
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เพื่อ

ใหการรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๕ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ใหรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขอ ๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
๑.๑ เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรที่กําหนดให

ทําโครงการวิจัย
๑.๒ เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน ภายในระยะเวลา ดังน้ี

(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

โดยตองยืน่สมคัรเพ่ือขอรบัทุนภายในภาคการศกึษาทีส่อบโครงรางโครงการวจิยัผาน
(๒) นักศึกษาระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน

แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ภายใน ๑๒ เดือน

นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒

(หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี)

ภายใน ๑๕ เดือน

นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒

(หลักสูตรสังคมศาสตร)

ภายใน ๑๘ เดือน

นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา



-  ๒  -

๑.๓ ไมอยูระหวางลาพักการศึกษา

ขอ ๒ คุณสมบัติของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน

ตองเปนโครงการวิจัยที่สอบผานโครงรางโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑

ขอ ๓ กําหนดการยื่นขอรับทุน ประกาศผลการใหทุน และทําสัญญาการรรับทุน

รอบท่ี ๑

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยื่นใบสมัครขอรับทุน 1๕ ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 2/65 – 3/65 1/65 - 2/65

พิจารณาและประกาศผล ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2566 3/65 2/65

ทําสัญญารับทุน ประมาณเดือนมีนาคม 2566 3/65 2/65

รอบท่ี 2  (หากเงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหคงเหลือจากรอบที่ 1)

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยื่นใบสมัครขอรับทุน 15 กุมภาพันธ 2566 – 30 เมษายน 2566 3/65 2/65

พิจารณาและประกาศผล ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 3/65 – 1/66 2/65

ทําสัญญารับทุน ประมาณเดือนมิถุนายน 2566 3/65 – 1/66 2/65

รอบท่ี 3  (หากเงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหคงเหลือจากรอบที่ 2)

กิจกรรม ชวงเวลา ภาคการศึกษา

ระบบไตรภาค ระบบทวิภาค

ยื่นใบสมัครขอรับทุน 15 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 3/65 – 1/66 2/65

พิจารณาและประกาศผล ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 1/66 2/65

ทําสัญญารับทุน ประมาณเดือนสิงหาคม 2566 1/66 2/65 – 1/66

หมายเหตุ รอบท่ี ๓ นักศึกษาตองเบิกเงินทุนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เทานั้น

หากรายใดไมดําเนินการตามกําหนดถือวาประสงคสละสิทธิ์การรับทุน

ขอ ๔ หลักเกณฑการพิจาณาและจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

๔.๑ ตองเปนโครงการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒

๔.๒ พิจารณาจากเนื้อหาและวิธีวิจัย โอกาสที่จะทําวิจัยใหเปนผลสําเร็จตามเปาหมาย ความมุงมั่นใน

การพัฒนาผลงานใหสามารถนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

๔.๓ พิจารณาจัดสรรทุนตามกรอบงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยระดับบัณฑิต

ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและ/หรือคณะกรรมการอาจมีการสัมภาษณนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ

พิจารณาใหทุน
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ขอ ๕ มูลคาทุน

๕.๑ ระดับปริญญาโท มูลคาทุนเรื่องละไมเกิน    ๕๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ ระดับปริญญาเอก มูลคาทุนเรื่องละไมเกิน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๖ การเบิกจายเงินทุน

๖.๑ มหาวิทยาลัยจะจายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยใหนักศึกษาหลังจากไดลงนามในสัญญารับทุน

เพียงงวดเดียว ตามจํานวนวงเงินทุนที่ไดรับอนุมัติและใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยทําหนาที่เปนพยาน

6.๒ การใชจายเงินและการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามวิธีการใชจายและหลักฐานการเบิกจายเงินทุนวิจัย

ของมหาวิทยาลัย

๖.๓ การใชจายเงิน ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดระบบการตรวจสอบกํากับดูแลการใชจายให

เปนไปตามโครงการวิจยัอยางเหมาะสมและถกูตองตามกรอบงบประมาณท่ีไดรบัสนบัสนนุในการทําโครงการวิจยัระดับ

บัณฑิตศึกษาและหลักเกณฑการเบิกจายของมหาวิทยาลัย

ขอ ๗ เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร

๗.๑ ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๑ ชุด

๗.๒ สําเนาแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สารนิพนธโครงงาน หรือการศึกษาอิสระ ที่ไดรับ

อนุมัติเรียบรอยแลว จํานวน ๑ ชุด

๗.๓ โครงรางวิทยานิพนธ สารนิพนธ โครงงานหรือการศึกษาอิสระ จํานวน ๑ ชุด

ขอ ๘ การสมัครเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอรับทุนสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ (Url:  https://bit.ly/3HywdbN  และยื่นเอกสารในขอ ๗ ที่สํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดโดยนําสง

ผานระบบบริหารสํานักงานดิจิทัล (DOMS)) ตามกําหนดการยื่นขอรับทุนในขอ ๓

ขอ ๙ เง่ือนไขและขอผูกพัน
๙.๑ นักศึกษาผูรับทุนจะตองตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหรือไดรับการ

ตอบรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus โดยวารสารทาง
วิชาการตองอยูในควอรไทลท่ี ๑ (Q1) หรือควอรไทลท่ี ๒ (Q2)  จํานวนผลงานตามจํานวนเงินทุนที่ไดรับ
สนับสนุนดังน้ี

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

https://bit.ly/3HywdbN
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ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพียงอยางเดียวจะตองระบุถึงทุน
อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการวิจัยและผลงานตีพิมพวา “This research work is
financially supported by Walailak University Graduate Research Fund (contract no...…………).” หรือกรณีที่
ไดรบัทุนอดุหนนุโครงการวจิยัระดบับณัฑติศกึษารวมกบัทนุอดุหนนุคาธรรมเนยีมการศกึษาของมหาวิทยาลยัจะตอง
ระบุถึงทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาไดรับตาม
ท่ีระบุไวในสัญญาการรับทุน

๙.๒ นักศกึษาผูไดรบัทุนตองดําเนนิการตามขอ ๙.1 ใหเรยีบรอยกอนจงึจะขออนมุตักิารสําเรจ็การศกึษา

ไดท้ังน้ีหากนกัศกึษาผูไดรบัทุนไมสามารถดําเนนิการตามขอ ๙.1 ไดผูรบัทนุตองชดใชทนุอดุหนุนโครงการวจิยัตาม

จํานวนท่ีไดรบัคนืมหาวิทยาลัยกอนจึงจะขออนมัุตกิารสําเรจ็การศกึษาได

๙.๓ เงื่อนไขและขอผูกพันอื่นๆ เปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรือ่ง

หลกัเกณฑการใหทนุอดุหนนุโครงการวจิยัระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 ประกาศ ณ  วันที่   ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๘ ธ.ค. ๖๕ เวลา  ๒๒:๓:๑๐  Personal PKI-LN

Signature Code : xL/VK-1hGgv-WrF4G-ozeeE


