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เรื่อง เงินสนับสนุนบทความตีพิมพคุณภาพสูงแบบเหมาจาย

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

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ไดประกาศ

รางวัลในการเผยแพรผลงาน และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได
ประกาศเงินสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงาน ไปแลว นั้น 

เพื่อเปนการสงเสริมการเผยแพรบทความวิจัยประเภท Full length research article และ
บทความปรทัิศน (Review article) ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชนสงูสดุตอบคุลากรและมหาวิทยาลัย

รวมท้ังสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๕๙ มติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และมติคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ในการประชุมครั้งท่ี ว.๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จึงให
ยกเลิกประกาศฉบับดังกลาวขางตน และออกประกาศไว ดังตอนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เงินสนับสนุนบทความ

ตีพิมพคุณภาพสูงแบบเหมาจาย" 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

"บทความตีพิมพคุณภาพสูง" หมายถึง บทความวิจัยประเภท Full length
research article และบทความปริทัศน

(Review article) ตีพิมพในวารสาร
ที่อยูในฐาน Scopus Q1 

"พนักงานสายวิชาการ" หมายถึง พนักงานสายวิชาการประเภทประจํา
และประเภทตาง ๆ ไดแก พนักงาน

สัญญาจาง อาจารยสัญญาจาง พนักงาน

ชาวตางประเทศ ศาสตราภิชาน และ
พนักงานสายบริหารวิชาการ และ

ใหหมายความรวมถึงพนักงานวิสาหกิจ
สายวิชาการดวย 
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"ผูประพันธอันดับแรก"  หมายถึง  ผูที่มีชื่อในผลงานวิชาการเปนชื่อแรก 

รับผิดชอบการทําผลงานวิชาการ และ
เขียนตนฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้น

ดวยตนเอง 
"ผูประพันธบรรณกิจ"  หมายถึง  บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ

ในการเผยแพรผลงานวิจัย หรือผลงาน

ทางวิชาการ ใหเกิดการถายทอด
เปนเรื่องราว แสดงใหเห็นถึงคุณคา

ทางวิชาการที่ประกอบดวย การแสดง
ขอมูล หลักฐาน ขอคิดเห็น และ

ประสบการณ รวมทั้งทําหนาที่

รับผิดชอบติดตอกับบรรณาธิการ 
ขอ ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติ

ตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด
ขอ ๕  คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน และลักษณะของบทความตีพิมพคุณภาพสูง 

๕.๑ เปนพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

๕.๒ มีบทบาทเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือผูประพันธบรรณกิจ
(Corresponding author) ของบทความตีพิมพคุณภาพสูงที่ขอรับการสนับสนุน โดยการพิจารณาสถานะการ

เปนผูประพันธอันดับแรกหรือผูประพันธบรรณกิจ ถือตามบทความตีพิมพคุณภาพสูงที่ตีพิมพเผยแพรที่ระบุ
volume และเลขหนาหรือจํานวนหนา 

๕.๓ บทความตีพิมพคุณภาพสูง จะตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) จะตองระบุหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัย หรือมีชื่อของมหาวิทยาลัย

     ของผูเสนอขอ 

(๒) ไมเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธตามหลักสูตรการศึกษา
     ของผูเสนอขอ 

(๓) ตองตีพิมพเผยแพรตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เปนตนไป 
ขอ ๖  งบประมาณท่ีสนับสนุนบทความตีพิมพคุณภาพสูงที่เสนอขอรับการสนับสนุน

เงินแบบเหมาจาย ตองเปนบทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล Scopus โดยตรวจสอบ

จาก www.scopus.com และคิดคา Quartile (Q) ในขณะที่บทความไดรับการตีพิมพเผยแพร 
สําหรับเงินสนับสนุนมีรายละเอียดดังนี้
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ขอ ๗  บทความตีพิมพคุณภาพสูง ๑ บทความ ยื่นขอรับเงินสนับสนุนแบบเหมาจายไดเพียง 
๑ ครั้งเทานั้น 

 ขอ ๘  บทความท่ีไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนตามประกาศนี้แลว ไมใหนําไปใชเพื่อขอรับเงินจาก
โครงการ P2P และจากเงินกองทุนสํานักวิชา 

ขอ ๙  การขอรับเงินสนับสนุนและการพิจารณา ผูประพันธอันดับแรกหรือผูประพันธ

บรรณกิจ กรอกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพกําหนด
พรอมแนบบทความตีพิมพคุณภาพสูง ฉบับท่ีตีพิมพเผยแพรที่ระบุเลมที่และเลขหนา 

ขอ ๑๐  การอนุมัติคาใชจายใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจ
อนุมัติคาใชจายตามประกาศนี้ ท้ังนี้ การเบิกจายคาใชจายตามประกาศนี้ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ และ

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

ผลงาน จํานวนเงินสนับสนุน

บทความตีพิมพคุณภาพสูงท่ีเผยแพรในฐาน

Scopus Q1  
 - ท่ีมีคา Percentile 85 ข้ึนไป และ

 - มีผูรวมวิจัยตางสถาบันภายนอกประเทศ

๖๐,๐๐๐ บาท

บทความตีพิมพคุณภาพสูงท่ีเผยแพรในฐาน 

Scopus Q1 
 - ท่ีมีคา Percentile 85 ข้ึนไป แตไมมีผูรวมวิจัยตาง

สถาบันภายนอกประเทศ 
 

๓๐,๐๐๐ บาท 

บทความตีพิมพคุณภาพสูงท่ีเผยแพรในฐาน

Scopus Q1 
 - ท่ีมีคา Percentile 75 ข้ึนไป และ

 - มีผูรวมวิจัยตางสถาบันภายนอกประเทศ 
 

๔๐,๐๐๐ บาท

บทความตีพิมพคุณภาพสูงท่ีเผยแพรในฐาน 

Scopus Q1
 - ท่ีมีคา Percentile 75 ข้ึนไป แตไมมีผูรวมวิจัยตาง

สถาบันภายนอกประเทศ 
 

๒๐,๐๐๐ บาท
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 ประกาศ ณ  วันที่   ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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