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เรื่อง ขออนุมัติโครงการทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Walailak

University Partial Scholarships

เรียน อธิการบดี ผานรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายในการดึงดูดผูที่มีศักยภาพทางวิชาการเขาศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษา  และเปนการสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทํา โครงการทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา Walailak University Partial Scholarships สําหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพทางวิชาการและไดรับ
ทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาจากแหลงทุนอื่น และคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจากแหลงทุนอื่นนั้นไม
ครอบคลุมคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมหาวิทยาลัยจะยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาใหนักศึกษาผูัรับทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.
2564  รายละเอียดตามโครงการฉบับนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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โครงการทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Walailak University Partial Scholarships

1. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีนโยบายในการดึงดูดผูที่มีศักยภาพทางวิชาการเขาศึกษาในระดับบัณฑิต

ศึกษา อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนที่ประจักษในระดับ
สากล และเปนการสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงได
จัดทําโครงการ ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Walailak
University Partial Scholarships  สําหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพทางวิชาการและไดรับทุนสนับสนุนคา
ธรรมเนียมการศึกษาจากแหลงทุนอื่น โดยคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจากแหลงทุนนั้นไมครอบคลุมคา
ธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หรือเปนนักศึกษาตามบันทึกความรวมมือดานการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับหนวยงานอื่น ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาดังกลาว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนที่นอกเหนือจากเงินทุนคาธรรมเนียมการ
ศึกษาที่ไดรับจากแหลงทุนอื่นใหนักศึกษาผูรับทุนหรือตามบันทึกความรวมมือดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณกับหนวยงานอื่น

2. วัตถุประสงค
2.๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.๒ เพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพผลงานวิจัยตีพิมพของมหาวิทยาลัยในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติในฐานขอมูล Scopus

3. จํานวนทุน
มหาวิทยาลัยประสงคสนับสนุนทุนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มีจํานวนทุนโดยประมาณ ดังนี้
3.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ปการศึกษาละ 80   ทุน
3.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ปการศึกษาละ  80   ทุน

4. ลักษณะทุน คาใชจายที่สนับสนุน และระยะเวลาการใหทุน
4.๑ ลักษณะทุน 

เปนทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาจากหนวย
งานอื่นที่เขาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ในหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแตแรกเขาศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาตางชาติ
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4.๒ คาใชจายที่สนับสนุน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวน โดยมหาวิทยาลัยจะยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนที่นอกเหนือจากเงินทุนคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจากแหลงทุนอื่นให
นักศึกษาผูรับทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564

4.๓ ระยะเวลาที่ไดรับทุน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาที่นอกเหนือจากเงินทุนคาธรรมเนียม

การศึกษาที่ไดรับจากแหลงทุนอื่น ตามเงื่อนไขระยะเวลาการสนับสนุนจากแหลงทุนหรือตามบันทึกความรวมมือ
(MOU)

5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับทุน
5.๑ เปนนักศึกษาทุกสัญชาติ
5.๒ เปนนักศึกษาทีไดรับทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาจากแหลงทุนอื่นหรือเปนนักศึกษาตาม

บันทึกความรวมมือดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับหนวยงานอื่น
5.๓ เปนผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ในหลักสูตรนานาชาติของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
5.๔ ผูรับทุนตองเปนนักศึกษาสามัญหรือนักศึกษาสามัญแบบมีเงื่อนไข ที่สามารถศึกษาและวิจัยไดเต็ม

เวลา

6. การสมัครขอรับทุน
สมัครขอรับทุนโดยการแสดงความจํานงในแบบฟอรมสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาตาง

ชาติใหยื่นใบสมัครภายใน ๒ เดือน และนักศึกษาไทยใหยื่นใบสมัครภายใน ๑ เดือนกอนเปดภาคการศึกษาที่เขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

7.วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุนและการประกาศผล
7.๑ ใหคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่แตงตั้งโดยอธิการบดีเปน

ผูพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนโดยพิจารณาจาก
 (๑) คุณสมบัติตามขอ 5
 (๒) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

7.๒ ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาใหทุนและใหติดตามการไดรับทุนของนักศึกษาจนสิ้นสุด
สภาพการรับทุน
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8. เงื่อนไขการรับทุน
นักศึกษาลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในฐานะผูรับทุนหรือกรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ทําบันทึกขอตกลงรวมกับหนวยงานอื่น ในการใหทุนสนับสนุนใหใชบันทึกขอตกลงรวมนั้นแทนการลงนามของ
นักศึกษาในสัญญา

9. การสิ้นสุดสภาพการรับทุน
การไดรับทุนการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อเขาขายขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
9.๑ เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ไดรับทุน
9.๒ พนสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
9.๓ ครบเงื่อนไขระยะเวลาที่ไดรับทุนตามขอ 4.๓

 9.๔ มีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตํ่ากวาเกณฑที่หลักสูตร/สํานักวิชากําหนด
9.๕ มีความประพฤติเสื่อมเสียกระทําความผิดทุจริตทางวิชาการ หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัย

ถึงขั้นพักการศึกษา หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจําหลักสูตรเห็นควรใหสิ้นสุดการรับทุน

10.เงื่อนไขอื่น ๆ
10.๑ นักศึกษาผูรับทุน ใชเงินทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจากแหลงทุนอื่นเต็มจํานวน

กอนจึงจะใชเงินทุนนี้ได
10.๒ นักศึกษาผูรับทุน

 - ระดับปริญญาโท
        กรณีที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนับสนุนเงินคาธรรมเนียมการศึกษามากกวากึ่งหนึ่งของคา

ธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน นักศึกษาจะตองตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ไดรับการตอบรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus อยางนอย ๑
บทความ

         กรณทีี ่๒ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณสนบัสนนุเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษากึง่หนึง่หรอืนอยกวากึง่หนึง่
ของคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิทยานิพนธและการคนควาอิสระเพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา

 - ระดับปริญญาเอก
        กรณีที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนับสนุนเงินคาธรรมเนียมการศึกษามากกวากึ่งหนึ่งของ

 คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน นักศึกษาจะตองตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
 หรอืไดรบัการตอบรบัใหตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตใินฐานขอมลู Scopus ที่มีดัชนี

คุณภาพควอไทลที่ ๑ หรือ ๒ เทานั้น อยางนอย ๑ บทความ
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        กรณีที่ ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณสนับสนุนเงินคาธรรมเนียมการศึกษากึ่งหนึ่งหรือนอยกวา
กึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและการคนควาอิสระเพื่อใชในการสําเร็จการศึกษา

10.๓ นักศึกษาผูรับทุนตองระบุในผลงานวิจัยที่เผยแพรและตีพิมพ และระบุในกิตติกรรมประกาศ ใน
เลมวิทยานิพนธวา "This work has been financially supported by Walailak University Partial
Scholarships  (Contract no. .............)"

10.๔ นักศึกษาผูรับทุนจะตองดําเนินการตามขอ 10.๒ ใหเรียบรอยกอน จึงจะขออนุมัติการสําเร็จการ
ศึกษาได

10.๕ กรณีนักศึกษาผูรับทุนไมสามารถดําเนินการตามขอ 10.๒ ไดหรือผูรับทุนมีเหตุสิ้นสุดสภาพการรับ
ทุนตาม ขอ 9.๒, 9.๔ และ 9.๕ ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบในการชดใชทุนคืนทั้งหมดใหกับมหาวิทยาลัย ยกเวน
กรณีการใหทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษานี้เปนไปตามบันทึกความรวมมือ (MOU)

10.๖ ใหหลักสูตร/สํานักวิชาติดตามผลการศึกษาของผูที่ไดรับทุนทุกภาคการศึกษา
10.๗ การลาพักการศึกษาใหนักศึกษาผูรับทุนดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ

นักศึกษาจะตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมในการลาพักการศึกษาดวยตนเอง
10.๘ นักศึกษาที่ครบกําหนดเวลาตามสัญญารับทุนและไมสําเร็จการศึกษาคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลัง

จากวันที่ครบกําหนดสัญญานักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดนั้นดวยตนเอง
10.๙ กรณีนักศึกษามีเหตุอันสุดวิสัยไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในเวลาที่กําหนดตามสัญญารับทุน

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูรับทุนตองสงขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใน ๓ เดือน กอนครบ
กําหนดสัญญารับทุน

11.การสงผลงานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ผูรบัทนุสงสําเนา (Reprint) ผลงานตพีมิพในวารสารวชิาการหรอืหนงัสอืตอบรบัใหตพีมิพผลงานวจิยัใน

วารสารวิชาการใหบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาผูรับทุนจะยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา

12.การยุติหรือยกเลิกการศึกษาและการชดใชทุน
กรณีที่นักศึกษาผูรับทุนยุติการศึกษาหรือสิ้นสุดสภาพการรับทุนตามขอ 9.๒, 9.๔ และ 9.5 นักศึกษา

ผูรับทุนจะตองชดใชเงินตามจํานวนที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีผิดนัดไมชําระหนี้
ดังกลาวผูรับทุนจะตองชดใชเงินทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตราไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
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13.ทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นจากการไดรับทุน รวมทั้งผลประโยชนซึ่งเกิดจากการนําเอาผลการวิจัยไปใช

ในเชิงพาณิชยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง แนวปฏิบัติและการจัดสรรผลประโยชนเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต จันทรนุย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๕ มี.ค. ๖๔ เวลา  ๑๔:๓๔:๕๗  Personal PKI-LN

Signature Code : v124g-qrgZt-qQCkR-G4Rz/

1 เรียนอธิการบดี เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญ

จน)

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
๒๖ มี.ค. ๖๔  เวลา  ๑๓:๑๖:๓๖ ,  Personal PKI-LN

Signature Code : 9xrXM-8K+bt-0fZK7-5nFnA

2 อนุมัติตามเสนอ

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๙ มี.ค. ๖๔  เวลา  ๑๐:๑๙:๘ ,  Personal PKI-LN

Signature Code : YVGG5-NIkNZ-q3AfE-XW5ln




