
ประกาศคณะแพทยศาสตร  (ฉบับท่ี  48 /2543)
เร่ือง  วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินคาใชจายในการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย

ในวารสารที่อยูในระบบดัชนีวารสารการแพทย  (Index Medicus)  ของบุคลากร  คณะแพทยศาสตร
…………………………

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 80/2543)  ลงวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2543  กํ าหนด
หลักเกณฑการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่อยูในระบบดัชนีวารสารการแพทย (Index Medicus)
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร  เพื่อเปนการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย  ใหเปนที่แพรหลาย ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

ฉะนั้น  อาศัยอํ านาจตามขอ 9 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 80/2543)  เร่ือง  หลัก
เกณฑการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่อยูในระบบดัชนีวารสารการแพทย (Index Medicus) ของ
บุคลากร  คณะแพทยศาสตร  และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะแพทยศาสตร ในคราวประชุม
คร้ังที่  17 / 2543  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2543  คณะแพทยศาสตร  จึงกํ าหนดวิธีการเบิกจายเงินคาใชจายในการ
สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่อยูในระบบดัชนีวารสารการแพทย     (Index    Medicus)  ของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร  ไวดังตอไปนี้

ขอ  1  ประกาศนี้  เรียกวา  “ ประกาศคณะแพทยศาสตร  (ฉบับที่  48  /2543)  เร่ือง วิธีปฏิบัติในการ
เบิกจายเงินคาใชจายในการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่อยูในระบบดัชนีวารสารการแพทย  (Index
Medicus)  ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร  ”

ขอ  2  บรรดาประกาศ  คํ าสั่งหรือแนวปฏิบัติอ่ืนใด ในสวนที่กํ าหนดไวแลวในประกาศนี้หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับประกาศนี้  ใหใชประกาศนี้แทน

ขอ  3  ประกาศนี้  ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ  4  ในประกาศนี้

“ คณะแพทยศาสตร ”  หมายถึง  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
“ คณบดี ”  หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร
“ ฝายวิจัย”  หมายถึง  ฝายวิจัย  คณะแพทยศาสตร
“ บุคลากร”  หมายถึง  ขาราชการ  สังกัดคณะแพทยศาสตร  ที่เสนอขอรับการสนับสนุน

ตามประกาศนี้
“ ผลงานวิจัย”  หมายถึง  นิพนธ ตนฉบับ (original article) หรือ บทความทบทวน

วรรณกรรม (review article) ที่บุคลากร เปนชื่อแรก (first author) หรือเปนผูจัดทํ าบทความตนฉบับ (corresponding
author)



“ บทความตนฉบับ ”  หมายถึง  บทความผลงานวิจัยที่อยูในลักษณะพรอมสงเพื่อพิจารณา
ลงตีพิมพในวารสาร (manuscript)

“ วารสาร ”  หมายถึง   วารสารที่อยูในระบบดัชนีวารสารการแพทย (Index Medicus)
ขอ  5  ผลงานวิจัย  หรือบทความตนฉบับที่ขอรับการสนับสนุน  ตองเปนไปตามประกาศมหาวิทยา

ลัยขอนแกน (ฉบับที่ 80/2543) และไดรับการพิจารณาใหลงตีพิมพในวารสารที่อยูในระบบดัชนีวารสารการแพทย
(Index Medicus)   

ขอ  6  การเบิกจายเงินคาใชจาย  ตามประกาศนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแบบพิมพที่ฝายวิจัย
กํ าหนด ดังนี้

6.1 คาจัดสง  ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ  เชน  คาธรรมเนียมไปรษณีย  คาใชจายที่เกี่ยวของ
และคาธรรมเนียมที่วารสารเรียกเก็บสํ าหรับการตีพิมพ (page charge) ใหเบิกจายไดตามจริงแตไมเกิน 10,000 บาท
ตอเร่ือง

การเบิกจายเงินคาใชจาย ตามขอ 6.1 ใหผูที่ขอรับการสนับสนุน  แสดงหลักฐานในการ
เบิกจายเงิน จํ านวน 2 ชุด ดังนี้

6.1.1 แบบขออนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการจัดสงผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ
6.1.2 สํ าเนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ
6.1.3 หนังสือตอบรับการลงตีพิมพจากวารสาร
6.1.4 ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมที่วารสารจัดเก็บ (page charge)
6.1.5 ใบเสร็จรับเงินคาจัดสงผลงานวิจัย
6.1.6 ในกรณีที่เปนการวิจัยในมนุษย ใหแสดงหลักฐานการไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 7/2542  เมื่อวันที่  30
มีนาคม  2542

6.2 คาตอบแทนผูปรับปรุงบทความตนฉบับ (manuscript editor)  และคาใชจายที่เกี่ยวของให
เบิกจายไดตามจริงแตไมเกิน 3,500 บาท ตอเร่ือง  โดยผูปรับปรุงบทความตนฉบับตองเปนผูที่ฝายวิจัย ใหความเห็น
ชอบ  และมีหลักฐานแสดงวาบทความตนฉบับนั้นอยูในกระบวนการสงเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ (submission)

การเบิกจายเงินคาใชจาย ตามขอ 6.2 ใหผูที่ขอรับการสนับสนุน  แสดงหลักฐานในการ
เบิกจายเงิน จํ านวน 2 ชุด ดังนี้

6.2.1 แบบขอรับการพิจารณาบทความตนฉบับ (manuscript) เพื่อการตีพิมพ
6.2.2 แบบขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนผูปรับปรุงบทความตนฉบับ
6.2.3 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน หรือหลักฐานแสดงการรับเงิน
6.2.4 สํ าเนาบทความตนฉบับ
6.2.5 ในกรณีที่เปนการวิจัยในมนุษย ใหแสดงหลักฐานการไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามมติที่



ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 7/2542  เมื่อวันที่  30
มีนาคม  2542

6.3 เงินสนับสนุนผลงานวิจัยเมื่อไดรับการตีพิมพในวารสาร  ใหเบิกจายได  10,000 บาท
ตอเร่ือง

การเบิกจายเงินคาใชจาย ตามขอ 6.3 ใหผูที่ขอรับการสนับสนุน  แสดงหลักฐานในการ
เบิกจายเงิน จํ านวน 2 ชุด  ดังนี้

6.3.1 แบบอนุมัติเบิกจายเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
6.3.2 สํ าเนาผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (reprint)
6.3.3 ใบสํ าคัญรับเงิน
6.3.4 หลักฐานที่แสดงวาผลงานวิจัยสืบคนไดจากระบบดัชนีวารสารการแพทย
6.3.5 ในกรณีที่เปนการวิจัยในมนุษย ใหแสดงหลักฐานการไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 7/2542  เมื่อวันที่  30
มีนาคม  2542

ขอ  7  ใหคณบดี  รักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543

ลงชื่อ  สุขชาติ  เกิดผล
(รองศาสตราจารยสุขชาติ  เกิดผล)

รองคณบดีฝายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร

         สํ าเนาถูกตอง
ลงชื่อ รักษเกียรติ  กระแสร
(นายรักษเกียรติ  กระแสร)

รักษาการหัวหนางานบริการวิชาการและวิจัย


