
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  643/2565) 

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนในโครงการเพ่ิมผลงานการตีพิมพงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

ระดับนานาชาติท่อียูในฐานขอมลู Scopus หรือ ISI (Publication clinic) 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนได ก ําหนดวิส ัยทัศน  “มหาวิทยาลัยวิจ ัยช ั ้นนําของโลก” เปน

สถาบันอุดมศึกษาในกล ุ มพ ัฒนาการว ิจ ัยระดับแนวหนาของโลก และได ก ําหนดยุทธศาสตรที ่จะพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนา จึงจําเปนที่จะตองผลักดันใหเกิดการตีพิมพผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น และเพื่อใหเกิดการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย

ของคณาจารย ใหไดรับการตีพิมพในวารสารคุณภาพสูง ภายใตโครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพงานวิจัย (Publication 

clinic) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 

2558 และตามความในขอ 9.4(1) และขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน 

การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที ่1/2565  เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 จึงออกประกาศ ไวดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่        /2565) เรื่อง หลักเกณฑและ

อัตราคาตอบแทนในโครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI (Publication clinic) 

ขอ 2 ประกาศนี้มีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1564/2558) เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา

คาตอบแทน การบริหารจัดการโครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพงานวิจัย (Publication Clinic)  

ขอ 4 ในประกาศนี ้

        “โครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพงานวิจัย” หมายความวา โครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดขึ้น 

เพื่อใหคําปรึกษา ชวยปรับปรุงคุณภาพของบทความ และความถูกตองของภาษาอังกฤษ เพื่อใหบทความนั้นสามารถ

ตีพิมพในวารสารวิจัยระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI web of science ที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพ

วารสารในระดับ Tier 1 หรือ Q1 หรือ Q2 

“ผูจัดการประจําคณะ/หนวยงาน” หมายความวา ผูจัดการโครงการเพิ่มผลผลิตการตีพมิพงานวิจัย 

(Publication clinic) ประจําคณะหรือหนวยงาน 
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“บทความว ิ จ ั ย ” หมายความว  า  น ิพนธ ต  นฉบ ับ  (Original article) ห รือบทความ 

ทบทวนวรรณกรรม หรือ นิพนธปริทัศน (Review article) ซึ่งมีชื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในที่อยูของผูวิจัย 

“ผู  เช ี ่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ” หมายความวา ผ ู ทรงคุณว ุฒ ิที่ม ีความเช ี ่ยวชาญทาง

ภาษาอังกฤษ ซึ ่งสามารถตรวจพิจารณาบทคัดยอ และบทความฉบับภาษาอังกฤษ ใหมีความถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ และบริบทของเนื ้อหาใหมีความถูกตองในทางวิชาการ (โดยไดรับการแตงตั้งตามคําสั ่งมหาวิทยาลัย

ขอนแกนใหเปนผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ) 

“ผูเชี ่ยวชาญในการแกไขปรับปรุงบทความ” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางดานสาขาที่เก่ียวของกับบทความวิจัย ที่สามารถปรับปรงุและแกไขทั้งเนื้อหาวิชาการ และภาษาอังกฤษใหสมบูรณ

พรอมสงบทความตีพิมพ (โดยไดรับการแตงตั้งตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนผูเชี่ยวชาญในการแกไขปรับปรุง

บทความ) 

ขอ 5 คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ 

5.1  เปนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปนผูเขียนที่เปนชื่อแรก (first author) หรือ 

ผูที่เปนผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) คนใดคนหนึ่ง 

5.2  ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกกลุม ไมสามารถขอ

เบิกจายคาตอบแทนตามประกาศฉบับนี้ 

ขอ 6 อัตราคาตอบแทนผูจัดการประจําคณะ/หนวยงาน ใหจายในอัตรา 500 บาท ตอบทความ ซึ่งจะ

เบิกจายหลังจากบทความนั้นไดรับการยอมรับใหตีพิมพจากวารสาร (Accepted) หรือ ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว 

(Published)  

ขอ 7 อัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ใหจายในอัตรา 5,000 บาท ตอบทความ ซึ่งจะ

เบิกจายหลังจากบทความนั้นไดรับการยอมรับใหตีพิมพจากวารสาร (Accepted) หรือ ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว 

(Published) 

ขอ 8  อัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการแกไขปรับปรุงบทความ ใหจายในอัตรา 10,000 บาท ตอบทความ  

ซึ่งจะเบิกจายหลังจากบทความนั้นไดรับการยอมรับใหตีพิมพจากวารสาร (Accepted) หรือ ไดรับการตีพิมพเผยแพร

แลว (Published) 

ขอ 9 การจายเงินคาตอบแทนขอ 7 และ ขอ 8 ใหเบิกจายไดเพียงขอใดขอหนึ่งเทานั้น 

ขอ 10 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายที่เกิดขึ้นสําหรับบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI web of science ที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพวารสาร

ในระดับ Tier 1 หรือ Q1 หรือ Q2 เทานั้น (การจัดอันดับคุณภาพ ณ วันที่บทความไดรับการยอมรับใหตีพิมพจาก

วารสาร)  

ขอ 11 กรณีผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ หรือ ผูเชี่ยวชาญในการแกไขปรับปรุงบทความ เปนผูรวม

เขียนบทความวิจัย ไมสามารถเบิกจายคาตอบแทนตามประกาศนี้ได 

ขอ 12 หลักฐานประกอบการเบิกจาย ประกอบดวย 

12.1 แบบขออนุม ัต ิเง ินคาตอบแทนในโครงการเพิ ่มผลผล ิตการตีพ ิมพงานว ิจ ัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (Publication clinic)  
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12.2 หล ักฐานการจ ายเง ินค าตอบแทนโครงการเพ ิ ่มผลผล ิตการต ีพ ิมพงานว ิจ ัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (Publication clinic)  

12.3 ตารางรายละเอียดบทความ 

12.4 คําสั่งแตงตั้งผูจัดการคณะ หรือคําสั่งแตงตั้งผูเชี่ยวชาญในโครงการเพิ่มผลงานการตพีิมพ

งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus หรอื ISI (Publication clinic) 

ขอ 13 การขอเบิกจายคาตอบแทนใน ขอ 6 ขอ 7 และ ขอ 8 ใหคณะ หรือ กองบริหารงานวิจัยยื่นแบบ

ขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนฯ โดยผานความเห็นชอบจากหัวหนาสวนงาน หรือ หัวหนาหนวยงาน หรือ ผูที่ไดรับ

มอบหมาย พรอมกับหนังสือยอมรับการตีพิมพ (Accepted letter) หรือ สําเนา (Reprint) จากวารสารที่ตีพิมพที่ได

ระบุเลขหนาอยางชัดเจน หรือหลักฐานการเผยแพรบนฐานขอมูล electronic ของ Scopus หรือ ISI web of 

science กรณีที ่เปน e-published journal แลวเสนอตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที ่ไดร ับมอบหมายใหเปน

ผูอนุมัต ิ

ขอ 14 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 ประกาศ ณ วันที่  7   มีนาคม พ.ศ. 2565 
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