 2) อัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา โดยอัตราสวนดังกลาวมีคารอยละของคะแนนถึงรอย
ละ 8 และรอยละ 3 ตามลําดับ ดังนั้นจํานวนนักศึกษาปริญญาเอกจึงเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอคะแนน
สําหรับการประเมินเพื่อจัดอันดับของ THE Young University Rankings  

เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหอัตราสวนของตัวชี้วัดดังกลาวมีคาสัดสวนที่เหมาะสม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงไดจัดทํา "โครงการทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อผูมีศักยภาพสูงเขาศึกษาใน 
หลักสูตรระดับปรญิญาเอก (Scholarships for High Potential Candidates to Enroll in Doctoral 
Programs)" โดยเปนโครงการที่สนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจาํนวน ตามประกาศมหาวิทยาลัย วลัย 
ลักษณ เรื่อง "ทนุยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564" ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
รวมทั้งเปนทุนที่สนับสนุนคาครองชีพใหกบัผูมีศักยภาพสูงที่เขาศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 
นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนการเพิ่มอัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จ 
การศึกษาตอจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และอัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จการ 
ศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาได นอกจากนี้บทความตีพิมพทางวิชาการที่เกิด 
ขึ้นจากนักศึกษาระดับปริญญาเอก ยังสามารถชวยขับเคลื่อนตัวชี้วัดดานการวิจัยและการไดรับการอางอิงจาก 
บทความตีพิมพทางวิชาการได 

2. วัตถุประสงค

(1) เพื่อดึงดูดผูที่มีศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก(หลักสูตร

นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(2) เพื่อเพิ่มอัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษาตอจํานวนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

(3) เพื่อเพิ่มอัตราสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา

(4) เพื่อเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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3. จํานวนทุน

การสนับสนุนทุนในโครงการทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อผูมีศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 50 ทุน 

4. ลักษณะทุน คาใชจายที่สนับสนุน ระยะเวลาการใหทุน และงบประมาณในการดําเนินโครงการ

 4.1 ลักษณะทุน และจํานวนทุน เปนทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพสูงเขาศึกษาระดับปริญญา
เอก หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แบบ 1.1 ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
จํานวน 50 ทุน 

4.2 คาใชจายที่สนับสนุน 

(1) คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
เต็มจํานวนใหนักศึกษาผูรับทุน 

(2) คาครองชีพ จํานวน 10,000 บาทตอเดือน ตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุน เมื่อเดินทาง
มาศึกษาและพํานักที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเต็มเวลา 

4.3 ระยะเวลาที่ไดรับทุน 

(1) ระบบทวิภาค เปนเวลา 3 ปการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา 

(2) ระบบไตรภาค เปนเวลา 3 ปการศึกษา หรือ 9 ภาคการศึกษา 

4.4 งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

(1) คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน สําหรับนักศึกษาผูรับทุน จํานวน 50 ทุน 

(2) คาครองชีพ จํานวน 18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) ตามจํานวนและ
ระยะเวลาการใหทุน

ตารางที่ 1 งบประมาณการดําเนินโครงการ (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2567)

รายการงบประมาณ
งบประมาณการดําเนินงานประจําป พ.ศ. (บาท) รวมงบประมาณ

การดําเนิน (บาท)2564 2565 2566 2567
1) คาธรรมเนียมการ
ศึกษาเต็มจํานวน
จํานวน 50 ทุน

ตามประกาศ
ของ

มหาวิทยาลัย

ตามประกาศ
ของ

มหาวิทยาลัย

ตามประกาศ
ของ

มหาวิทยาลัย

ตามประกาศ
ของ

มหาวิทยาลัย
–

2) คาครองชีพ จํานวน
10,000 บาทตอ
เดือน จํานวน 50 ทุน

2,000,000 6,000,000 6,000,000 4,000,000 18,000,000
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5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนักศึกษาผูมีสิทธิ์รับทุน

5.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

(1) มีคุณสมบัติครบถวนในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกใน
หลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

 (2) มีเวลาใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษาอยางเพียงพอ 

(3) มีประสบการณในการวิจัย และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตามวิทยานิพนธของ
นักศึกษา สามารถใหคําปรึกษา แนะนําในการทําวิจัยแกนักศึกษาไดเปนอยางดี 

(4) มีบทความตีพิมพระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus โดยมีบทบาทเปนผูประพันธ
แรก (First Author) หรือเปนผูประสานงานการเผยแพร (Corresponding Author) ไมนอยกวา 3 เรื่อง
ในชวง 5 ป (พ.ศ. 2559-2563) 

(5) บทความตีพิมพในขอ (4) ตองอยูในวารสารที่มีดัชนีคุณภาพไมตํ่ากวาควอไทลที่ 2
(Q2) ในฐานขอมูล Scopus โดยตองมีบทความวิจัยตีพิมพอยางนอย 1 บทความ เผยแพรตีพิมพในวารสารที่
จัดอยูในควอไทลที่ 1 (Q1) 

5.2 นักศึกษาผูมีสิทธิ์รับทุน 

(1) เปนนักศึกษาทุกสัญชาติ 

(2) เปนผูที่สมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

(3) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.50
ในระบบ 4.00 หรือเทียบเทา สําหรับกรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือเทียบเทา
ตองมีบทความวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล Scopus และมีดัชนี
คุณภาพไมตํ่ากวาควอไทลที่ 4 (Q4) 

(4) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper based) ไมตํ่ากวา 500 คะแนน หรือ
เทียบเทาตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตาง
ประเทศ ผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ.
2562 โดยผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบจากศูนยหรือสถาบันทดสอบ 

(5) เปนนักศึกษาสามัญหรือนักศึกษาสามัญแบบมีเงื่อนไข สามารถศึกษาและวิจัยไดเต็ม เวลา 
ทั้งนี้ กรณีทํางานประจําตองแสดงหนังสืออนุญาตใหลาศึกษาตอเต็มเวลาจากตนสังกัด กอนวันทาํ สัญญารบัทุน
กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

(6) ไมเปนผูที่รับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันจากหนวยงานอื่นอยูแลว
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6. การสมัครขอรับทุน

6.1 ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารยที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕.1 

6.2 ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาที่ผานการคัดเลือก 

6.3 ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษาผูขอรับทุน โดยใหนักศึกษาผูขอรับทุนกรอกขอมูล
ตามแบบฟอรมสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และผูสมัครตองเสนอเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาพรอมกับการสมัครรับทุนนี้ 

6.4 กําหนดระยะเวลาในการสมัครขอรับทุนใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

7. วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุนและการประกาศผล

7.1  ใหอธิการบดี เปนผูพิจารณาคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนักศึกษาผูสมควรไดรับ
ทุน 

7.2  ใหอาจารยที่ปรึกษาที่ผานการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนด

7.3 ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาใหทุน และใหติดตามการไดรับทุนของนักศึกษาจน
สิ้นสุดสภาพการรับทุน 

8. เงื่อนไขการรับทุน

8.1 นักศึกษาลงนามในสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยในฐานะผูใหทุน 

8.2 นักศึกษาผูรับทุนตองสงรายงานผลการศึกษาและรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธใหอาจารย
ที่ปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกสิ้นภาคการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใชแบบฟอรมตามที่
กําหนด 

8.3 นักศึกษาผูรับทุนตองทําหนาที่ผูชวยสอน (Teaching Assistant) ในรายวิชาระดับปริญญาตรี
อยางนอย 1 รายวิชาตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลา
การรับทุน โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักหรือสํานักวิชา 

9. การสิ้นสุดสภาพการรับทุน

การไดรับทุนการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อเขาขายขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

 9.1 หัวขอโครงรางวิทยานิพนธไมผานความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

(1) ระบบทวิภาค ภายในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา นับจากวันเริ่มรับทุน 

(2) ระบบไตรภาค ภายในระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา นับจากวันเริ่มรับทุน 

9.2 เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ไดรับทุน 

9.3 พนสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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9.4 ครบเงื่อนไขระยะเวลาที่ไดรับทุนตามขอ 4.3 

9.5 มีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตามผลการประเมินความกาวหนาในแตละภาคการศึกษา
ของอาจารยที่ปรึกษาตํ่ากวาเกณฑที่หลักสูตร/สํานักวิชากําหนด 

9.6 มีความประพฤติเสื่อมเสีย กระทําความผิดทุจริตทางวิชาการ หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทาง
วินัยถึงขั้นพักการศึกษา หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเห็นควรใหสิ้นสุดการรับทุน 

9.7 ไมสามารถศึกษาและวิจัยไดเต็มเวลา 

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 นักศึกษาผูรับทุนจะตองตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือไดรับ
การตอบรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus ที่มีดัชนี
คุณภาพควอไทลที่ 1 (Q1) เทานั้น อยางนอย 2 บทความ 

10.2 นักศึกษาผูรับทุนตองระบุในผลงานวิจัยที่เผยแพรและตีพิมพ และกิตติกรรมประกาศในเลม
วิทยานิพนธวา "This work has been supported by Walailak University, Scholarships for High
Potential Candidates to Enroll in Doctoral Programs (Contract no. ........................)" 

10.3 นักศึกษาผูรับทุนจะตองดําเนินการตามขอ 10.1 ใหเรียบรอยกอน จึงจะขออนุมัติการสําเร็จ 
การศึกษาได 

10.4 กรณีนักศึกษาผูรับทุน ไมสามารถดําเนินการตามขอ 10.1 ได หรอืผูรับทุนมีเหตุสิ้นสุดสภาพ 
การรับทุนตามขอ 9.1, 9.3, 9.5, 9.6 และ 9.7 ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบในการชดใชทุนคืนทั้งหมดใหกับ 
มหาวิทยาลัย

10.5 ใหหลักสูตร/สํานักวิชา และบัณฑิตวิทยาลัยติดตามผลการศึกษาของผูที่ไดรับทุนทุกภาคการ
ศึกษา

10.6 การลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาผูรับทุนดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ
นักศึกษาจะตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาดวยตนเอง

10.7 นักศึกษาที่ครบกําหนดเวลาตามสัญญารับทุนและไมสามารถสําเร็จการศึกษาได นักศึกษาตอง
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ครบกําหนดสัญญาดวยตนเอง 

10.8 กรณีนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในเวลาที่กําหนดตามสัญญารับ
ทุน ใหอยูในดุลยพินิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยผูรับทุนตองสงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ตออธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผานบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ เดือน กอนครบกําหนดสัญญารับทุน
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11. การสงผลงานเมื่อสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาผูรับทุนสงสําเนา (Reprint) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือหนังสือตอบรับใหตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เมื่อนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

12. การยุติการศึกษาและการชดใชทุน

กรณีที่นักศึกษาผูรับทุนยุติการศึกษาหรือสิ้นสุดสภาพการรับทุน ตามขอ 9.1, 9.3, 9.5, 9.6 และ 
9.7 นักศึกษาผูรับทุนจะตองชดใชเงินตามจํานวนที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด ในกรณ ี
ผิดนัดไมชําระหนี้ดังกลาวผูรับทุนจะตองชดใชเงินทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตราไมเกินกวาที่กฎหมาย กํา 
หนด

13. ทรัพยสินทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นจากการไดรับทุน รวมทั้งผลประโยชน ซึ่งเกิดจากการนําเอาผลการวิจัย
ไปใชในเชิงพาณิชยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติและการจัดสรรผล
ประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย)
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