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เรื่อง ขออนุมัติโครงการทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท Mater Degree

Excellence Scholarships (ME Scholarships)

เรียน อธิการบดี ผานรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่จะเขาศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรนานาชาติ ที่มีผลการเรียนดีเดนและมีศักยภาพทางวิชาการ เพื่อเปนการสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทําโครงการ ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท Master Degree  Excellence Scholarships (ME Scholarships) โดย
มหาวิทยาลัยจะยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหนักศึกษาผูัรับทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง
ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามโครงการฉบับนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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โครงการทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
Master Degree Excellence Scholarships (ME Scholarships)

1. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีนโยบายในการดึงดูดนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเดนและ

มีศักยภาพทางวิชาการเขาศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนที่ประจักษในระดับสากล และเปนการสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการ ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท Master Degree Excellence Scholarships (ME Scholarships) แก
นักศึกษาที่ประสงคเขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ที่มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีดีเดนและมี
ศักยภาพในการสรางผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนับสนุนคาธรรมเนียม
การศึกษาเต็มจํานวนใหนักศึกษาผูรับทุน ทั้งนี้ระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่กําหนดในโครงการฉบับนี้

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.2 เพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพผลงานวิจัยตีพิมพของมหาวิทยาลัยในวารสารระดับนานาชาติในฐาน

ขอมูลScopus
2.3 เพื่อจูงใจใหนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาผูรับทุน ไดมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการถายทอดความรู โดย

การทําหนาที่ทบทวนและสอนเสริมรายวิชานักศึกษาระดับปริญญาตรี (Teaching Assistant) หรือผูชวยวิจัย
(Research Assistant)

3. จํานวนทุน
การสนับสนุนทุนในโครงการ ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทMaster

Degree Excellence Scholarships (ME Scholarships) จํานวนทุนใหเปนไปตามประกาศ เรื่อง รับสมัครทุน
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท Master Degree Excellence Scholarships
(ME Scholarships) ประจําปการศึกษานั้น ๆ
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4. ลักษณะทุน คาใชจายที่สนับสนุน และระยะเวลาการใหทุน
4.๑ ลักษณะทุน

เปนทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแบบ 
ก ๒ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้งแตแรกเขาศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ

4.๒ คาใชจายที่สนับสนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหนักศึกษา

ผูรับทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564  
4.๓ ระยะเวลาที่ไดรับทุน

 ระบบทวิภาค
 - ระดับปริญญาโท แผน ก แบบก ๑ เปนเวลา 3 ภาคการศึกษา ติดตอกัน
  - ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ เปนเวลา 4 ภาคการศึกษา ติดตอกัน
 ระบบไตรภาค
 - ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ เปนเวลา 5 ภาคการศึกษา ติดตอกัน
 - ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ เปนเวลา 6 ภาคการศึกษา ติดตอกัน

5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับทุน
5.๑ เปนนักศึกษาทุกสัญชาติ
5.๒ เปนผูที่สมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ หลักสูตรนานาชาติ

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
5.๓ เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ ในระบบ

4.00 หรือเทียบเทา 
5.๔ ผูรับทุนตองเปนนักศึกษาสามัญหรือนักศึกษาสามัญแบบมีเงื่อนไข สามารถศึกษาและวิจัยไดเต็ม

เวลา ทั้งนี้กรณีทํางานประจําตองแสดงหนังสืออนุญาตใหลาศึกษาตอเต็มเวลาจากตนสังกัดกอนวันทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

5.๕ ไมเปนผูที่รับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันจากแหลงทุนอื่น
5.6 หากไมเปนไปตามคุณสมบัติขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

6. การสมัครขอรับทุน
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยสํารวจจํานวนรับนักศึกษาทุนในแตละปการศึกษา
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษาผูขอรับทุน โดยใหผูขอรับทุนกรอกขอมูลตามแบบ

ฟอรมสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
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 6.3 ระยะเวลาการสมัครขอรับทุนใหเปนไปตามประกาศรับสมัครฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหน

7. วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุนและการประกาศผล
7.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับทุน โดย

พิจารณาจาก
(1) คุณสมบัติตามขอ 5
(2) เปนผูมีศักยภาพสูง สามารถตีพิมพผลงานวิจัยไดกอนสําเร็จการศึกษา
(3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

7.2 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อผูผานการคัดเลือกสมควรไดรับทุนตอคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

7.3 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกผูไดรับทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท Master Degree Excellence Scholarships (ME Scholarships) และใหติดตามการไดรับทุน
ของนักศึกษาจนสิ้นสุดสภาพการรับทุน

8. เงื่อนไขการรับทุน
8.๑ นักศึกษาลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยในฐานะผูรับทุน
8.๒ นกัศกึษาผูรบัทนุตองสงรายงานผลการศกึษาและรายงานความกาวหนาวทิยานพินธใหอาจารย

 ที่ปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกสิ้นภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด

8.๓ นักศึกษาผูรับทุนตองทําหนาที่ทบทวนและสอนเสริมรายวิชานักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Teaching Assistant) อยางนอย ๑ รายวิชา ทั้งนี้ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา หรือทําหนาที่ผู
ชวยวิจัย (Research Assistant) ตามที่กําหนดโดยอาจารยที่ปรึกษาหรือหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการรับทุน
โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของหลักสูตร/สํานักวิชา

9. การสิ้นสุดสภาพการรับทุน
การไดรับทุนการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อเขาขายขอใดขอหนึ่งดังนี้
9.๑ นักศึกษาผูรับทุนสอบโครงรางวิทยานิพนธไมผานตามระยะเวลา ดังนี้
     - ระบบทวิภาค ภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และภายใน

ระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 นับจากภาคการศึกษาที่เริ่มรับทุน  
       - ระบบไตรภาค ภายในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ และภายใน

ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ นับจากภาคการศึกษาที่เริ่มรับทุน
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9.๒ เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ไดรับทุน
9.๓ พนสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
9.๔ ครบเงื่อนไขระยะเวลาที่ไดรับทุนตามขอ 4.๓
9.๕ มีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตํ่ากวาเกณฑที่หลักสูตร/สํานักวิชากําหนด
9.๖ มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีกระทําความผดิทจุรติทางวชิาการ หรอืถกูมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษทางวินัย

ขั้นพักการศึกษา หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจําสํานักวิชาเห็นควรใหสิ้นสุดการรับทุน

9.๗ ไมสามารถศึกษาและวิจัยไดเต็มเวลา

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.๑ นักศึกษาผูรับทุนจะตองตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหรือไดรับการ

ตอบรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล  Scopus  ที่มีดัชนีคุณภาพค
วอไทลที่ ๔ หรือสูงกวา อยางนอย ๑ บทความ

10.๒ นักศึกษาผูรับทุนตองระบุในผลงานวิจัยที่เผยแพรและตีพิมพและระบุในกิตติกรรมประกาศ ในเลม
วิทยานิพนธวา "This work has been supported by Walailak University Master Degree Excellence
Scholarships (Contract no. ...................)"

10.๓ นักศึกษาผูรับทุนตองดําเนินการตามขอ 10.๑ ใหเรียบรอยกอนจึงจะขออนุมัติการสําเร็จการ
ศึกษาได

       10.๔ กรณีนักศึกษาผูรับทุน ไมสามารถดําเนินการตามขอ 10.๑ ได หรือผูรับทุนมีเหตุสิ้นสุดสภาพการ
รับทุนตาม ขอ 9.๑, 9.๓, 9.๕, 9.๖ และ 9.๗ ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบในการชดใชทุนคืนทั้งหมดใหกับ
มหาวิทยาลัย

10.๕ ใหหลักสูตร/สํานักวิชาติดตามผลการศึกษาของผูที่ไดรับทุนทุกภาคการศึกษา
10.๖ การลาพักการศึกษาใหนักศึกษาผูรับทุนดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ

นักศึกษาจะตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาดวยตนเอง
10.๗ นักศึกษาที่ครบกําหนดเวลาตามสัญญารับทุนและไมสําเร็จการศึกษาคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลัง

จากวันที่ครบกําหนดสัญญานักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดนั้นดวยตนเอง
10.๘ กรณนีกัศกึษามเีหตอุนัสดุวสิยัไมสามารถสําเรจ็การศกึษาไดภายในเวลาทีก่ําหนดตามสญัญารับทุน

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูรับทุนตองสงขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใน ๓ เดือน กอนครบ
กําหนดสัญญารับทุน
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11. การสงผลงานเมื่อสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาผูรับทุนสงสําเนา  (Reprint)  ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือหนังสือตอบรับใหตีพิมพผล

งานวิจัยในวารสารวิชาการใหบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาจะยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
12. การยุติหรือยกเลิกการศึกษาและการชดใชทุน

กรณีที่นักศึกษาผูรับทุนยุติการศึกษาหรือสิ้นสุดสภาพการรับทุน ตามขอ 9.๑, 9.๓, 9.๕, 9.๖ และ 9.๗
นักศึกษาผูรับทุนจะตองชดใชเงินตามจํานวนที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีผิดนัดไม
ชําระหนี้ดังกลาวผูรับทุนจะตองชดใชเงินทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตราไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด

13. ทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นจากการไดรับทุนรวมทั้งผลประโยชน ซึ่งเกิดจากการนําเอาผลการวิจัยไปใช

ในเชิงพาณิชยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง แนวปฏิบัติและการจัดสรรผลประโยชนเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๕ มี.ค. ๖๔ เวลา  ๑๔:๓๒:๕๕  Personal PKI-LN

Signature Code : 4PlDs-OpTff-7rrkV-GHTxT

1 เรียนอธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญ

จน)

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
๒๕ มี.ค. ๖๔  เวลา  ๒๐:๓๕:๑๘ ,  Personal PKI-LN

Signature Code : QpULP-JlbqJ-nyFzq-LT5ZT

2 อนุมัติ

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๙ มี.ค. ๖๔  เวลา  ๑๐:๒๑:๙ ,  Personal PKI-LN

Signature Code : xPdG/-FOp4W-AtyYS-XTrGA




