
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง  หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

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

อนุสนธปิระกาศมหาวทิยาลยัวลัยลักษณ ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดประกาศหลกัเกณฑ

การใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๒) ไปแลว นั้น 
เพื่อใหหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามคีวามเหมาะสมมากย่ิงขึน้

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการเงินและทรัพยสิน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่

๔/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงใหยกเลิกประกาศฉบับดังกลาวขางตน และใหใช

ประกาศฉบับใหมน้ีแทน 
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการใหทุน

อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕"
ขอ ๒ ใหประกาศนี้ มีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีย่ืนใบสมัครขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"นักศึกษา" หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

"ทุนอุดหนุน" หมายถึง เงินทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให 
"โครงการวิจัย" หมายถึง วิทยานิพนธ สารนิพนธ โครงงานหรือการศึกษา

อิสระ ท่ีกําหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๔ วัตถุประสงคของการจัดใหมีทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุน

การทําโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น สามารถนําไป

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และสามารถนํามาพัฒนาขึ้นเปนสาขาวิจัยเฉพาะทางไดในอนาคต 
ขอ ๕ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน 

๕.๑ เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร
ท่ีกําหนดใหทําโครงการวิจัย 

๕.๒ เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน ภายในระยะเวลา ดังน้ี
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๕.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน

แผน ก แบบ ก ๑ ภายใน ๒ เดือน นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แผน ก แบบ ก ๒ ภายใน ๘ เดือน นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แผน ข ภายใน ๑๑ เดือน นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

โดยตองยื่นสมัครเพ่ือขอรับทุนภายในภาคการศึกษาที่สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน 

๕.๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน

แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒

(หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ

และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี)

ภายใน ๑๕ เดือน นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒

(หลักสูตรสังคมศาสตร)

ภายใน ๑๘ เดือน นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

๕.๓ ไมอยูระหวางลาพักการศึกษา 
ขอ ๖ การสมัครเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน 

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอรับทุนสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Url: https://bit.ly/3HywdbN และยื่นเอกสารที่สํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด
โดยนําสงผานระบบบริหารสํานักงานดิจิทัล (DOMS)) ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๗ หลักเกณฑการพิจารณาและจัดสรรทุนอุดหนุน 
๗.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ตรงกับ

วัตถุประสงคของการใหทุนตามเวลาที่กําหนด 

๗.๒ คุณสมบัติของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน เปนโครงการวิจัยที่สอบผานโครงราง
โครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๕.๒ 

๗.๓ หลักเกณฑการจัดสรรทุน 
๗.๓.๑ ตองเปนโครงการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗.๒ 

๗.๓.๒ พิจารณาจากเนื้อหาและวิธีวิจัย โอกาสที่จะทําวิจัยใหเปนผลสําเร็จ

ตามเปาหมายความมุงม่ันในการพัฒนาผลงานใหสามารถนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ

๗.๓.๓ พิจารณาจัดสรรทุนตามกรอบงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการ
ทําโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ/หรือคณะกรรมการอาจมีการสัมภาษณ

นักศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาใหทุน 

๗.๓.๔ การพิจารณาจัดสรรทุนดังกลาวจะตั้งอยูบนพื้นฐานตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๘ จํานวนทุนและมูลคาทุนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดในแตละปการศึกษา 



-  ๓  -

ขอ ๙ การเบิกจายเงินทุน 

๙.๑ มหาวิทยาลัยจะจายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยใหนักศึกษาหลังจากไดลงนามในสัญญา
รับทุนเพียงงวดเดียว ตามจํานวนวงเงินทุนที่ไดรับและใหมีอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยทําหนาที่เปนพยาน

๙.๒ การใชจายเงินและการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามวิธีการใชจายและหลักฐานการเบิกจาย
เงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 

๙.๓ การใชจายเงินใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดระบบการตรวจสอบกํากับดูแล

การใชจายใหเปนไปตามโครงการวิจัยอยางเหมาะสมและถูกตองตามกรอบงบประมาณสนับสนุนนักศึกษา
ในการทําโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและหลักเกณฑการเบิกจายของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ เง่ือนไขและขอผูกพัน 
๑๐.๑ นักศึกษาผูไดรับทุนและอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๐.๒ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใหทุน หรือเรียกทุนคืนในกรณีที่ผูไดรับทุน
ไมปฏิบัติตามประกาศนี้หรือตามท่ีกําหนดไวในสัญญาการรับทุน 

๑๐.๓ นักศึกษาผูไดรับทุนตองรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานและรายงาน
การใชจายเงินใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุก ๖ เดือน 

๑๐.๔ นักศึกษาผูไดรับทุนตองนําเสนอผลความกาวหนาโครงการวิจัย ตามวัน เวลา

ท่ีผูใหทุนจัดข้ึนหรือนําเสนอในรูปแบบบรรยายในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 
๑ ครั้ง 

๑๐.๕ เม่ือนักศึกษาไดจายเงินคาใชจายในการทําวิจัยหมดแลวหรือเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาใหนักศึกษาผูรับทุนรายงานแสดงรายการคาใชจายเงินทุนอุดหนุนทั้งหมดพรอมทั้งสงเงินเหลือจาย

(ถามี) คืนใหมหาวิทยาลัย 
๑๐.๖ นักศึกษาผูรับทุนจะตองตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหรือ

ไดรับการตอบรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus โดย

วารสารทางวิชาการตองอยูในควอรไทลท่ี ๑ (Q1) หรือควอรไทลท่ี ๒ (Q2) จํานวนผลงานตามจํานวนเงินทุน
ท่ีไดรับสนับสนุนดังนี้ 

ระดับ จํานวนเงินทุนที่ไดรับสนับสนุน (บาท) จํานวนผลงาน (เร่ือง)

ปริญญาเอก ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ Q1  จํานวน ๒ เรื่อง

ปริญญาเอก ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ Q1  จํานวน ๑ เรื่อง

ปริญญาโท ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ Q2 จํานวน ๑ เรื่อง

ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพียงอยางเดียว จะตอง

ระบุถึงทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการวิจัยและผลงานตีพิมพวา “Thisresearch work
is financially supported by Walailak University Graduate Research Fund (contract

no...………).”หรือกรณีท่ีไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษารวมกับทุนอุดหนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองระบุถึงทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและ

ทุนอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาไดรับตามท่ีระบุไวในสัญญาการรับทุน
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๑๐.๗ เม่ือนักศึกษาผูรับทุนสอบปองกันโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแลวใหถือวันสงเลม

โครงการวิจัยฉบับเสร็จสมบูรณเปนวันสิ้นสุดโครงการวิจัย 
๑๐.๘ เม่ือส้ินสุดโครงการวิจัยนักศึกษาผูรับทุนตองดําเนินการปดโครงการวิจัยโดยสงเอกสาร

ดังตอไปน้ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
(๑) โครงการวิจัยฉบับเสร็จสมบูรณ จํานวน ๑ เลม

(๒) รายงานแสดงรายการคาใชจายเงินทุนอุดหนุนทั้งหมดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

(๓) สําเนาพิมพ (Reprint) ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติตามขอ
๑๐.๖ หรือสําเนาใบตอบรับใหตีพิมพพรอมดวยตนฉบับผลงานวิจัยพรอมพิมพ (manuscript) (กรณีเปน

ใบตอบรับการตีพิมพในวารสารวิชาการขอใหจัดสงสําเนาพิมพ จํานวน ๑ ชุด มายังบัณฑิตวิทยาลัย
ในภายหลังดวย) 

(๔) หลักฐานการสงมอบเครื่องอุปกรณหรือครุภัณฑใดๆ ที่ไดจัดซื้อ ไดรับหรือจัดสรางขึ้นดวย

ทุนบางสวนหรือท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (ถามี) 
(๕) กรณีมีเงินทุนเหลือหลังจากใชจายตามขอ ๑๐.๕ ใหนําสงคืนมหาวิทยาลัยโดย

ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นสุดโครงการ 
กรณีนักศึกษาผูรับทุนยังไมดําเนินการตามขอ ๑๐.๘ ไดครบถวน อาจารยที่ปรึกษาโครงการ

วิจัยจะไมมีสิทธ์ิเสนอโครงการขอรับทุนไดอีกจนกวาจะดําเนินการครบตามที่กําหนดหรือตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรตามแตกรณี 
๑๐.๙ หากนักศึกษาผูรับทุนสอบปองกันวิทยานิพนธและสงเลมโครงการวิจัยฉบับ

เสร็จสมบูรณแลวแตยังไมสามารถดําเนินการตาม ขอ ๑๐.๖ ไดสําเร็จนักศึกษาสามารถยื่นขอขยายเวลา
ปดโครงการวิจัยกรณีรอตีพิมพผลงานวิจัยไดเพียง ๑ ครั้ง เปนระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน โดยสามารถขอขยาย

เวลาปดโครงการวิจัยภายใน ๓๐ วัน หลังสงเลมโครงการวิจัยฉบับเสร็จสมบูรณ 
๑๐.๑๐ นักศึกษาผูไดรับทุนตองดําเนินการตามขอ ๑๐.๖ และ ๑๐.๘ ใหเรียบรอยกอน 

จึงจะขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้หากนักศึกษาผูไดรับทุนไมสามารถดําเนินการตามขอ ๑๐.๖ 

ไดผูรับทุนตองชดใชทุนอุดหนุนตามจํานวนท่ีไดรับคืนมหาวิทยาลัยกอนจึงจะขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาได 
๑๐.๑๑ กรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิในผลงานการคนควาและวิจัยตามประกาศนี้ใหตกเปน

กรรมสิทธ์ิและ/หรือสิทธิของมหาวิทยาลัย ผูรับทุนและผูใหทุนอื่นท่ีรวมสนับสนุนโครงการวิจัยนี้ตามสัดสวน
การสนับสนุนและการมีสวนรวมในการดําเนินการ และมหาวิทยาลัยอาจตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะในการ

ดําเนินงานตามความเหมาะสมท้ังนี้ยกเวนนักศึกษาผูไดรับทุนจะนําผลงานวิจัยพิมพเผยแพรเพื่อประโยชน

ตอสาธารณะโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามประกาศฯ นี้ใหเสนอคณะกรรมการจัดสรรทุน

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดและ
คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 



-  ๕  -

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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