
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่ง
แสนบาทถวน)  เพื่อใหการรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอดคลองกับ 
นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เรือ่ง หลกัเกณฑการใหทนุอดุหนนุโครงการวจิยั
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.  ๒๕๖๔ (ฉบบัที ่ ๒)  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ใหรับสมัครทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มรีายละเอยีด ดงัตอไปนี้

๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
๑.๑  เปนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรที่ 

 กําหนดใหทําโครงการวิจัย
๑.๒ เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน ภายในระยะเวลา

ดังนี้
(๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวจิยัผาน

แผน ก แบบ ก ๑ ภายใน ๒ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

แผน ก แบบ ก ๒ ภายใน ๘ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

แผน ข ภายใน ๑๑ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

โดยตองยืน่สมคัรเพือ่ขอรบัทนุภายในภาคการศกึษาทีส่อบโครงรางโครงการวจิยัผาน
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(๒) นักศึกษาระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวจิยัผาน

แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ภายใน ๑๒ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒
(หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี)

ภายใน ๑๕ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒
(หลักสูตรสังคมศาสตร)

ภายใน ๑๘ เดอืน
นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

โดยตองยืน่สมคัรเพือ่ขอรบัทนุภายในภาคการศกึษาทีส่อบโครงรางโครงการวจิยัผาน
๑.๓ ไมอยูระหวางลาพักการศึกษา

๒. คุณสมบัติของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน
เปนโครงการวิจัยที่สอบผานโครงรางโครงการวิจัยผานตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑

๓. กําหนดการยื่นขอรับทุน  ประกาศผลการใหทุน  และทําสัญญาการรับทุน
รอบที่ ๑

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยืน่ใบสมคัรขอรบัทนุ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๒/๖๔ - ๓/๖๔ ๑/๖๔ - ๒/๖๔

พจิารณาและประกาศผล ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ ๒๔๖๕ ๓/๖๔ ๒/๖๔

ทําสญัญารบัทนุ ประมาณเดอืนมนีาคม ๒๔๖๕ ๓/๖๔ ๒/๖๔

รอบที่ ๒   (หากเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหคงเหลือจากรอบที่ ๑)

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยืน่ใบสมคัรขอรบัทนุ ๑๕ กมุภาพนัธ ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๓/๖๔ ๒/๖๔

พจิารณาและประกาศผล ประมาณเดือนพฤษภาคม"๒๔๖๕ ๓/๖๔ - ๑/๖๕ ๒/๖๔

ทําสญัญารบัทนุ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๔๖๕ ๓/๖๔ - ๑/๖๕ ๒/๖๔
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รอบที่ ๓   (หากเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหคงเหลือจากรอบที่ ๒)

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยืน่ใบสมคัรขอรบัทนุ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ –  ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๕ ๓/๖๔ - ๑/๖๕ ๒/๖๔

พจิารณาและประกาศผล ประมาณเดอืนกรกฎาคม ๒๔๖๕ ๑/๖๕ ๒/๖๔

ทําสญัญารบัทนุ ประมาณเดอืนสงิหาคม ๒๔๖๕ ๑/๖๕ ๑/๖๔ - ๑/๖๕

หมายเหตุ : รอบที่ ๓ นักศึกษาตองเบิกเงินทุนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เทานั้น

รายใดไมดําเนินการตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์การรับทุน  

๔.  หลักเกณฑการพิจารณาและจัดสรรทุนอุดหนุน
๔.๑ ตองเปนโครงการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒         
๔.๒ พิจารณาจากเนื้อหาและวิธีวิจัย โอกาสที่จะทําวิจัยใหเปนผลสําเร็จตาม

เปาหมายความมุงมัน่ในการพฒันาผลงานใหสามารถนําไปตพีมิพเผยแพรในวารสาร
วชิาการระดับนานาชาติ

๔.๓ พิจารณาจัดสรรทุนตามกรอบงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการทําโครงการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ/หรือคณะกรรมการอาจมีการ
สัมภาษณนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหทุน         

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
ปรึกษาโครงการวิจัยทําหนาที่เปนพยาน

๖.๒ การใชจายเงินและการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามวิธีการใชจายและหลักฐานการเบิกจาย
เงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

๖.๓ การใชจายเงิน ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดระบบการตรวจสอบกํากับดูแล
การใชจายใหเปนไปตามโครงการวจิยัอยางเหมาะสมและถกูตองตามกรอบงบประมาณทีไ่ด
รบัสนบัสนนุในการทําโครงการวจิยัระดับบัณฑิตศึกษาและหลักเกณฑการเบิกจายของ
มหาวิทยาลัย

๗. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๑ ชุด
๗.๒ สําเนาแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธสารนิพนธ โครงงาน หรือการศึกษา

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

๘. การสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
นักศึกษาที่ประสงคจะขอรับทุนสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Url:  https://bit.ly/3HywdbN  และยื่นเอกสารในขอ ๗ ที่สํานักวิชาที่นักศึกษา
สังกัดโดยนําสงผานระบบบริหารสํานักงานดิจิทัล  (https://doms.wu.ac.th) ตามกําหนดการยื่นขอรับทุนใน
ขอ ๓

๙. เงื่อนไขและขอผูกพัน
๙.๑ นกัศกึษาผูรบัทนุจะตองตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตหิรอืไดรบั

การตอบตอบรบัใหตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูในฐาน
ขอมลูScopusจํานวน ๑ บทความ โดยวารสารทางวชิาการตองอยูในควอรไทลที ่๔ หรอื
สงูกวาสําหรบัระดบัปรญิญาโท และอยูในควอรไทลที ่๑ หรอื ๒ สําหรบัระดบัปรญิญาเอก

https://bit.ly/3HywdbN
https://doms.wu.ac.th/
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ในกรณีที่นักศึกษาไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เพียงอยางเดียวจะตองระบุถึงทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาใน
โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพวา  “This research work is financially
supported by Walailak University Graduate Research Fund (contract
no...…………).” หรือกรณีที่ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวม
กับทุนอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองระบุถึงทุน
อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา
ที่นักศึกษาไดรับตามที่ระบุไวในสัญญาการรับทุน

๙.๒ นกัศกึษาผูไดรบัทนุตองดําเนนิการตามขอ ๙.๑ ใหเรยีบรอยกอน จงึจะขออนมุตักิารสําเรจ็
การศกึษาได ทัง้นีห้ากนกัศกึษาผูไดรบัทนุไมสามารถดําเนนิการตามขอ ๙.๑ ได ผูรบัทนุ
ตองชดใชทนุอดุหนนุตามจํานวนทีไ่ดรบัคนืมหาวทิยาลยักอนจงึจะขออนมุตักิารสําเรจ็
การศกึษาได

๙.๓ เงื่อนไขและขอผูกพันอื่นๆ เปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย  วลัย
ลักษณเรือ่ง หลกัเกณฑการใหทนุอดุหนนุโครงการวจิยัระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔
(ฉบบัที ่๒) ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน)

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๒ พ.ย. ๖๔ เวลา  ๒๒:๑๙:๑๗  Personal PKI-LN

Signature Code : bAgtP-f3HRA-mOvrA-uPuAV


