
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 2152/2564) 

เรื่อง  อัตราคาใชจายในการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

…………………………………………………………………………. 

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 และตามความในขอ9.4 (1) และขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันที่ 

29  กันยายน พ.ศ .  2564 จึ ง ไดกํ าหนดหลักเกณฑการ เบิกจ ายเ งินสนับสนุนการตี พิมพ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2152 /2564) เรื่อง 

อัตราคา ใช จ ายในการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

ขอ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  2279/2560) ลงวันที่  

27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2560 

ขอ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“บทความวิจัย” หมายความวา นิพนธตนฉบับ (Original article) หรือ 

บทความทบทวนวรรณกรรม หรือ 

นิพนธปริทัศน (Review article) หรือ 
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Short communication หรือ 

Research note หรือ Case report 

ทั้งนี้ ไมรวมถึง Letter to editor หรือ 

บทความสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  

“วารสาร” หมายความวา สิ่งพิมพทางวิชาการที่จัดพิมพโดย

หนวยงานราชการ เอกชน หรือสมาคม

วิชาชีพตาง ๆ ที่มีกําหนดการจัดพิมพที่

แนนอน โดยผานการพิจารณากลั่นกรอง

โดยผูทรงคณุวุฒิประจําวารสาร (Peer 

review) ที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ 

Scopus ตามประกาศที่เก่ียวของของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ฉบับลาสุด โดยไมรวมถึง วารสารใน

ลักษณะ Proceedings หรือ Procedia 

หรือ วารสารฉบับพิเศษ (Special issue 

หรือ Supplement issue) หรือ 

วารสารที่ตีพิมพผลงานที่รวบรวมจาก

การประชุมวิชาการ 

“บุคลากร” หมายความวา ขาราชการ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจาง

สายวิชาการ ในสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปฏิบัติงาน

ประจํา รวมถึงที่เกษียณอายุราชการ 

และเลิกจางแลว แตมีบทความตีพิมพซึ่ง

ปรากฏชื่อผูขอเบิก และระบุที่อยู 

(Affiliation) ชัดเจนวาเปน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5 คาใชจายตามประกาศนี้ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

5.1 คาตอบแทนการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus  
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5 .1 .1  บทความประเภท Original article หรือ  Review article ใหจ าย

คาตอบแทนตามอันดับคุณภาพวารสาร อางอิงจากฐานขอมูล Scopus หรือ Scimago หรือ ISI หรือ 

Web of Science โดยใชขอมูลอางอิงจากสาขาวิชาที่มีการจัดอันดับคุณภาพดีที่สุดในอัตรา ดังนี ้

5.1.1.1 บทความที่ตีพิมพในวารสารอันดับสูงสุดรอยละ 10 ของสาขา 

(Top 10% หรือ Tier 1 journal) เบิกจายไดในอัตราไมเกิน 50,000 บาท ตอบทความ 

5.1.1.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารควอไทล 1 (Q1) เบิกจายไดใน

อัตราไมเกิน 40,000 บาท ตอบทความ 

5.1.1.3 บทความที่ตีพิมพในวารสารควอไทล 2 (Q2) เบิกจายไดใน

อัตราไมเกิน 30,000 บาท ตอบทความ 

5.1.2 บทความประเภท Short communication หรือ Research note หรือ 

Case report หรือ เทียบเคียง ใหเบิกจายในอัตรา รอยละ 50 ของคาตอบแทนการตีพิมพบทความที่เปน 

Original article หรือ Review article 

5.1.3 ผูขอเบิกที่เปนผูเขียนชื่อแรก (First author) หรือ เปนผูรับผิดชอบ

บทความ (Corresponding author) ใหเบิกจายไดตามอัตราในขอ 5.1.1 หรือ 5.1.2 ขึ้นอยูกับประเภท

ของบทความ 

5.1.4 กรณีผูขอเบิกเปนผูเขียนชื่อแรกรวม (Co-first author) หรือ ผูรับผิดชอบ

บทความรวม (Co-corresponding author) ใหเบิกจายไดเทากับผูขอเบิกที่เปนผูเขียนรวม (Co-

author) ยกเวน ผูขอเบิกเปนผูเขียนชื่อแรกรวม (Co-first author) หรือ ผูรับผิดชอบบทความรวม (Co-

corresponding author) ในบทความรวมกับ ผูเขียนชื่อแรก (First author) หรือ ผูรับผิดชอบบทความ 

(Corresponding author) ชาวตางชาติ 

5.1.5 กรณีผูขอเบิกเปนผูรวมเขียน (Co-author) ใหเบิกจายคาตอบแทนเปน

สัดสวนเทากับจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายวิชาการ) จากจํานวนผูเขียนทั้งหมด โดยผูขอ

เบิกเปนผูรับผิดชอบในการนําคาตอบแทนท่ีไดรับไปจัดสรรใหกับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนที่

เปนผูรวมเขียนในบทความนั้น 

คาตอบแทน =
คาตอบแทนตามขอ . .  หรือ . .

จํานวนผูเขียนท้ังหมด
× จํานวนผูเขียนใน มข. (นับเฉพาะสายวิชาการ) 

5.2 คาธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บสําหรับการตีพิมพ (Page charge) และคา

ปรับปรุงบทความ (Manuscript edit) 

5.2.1 ผูขอเบิกจะตองเปนผูเขียนชื่อแรก (First author) หรือ ผูรับผิดชอบ

บทความ (Corresponding author) เทานั้น ไมรวมถึงผูขอเบิกที่ เปนผู เขียนชื่อแรกรวม (Co-first 

author) หรือ ผูรับผิดชอบบทความรวม (Co-corresponding author) 
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5.2.2 ผู้ขอเบิกสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด ดังนี้ 
5.2.2.1 ไม่เกิน 50,000 บาท ส าหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารอันดัสูงสุด 

ร้อยละ 10 ของสาขา (Top 10% หรือ Tier 1 journal) 
5.2.2.2 ไม่เกิน 40,000 บาท ส าหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารควอไทล์ 1 (Q1) 
5.2.2.3 ไม่เกิน 30,000 บาท ส าหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารควอไทล์ 2 (Q2) 

5.2.3 ค่าปรับปรุงบทความ (Manuscript edit) เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อ
บทความ และเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บส าหรับการตีพิมพ์ (Page charge) แล้วไม่เกิน
อัตราที่ก าหนดในข้อ 5.2.2 

5.2.4 บทความประเภท Short communication หร ือ Research note หรือ 
Case report หรือ เทียบเคียง สามารถเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บส าหรับการตีพิมพ์ (Page 
charge) และค่าปรับปรุงบทความ (Manuscript edit) ได้ในอัตราร้อยละ 50 ของบทความประเภท Original 
article หรือ Review article 

5.3 ค่าตอบแทนเพ่ิมเติม 
5.3.1 เบิกจ่ายให้กับผู ้เขียนชื ่อแรก (First author) หรือ ผู ้รับผิดชอบบทความ 

(Corresponding author) หรือ ผู้เขียนร่วม (Co-author) โดยสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ บทความ 
5.3.2 ผู้ขอเบิกสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมกรณีตีพิมพ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ชั้นน าอันดับ 1-400 ของโลก โดยอ้างอิงจาก QS World University Ranking ในปีปัจจุบันที่ปรากฏในเว็บไซต์ 
ในอัตรา 5,000 บาท ต่อบทความ 

5.3.3 บทความประเภท Short communication หรือ Research note หรือ Case 
report หรือ เทียบเคียง ที่มีการตีพิมพ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอันดับ 1-400 ของโลก ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน
เพ่ิมเติมได้ในอัตรา ร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนในข้อ 5.3.2 
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ตารางสรุปอัตราคาใชจายสําหรับสนับสนุนการตีพิมพ 

คาใชจายที่สนับสนุน ประเภทผูขอเบิก Tier 1 Q1 Q2 Q3 Q4 

กรณีบทความประเภท Original article หรือ Review article 

5.1 คาตอบแทนการตีพิมพ First author หรือ 

Corresponding 

author 

50,000 40,000 30,000 - - 

Co-author ขอ 5.1.5 ขอ 5.1.5 ขอ 5.1.5 - - 

กรณีบทความประเภท Original article หรือ Review article 

5.2 คา Page charge และ 

คา Manuscript edit 

First author หรือ 

Corresponding 

author 

จายตาม

จริง และ

ไมเกิน

50,000 

จายตาม

จริง และ

ไมเกิน

40,000 

จายตาม

จริง และ

ไมเกิน

30,000 

- - 

Co-author - - - - - 

5.3 คาตอบแทนเพิ่มเติม First author หรือ 

Corresponding 

author 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Co-author 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

กรณีบทความประเภท Short communication หรือ Research note หรือ Case report หรือ 

เทียบเคียง 

5.1 คาตอบแทนการตีพิมพ First author หรือ 

Corresponding 

author 

25,000 20,000 15,000 - - 

Co-author ขอ 5.1.5 ขอ 5.1.5 ขอ 5.1.5 - - 

5.2 คา Page charge และ 

คา Manuscript edit 

First author หรือ 

Corresponding 

author 

จายตาม

จริง และ

ไมเกิน

25,000 

จายตาม

จริง และ

ไมเกิน

20,000 

จายตาม

จริง และ

ไมเกิน

15,000 

- - 

Co-author - - - - - 

5.3 คาตอบแทนเพิ่มเติม First author หรือ 

Corresponding 

author 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Co-author 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
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ขอ 6 แนวปฏิบัติและวิธีการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 7  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ คําสั่ง 

หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการซึ่งไมขัดหรือแยงประกาศนี ้

ประกาศ ณ วันที่  21   ตุลาคม พ.ศ. 2564 

vilaivan
Chanchai01 Stamp


