
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและวิธีการใหทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

สําหรบัพนักงานสายวิชาการเพ่ือศกึษาตอระดบัปรญิญาโท     หรอืปรญิญาเอกในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา   ๒๔   แหงพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ ของระเบียบมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศกึษา ฝกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตักิารวิจยั พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว ดังนี้ 
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา " ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๖๕ " 

ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใหมีผลบังคับใชกับพนักงาน

สายวิชาการท่ีไดรับทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กอนประกาศฉบับน้ี

มีผลบังคับใชดวย 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 

"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"หนวยงาน" หมายความวา สํานักวิชา วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
ศูนยหรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาหนวยงาน

ดังกลาว 

"คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
ของหนวยงาน" คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หรือ คณะกรรมการของ

หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา 

"คณะกรรมการบริหาร หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาบุคลากร"  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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"พนักงาน"  หมายความวา  พนักงานสายวิชาการ ประเภทตาง ๆ คือ

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสัญญาจาง
พนักงานชาวตางประเทศ และอาจารย

สัญญาจาง 
"พนักงานมหาวิทยาลัย"  หมายความวา  พนักงานที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม

"พนักงานสัญญาจาง"  หมายความวา  พนักงานที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑ

การจาง การประเมิน ผลการปฏิบัติงานเพื่อ

พิจารณาการจาง และการสิ้นสุดสัญญาจางของ
พนักงานตําแหนงวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ

ฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
"พนักงานชาวตางประเทศ" หมายความวา พนักงานสัญญาจางหรือพนักงานที่ไดรับ

การบรรจุแตงตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานชาวตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

ฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
"อาจารยสัญญาจาง" หมายความวา อาจารยสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจาง
อาจารยสัญญาจาง พ.ศ. ๒๕๖๕ และฉบับ

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

ขอ ๕ อธิการบดีอาจมอบหมายใหรองอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการใหทุน
ตามประกาศน้ีได ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน อธิการบดีอาจยกเวนการปฏิบัติตามประกาศนี้ได

เปนรายกรณี และในกรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดีวินิจฉัย และใหเปนที่สุด 
ขอ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขของพนักงานที่จะไดรับทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา มีดังน้ี

๖.๑ คุณวุฒิและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

(๑) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา เฉพาะหลักสูตร ๖ ปเทานั้น และไมมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามากอน และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 

๖ เดือน 
(๒) ปริญญาโทหรือเทียบเทา และไมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทามากอน

และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

๖.๒ อายุไมเกิน ๔๐ ปบริบูรณ นับถึงวันท่ีไดรับอนุมัติใหไดรับทุน 
๖.๓ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนด (เฉพาะอาจารยสัญญาจาง) 
๖.๔ พนักงานท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการท่ีศึกษาตอระดับปริญญาเอกตองมีผลงาน

ทางวิชาการ ๑ เรื่อง ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus 

ไมตํ่ากวา Q2 
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๖.๕ ไมอยูระหวางชดใชทุนอื่นใดกับหนวยงานหรือบุคคล หรือมหาวิทยาลัย 

๖.๖ ไมเปนพนักงานท่ียุติการศึกษาหรือไมสําเร็จการศึกษาตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๖.๗ ไมเปนพนักงานสายบริหารวิชาการ 
ขอ ๗ เงื่อนไขในการไดรับทุน มีดังนี้ 

๗.๑ ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

๗.๒ ศึกษาแผน ก หลักสูตรวิจัย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรืิอหลักสูตรนานาชาติ อันดับแรก
ยกเวน สาขาวิชาใดไมมีหลักสูตรนานาชาติ ใหศึกษาหลักสูตรปกติ 

๗.๓  (๑) พนักงานที่มีคุณวุฒิตามขอ ๖.๑ (๑) ใหเปนผูชวยสอน ภาคการศึกษาละ
ไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมงในระหวางรับทุน 

(๒) พนักงานที่มีคุณวุฒิตามขอ ๖.๑ (๒) ใหมีภาระงานสอน ๔๕ ช่ัวโมงบรรยาย

หรือเทียบเทาตอปการศึกษาในระหวางรับทุน 
(๓) พนักงานชาวตางประเทศท่ีสอนภาษาอังกฤษของสํานักวิชาพหุภาษาและ

การศึกษาท่ัวไป ท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ใหสอนรอยละ ๕๐ ของภาระงานขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และฉบับ

ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมโดยไมตองมีภาระงานวิจัย สําหรับเวลาที่เหลือใหทําวิทยานิพนธปริญญาเอก 
พนักงานตามขอ ๗.๓ (๒) และ (๓) หากมีผลการประเมินการสอน ตํ่ากวา ๔.๐๐ ติดตอกัน

๒ ภาคการศึกษา ใหระงับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
๗.๔ ไมสามารถนําภาระงานสอนมาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนประจําป

จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
(๑) หลักสูตรระดับปริญญาโท ไมเกิน ๒ ปการศึกษา นับตั้งแตเร่ิมศึกษาปแรกหรือ

ภาคการศึกษาแรก 

(๒) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ไมเกิน ๓ ปการศึกษา ยกเวนสํานักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาท่ัวไป ไมเกิน ๔ ปการศึกษา นับตั้งแตเริ่มศึกษาปแรกหรือภาคการศึกษาแรก หากไมสําเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเสนอเรื่องตอคณะกรรมการของหนวยงานเพื่อพิจารณา
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาศึกษา 

๗.๕ ไมตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปในระหวางที่ไดรับทุน และไมอยูภายใต

ขอกําหนด เรื่องการพนสภาพ จากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากวา
๖๐ คะแนน ติดตอกันเปนเวลา ๒ ป 

๗.๖ ไมถือวาเปนการลาศึกษาตอตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

๗.๗ การศึกษาแผนวิจัย จะตองเสนอหัวของานวิจัยที่ตรงกับความตองการของหนวยงาน

ตอคณะกรรมการของหนวยงานพิจารณา 
๗.๘ พนักงานท่ีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา จะเปลี่ยนสาขา หรือแผนการศึกษาไมได

จนกวาจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
๗.๙ พนักงานจะตองทําสัญญาและบันทึกขอตกลงยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษากับ

มหาวิทยาลัย 

๗.๑๐ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติทุนจะไดรับเฉพาะเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนที่ไดรับกอนวันที่
ไดรับอนุมัติเต็มจํานวนและเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) 
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ขอ ๘ ระยะเวลายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 

๘.๑ มหาวิทยาลัยยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหตามกําหนดระยะเวลาในขอ ๗.๔ (๑) หรือ
(๒) แลวแตกรณี 

๘.๒ กรณีไมสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาในขอ ๗.๔ (๑) หรือ (๒) อาจไดรับ
การพิจารณาใหขยายเวลายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะกรณี ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน

โดยยังคงไดรับเงินตามขอ ๗.๑๐ เม่ือเกินกําหนดเวลาที่ใหขยายเวลาแลว พนักงานจะตองรับผิดชอบคาใชจาย

ดวยตนเอง 
ขอ ๙ ขั้นตอนการดําเนินงาน มีดังนี้ 

๙.๑ พนักงานสามารถยื่นขอทุนไดตลอดป 
๙.๒ พนักงานเสนอเรื่องขอรับทุนตอคณะกรรมการของหนวยงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ

หลักสูตร หรือสาขาวิชา พรอมท้ังคุณลักษณะอื่น ๆ เชน ผลการประเมินความประพฤติ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 
๙.๓ หนวยงานสงเรื่องไปที่สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 

๙.๔ สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรเสนอรองอธิการบดีที่กํากับดูแลพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

๙.๕ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ ในกรณีพนักงาน

มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการของหนวยงานสําหรับกรณี
พนักงานรายใดมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฉบับนี้ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

๙.๖ สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร แจงผลการพิจารณาใหพนักงานและหนวยงาน
ตนสังกัดของพนักงานรับทราบ 

๙.๗ พนักงานทําบันทึกขอตกลงการรับทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ ใหพนักงาน คณะกรรมการของหนวยงานดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของพนักงานสายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาในประเทศ
หรือตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ ๑๑ พนักงานยื่นเรื่องขอปรับวุฒิท่ีสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร โดยมหาวิทยาลัย 
จะปรับวุฒิและเงินเดือนใหตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ขอ ๑๒ การชดใชทุน 

๑๒.๑ กรณียุติการศึกษาหรือไมสําเร็จการศึกษา 
(๑) หากปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย พนักงานจะตองคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด

ใหกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไดรับเงินเดือน
หรือเงินคาตอบแทนตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงท่ีทํากับมหาวิทยาลัย 

(๒) หากลาออกหรือพนสภาพจากการเปนพนักงาน จะตองคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

และเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรับระหวางท่ีไดรับทุนตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงที่ทํากับ
มหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ กรณีสําเร็จการศึกษา 
(๑) หากปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย พนักงานจะตองปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย

เปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไดรับเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลง

ท่ีทํากับมหาวิทยาลัย 



 

-  ๕  -

 

(๒) หากลาออกหรือพนสภาพจากการเปนพนักงาน จะตองคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

และเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรับระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหไดรับทุนตามสัญญาหรือบันทึก
ขอตกลงท่ีไดทํากับมหาวิทยาลัย 

การคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนตามขอ ๑๒.๑ (๒)
หรือ ขอ ๑๒.๒ (๒) ใหลดจํานวนเงินที่จะตองคืนลงตามสัดสวนของระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานไปแลว 

ขอ ๑๓ พนักงานยื่นเอกสารคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคการศึกษา

ตอสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร หลังจากทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงการรับทุนยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาเพ่ือตรวจสอบกอนแจงใหสวนการเงินและบัญชีเบิกจาย 

ขอ ๑๔ พนักงานผูใดไดรับอนุมัติทุนตามประกาศนี้ ภายในสัญญาหนึ่งสัญญาใด
ใหขยายระยะเวลาการจางสําหรับสัญญานั้น ๆ ใหแกพนักงานผูนั้น เทากับระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ 

ขอ ๑๕ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวนคาธรรมเนียม กอนประกาศนี้มีผลบังคับใช ใหไดรับทุนตอไปจนกวา
จะครบกําหนดระยะเวลาการไดรับทุนตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงการรับทุน

 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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