
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง การสนับสนุนทุนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ (P2P) ปงบประมาณ ๒๕๖๕

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

เพื่อสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในระดับนานาชาติให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการสรางชื่อเสียงและผลักดันมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกอบกับขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกําหนด
หลักเกณฑการสนับสนุนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ (P2P) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องการสนับสนุนทุนบทความ
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ (P2P)" 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับในปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ขอ ๓ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติ

ตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด 

ขอ ๔ ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาพนักงานสายวิชาการ
เขารวมโครงการ 

ขอ ๕ ประเภทของการใหทุน 
ประเภทท่ี ๑.๑ งบประมาณสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท 

เกณฑคัดเขา บทความวิจัย (Research article) ที่สงไปตีพิมพ (Submit) ตั้งแตวันที่ ๑

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยูระหวางการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Under Review) (ภายในปงบประมาณ
๒๕๖๕) ในวารสารวิชาการท่ีมีดัชนีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ (Q1) 

การปดโครงการ ผูรับทุนปดโครงการดวยบทความวิจัย (Research article) ฉบับใหม
ท่ีพัฒนาขึ้น (ไมเปนบทความเดียวกับเกณฑคัดเขา) และไดรับการตีพิมพบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

(Completed publication) หรือมีหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ (Accepted letter) ในวารสารทางวิชาการ
ท่ีมีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ (Q1) ในฐานขอมูล Scopus 

ดัชนีคุณภาพ (ควอรไทล) พิจารณาจาก คา CiteScore หรือคา SJR 

ประเภทท่ี ๑.๒ งบประมาณสนับสนุน ๓๐,๐๐๐ บาท
เกณฑคัดเขา หลักฐานการอนุมัติปดโครงการที่ไดรับทุนในขอ ๑.๑ และบทความวิจัย

(Research article) ท่ีอยูในสถานะพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Under review) ในวารสารวิชาการที่มีดัชนี
คุณภาพอยูใน ควอรไทล ๑ (Q1) และมีคา CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลที่ ๘๐ 

การปดโครงการ ผูรับทุนปดโครงการดวยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Completed

publication) (บทความเดียวกับเกณฑคัดเขา) หรือมีหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ (Accepted letter) 
ในวารสารวิชาการที่มีดัชนีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ (Q1) และมีคา CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลที่ ๘๐

ดัชนีคุณภาพ (ควอรไทล) พิจารณาจาก คา CiteScore 



 

-  ๒  -

 

ประเภทท่ี ๒ งบประมาณสนับสนุน ๓๐,๐๐๐ บาท

เกณฑคัดเขา บทความวิจัย (Research article) ที่ไดรับการตีพิมพเรียบรอยแลว
(Completed publication) จํานวน ๒ บทความ ในชวงปงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวารสารวิชาการที่มีดัชนี

คุณภาพอยูใน ควอรไทล ๑ (Q1) และบทความวิจัย (Research article) ที่อยูในสถานะพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ (Under review) ในวารสารวิชาการที่มีดัชนีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ (Q1) และมีคา

CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลท่ี ๘๐ 

การปดโครงการ ผูรับทุนปดโครงการดวยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Completed
publication) (บทความเดียวกับเกณฑคัดเขา) หรือมีหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ (Accepted letter) 

ในวารสารวิชาการที่มีดัชนีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ (Q1) และมีคา CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลที่ ๘๐
ดัชนีคุณภาพ (ควอรไทล) พิจารณาจาก คา CiteScore รวมกับ คา SJR 

ขอ ๖ คุณสมบัติของผูรับทุน 

๖.๑ เปนพนักงานสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๖.๒ ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน 

๖.๓ พนักงานสายวิชาการท่ีประสงครับการสนับสนุนทุนทั้งสามประเภท จะตองเปนผูเขียน
บทความวิจัย (Research article) โดยจะตองเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือผูประพันธ

บรรณกิจ (Corresponding author) ซึ่งระบุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนตนสังกัด (Affiliation) เทานั้น 

๖.๔ พนักงานสายวิชาการท่ียื่นบทความวิจัย (Research article) ในประเภทที่ ๑.๒ ตองเปน
ผูท่ีเคยไดรับการสนับสนุนทุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพประเภทท่ี ๑.๑ มาแลว 

๖.๕ พนักงานสายวิชาการท่ียื่นบทความเพื่อรับการสนับสนุนทุนประเภทที่ ๒ ตองมีผลงาน
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ฐานขอมูลScopus ที่มีดัชนีคุณภาพวารสาร

ในควอรไทล ๑ (Q1) มาแลวจํานวน ๒ บทความ ในรอบปงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๖.๖ พนักงานสายวิชาการท่ียื่นบทความวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ตองไมเปนผูที่คางสง

ปดทุนสนับสนุนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ (P2P) ในระยะที่ผานมา 
๖.๗ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ (P2P) ใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประสงคจะรับทุนในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตองไมเปนผูคางสงปดทุนโครงการที่
ครบกําหนดระยะเวลาปดโครงการแลว 

ขอ ๗ เงื่อนไขและการเสนอบทความวิจัย (Research article) เพื่อขอสนับสนุนทุนบทความ

วิจัยเพ่ือการตีพิมพ 
๗.๑ การสนับสนุนทุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพในปงบประมาณ ๒๕๖๕ สนับสนุนเฉพาะ

บทความวิจัย (Research article) ที่สงไปตีพิมพ (Submit) ในวารสารที่ใชระบบการรับบทความออนไลนผาน
เว็บไซต (Web-based submission system) เทานั้น 

๗.๒ บทความวิจัยตนฉบับ (Manuscript) ๑ เรื่อง สามารถสงขอรับการสนับสนุนทุนไดเพียง

๑ ครั้ง เทาน้ัน โดยผูสงตองมีคุณสมบัติตรงตามขอ ๖.๓
๗.๓  การขอรับการสนับสนุนทุนประเภทที่ ๑.๑ 

๗.๓.๑ พนักงานสายวิชาการยื่นบทความวิจัย (Research article) ที่อยูในสถานะ
พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Under review) ในวารสารวิชาการท่ีมีดัชนีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ 

ในฐานขอมูล Scopus (Q1) 

๗.๓.๒ มหาวิทยาลัยจายงบประมาณสนับสนุนใหพนักงานสายวิชาการที่ผานการ
คัดเลือกแกผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding author) จํานวน

โครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 



 

-  ๓  -

 

๗.๓.๓ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนตองพัฒนาบทความวิจัย

ตนฉบับ (Manuscript) และสงตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus ที่มีดัชนี
คุณภาพระดับควอรไทล ๑ (Q1) โดยใหระบุ "This research was financially supported by the new

strategic research project (P2P), Walailak University, Thailand." ในกิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)

๗.๓.๔ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนตองรายงานความกาวหนา 

ครั้งท่ี ๑ เมื่อครบระยะเวลา ๖ เดือน และรายงานการปดโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุน 
๗.๓.๕ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนตองปดโครงการดวยบทความ

วิจัยตีพิมพฉบับสมบูรณ หรือหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ (Accepted letter) สําหรับบทความวิจัยตามขอ
๗.๓.๓ กรณีที่บทความวิจัยในขอ ๗.๓.๓ ถูกปฏิเสธ (Reject) ผูรับทุนตองสงไปตีพิมพวารสารใหม (Resubmit)

โดยใชฉบับเกาท่ีปรับปรุงหรือฉบับใหม หรือใชผลงานวิจัยอื่นท่ีมีชื่อเปนผูประพันธอันดับแรก (First author)

หรือผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding author) และไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฐานขอมูล Scopus ที่มีดัชนีคุณภาพใน Q1 และมีกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ตาม

ขอ ๗.๓.๓ 
๗.๔ การขอรับสนับสนุนทุนประเภทท่ี ๑.๒ 

๗.๔.๑ พนักงานสายวิชาการยื่นบทความวิจัย (Research article) ที่อยูในสถานะ

พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Under review) ในวารสารท่ีมีดัชนีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ (Q1) ในฐานขอมูล
Scopus และมีคา CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลท่ี ๘๐ โดยมีบทบาทตามขอ ๖.๓ พรอมแนบหลักฐาน

หนังสืออนุมัติปดทุนและบทความวิจัย (Research article) หรือหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ (Accepted
letter) ของบทความวิจัยในประเภท ๑.๑ 

๗.๔.๒ มหาวิทยาลัยจายงบประมาณสนับสนุนใหพนักงานสายวิชาการที่ผานการ
คัดเลือกจํานวนโครงการละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

๗.๔.๓ บทความวิจัยที่เขารวมโครงการใหระบุ "This research was financially

supported by the new strategic research project (P๒P), Walailak University, Thailand." 
ในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

๗.๔.๔ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนตองรายงานความกาวหนา 
ครั้งท่ี ๑ เมื่อครบระยะเวลา ๖ เดือนและรายงานการปดโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุน 

๗.๔.๕ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนปดโครงการดวยบทความวิจัย

ตีพิมพฉบับสมบูรณ หรือหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ (Accepted letter) โดยเปนบทความตามขอ ๗.๔.๑
กรณีท่ีบทความในขอ ๗.๔.๑ ถูกปฏิเสธ (Reject) ผูรับทุนตองสงไปตีพิมพวารสารใหม (Resubmit) โดยใช

ฉบับเกาท่ีปรับปรุงหรือฉบับใหมหรือใชผลงานวิจัยอื่นท่ีมีชื่อเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือ
ผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding author) และไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ฐานขอมูล Scopus ท่ีมีดัชนีคุณภาพในควอรไทล ๑ (Q1) และมีคา CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลที่ ๘๐ 

๗.๕ การขอรับสนับสนุนทุนประเภทท่ี ๒ 
๗.๕.๑ พนักงานสายวิชาการยื่นบทความวิจัย (Research article) ที่อยูในสถานะ

พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Under review) ในวารสารท่ีมีดัชนีคุณภาพอยูในควอรไทล ๑ (Q1) ในฐานขอมูล
Scopus และมีคา CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลท่ี ๘๐ โดยมีบทบาทตามขอ ๖.๓ พรอมแนบหลักฐาน

บทความวิจัย (Research article) ที่ไดรับการตีพิมพเรียบรอยแลว (Completed online) ตามขอ ๖.๕

จํานวน ๒ บทความ



 

-  ๔  -

 

๗.๕.๒ บทความท่ีเขารวมโครงการใหระบุ "This research was financially

supported by the new strategic research project (P2P), Walailak University, Thailand."
ในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

๗.๕.๓ มหาวิทยาลัยจายเงินสนับสนุนใหพนักงานสายวิชาการที่ผานการ คัดเลือก
จํานวนโครงการละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

๗.๕.๔ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุน ตองรายงานความกาวหนา

ครั้งท่ี ๑ เมื่อครบระยะเวลา ๖ เดือน และรายงานการปดโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุน 
๗.๕.๕ พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนปดโครงการดวยบทความวิจัย

ตีพิมพฉบับสมบูรณ หรือหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ (Accepted letter) โดยเปนบทความตามขอ ๗.๕.๑
กรณีท่ีบทความในขอ ๗.๕.๑ ถูกปฏิเสธ (Reject) ผูรับทุนตองสงไปตีพิมพวารสารใหม (Resubmit) โดยใช

ฉบับเกาท่ีปรับปรุงหรือฉบับใหมหรือใชผลงานวิจัยอื่นท่ีมีชื่อเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือ

ผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding author) และไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ฐานขอมูล Scopus ท่ีมีดัชนีคุณภาพในควอรไทล ๑ (Q1) และมีคา CiteScore ไมตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลที่ ๘๐ 

ขอ ๘ การพิจารณาดัชนีคุณภาพ (ควอรไทล) และคา CiteScore ของวารสาร 
๘.๑ การพิจารณาดัชนีคุณภาพ(ควอรไทล) จากคา SJR ใหสืบคนจาก เว็บไซต Scimago

(https://www.scimagojr.com) และใหยึดดัชนีคุณภาพของวารสาร ณ วันที่สงบทความวิจัย (Submit) 

เพ่ือรับการพิจารณา 
๘.๒ การพิจารณาดัชนีคุณภาพ (ควอรไทล) จากคา CiteScore ใหสืบคนจาก เว็บไซต

Scopus (https://www.scopus.com) และใหยึดคา Percentile ของวารสาร ณ วันที่สงบทความวิจัย
(Submit) เพ่ือรับการพิจารณา 

ขอ ๙ การขอรับทุนสนับสนุนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ 
พนักงานสายวิชาการท่ีมีความประสงคจะขอรับทุนสนับสนุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ

ยื่นแบบฟอรมขอรับทุนพรอมแนบหลักฐานท่ีเกี่ยวของผานระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (WU DOMS)

มายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ขอ ๑๐ การเบิกจายเงินทุนสนับสนุนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ 
การเบิกจายคาใชจายตามประกาศนี้ใหเปนไปตามระเบียบประกาศ และขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 



 

-  ๕  -

 

 
 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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