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เปรียบเทียบหลักเกณฑก์ารเบิกค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร 
ประกาศฉบับท่ี 405/2559 (ฉบับเดิม) ประกาศฉบับท่ี 2279/2560 (ฉบับใหม่) 

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ scopus ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
ไป 

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ 
(Accepted Date) ในวารสารนานาชาติในฐาน ISI หรือ scopus 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

"วารสาร" หมายถึง สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่มีก าหนดการจัดพิมพ์ที่
แน่นอน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
วารสาร (Peer review) ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ตาม
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับ
ล่าสุด และไม่รวมถึงรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

คงเดิม + เพิ่มเติม “รวมถึงวารสารในรูปแบบ Proceedings หรือ
วารสารฉบับพิเศษ (Special Issue หรือ Supplement Issue) ที่
เป็นการรวบรวมจากการประชุมวิชาการ”  

"บุคลากร" หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างสายผู้สอน ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งที่ปฎบิัติงานประจ า และรวมถึงท่ี
เกษยีณอายุราชการแล้ว แต่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ท่ีได้ submit ก่อน
เกษียณอายุราชการ หรือเป็นท่ีปรึกษาแก่นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

"บุคลากร" หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างสายวิชาการ ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏบิัติงานประจ า และรวมถึงท่ี
เกษียณอายุราชการและเลิกจ้างแล้ว แต่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ท่ีมีที่อยู่ 
(Affiliation) ระบุชัดเจนว่าเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7.1 ค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บส าหรับการตีพิมพ์ (Page 
charge) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อ
บทความ ส าหรับวารสารที่มีค่า Impact factor ไม่เกิน 5.00 หรือ 
ไม่เกิน 50,000 บาทต่อบทความ ส าหรับวารสารทีมีค่า Impact 
factor มากกว่า 5.00 โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าส าเนา
บทความ (reprint) 
7.2 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญทางภาษาต่างประเทศหรือผู้ปรับปรุง
บทความต้นฉบับภาษาต่างประเทศ (Manuscript editor) ให้
เบิกจ่ายได้ตามจ านวนหน้าของบทความที่ตีพิมพ์แล้ว (reprint) ใน
อัตราหน้าละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อบทความ โดยนับ
เฉพาะหน้าที่เป็นภาษาต่างประเทศรวมหน้าเอกสารอ้างอิง และเศษ
ที่เกินหนึ่งหน้าให้นับเป็นหนึ่งหน้า 

7.2 ค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บส าหรับการตีพิมพ์ (Page 
Charge) และค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญทางภาษาต่างประเทศหรือผู้
ปรับปรุงบทความต้นฉบับภาษาต่างประเทศ (Manuscript Editor) 
ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่รวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อ
บทความ ท้ังนี้ ให้เบิกได้เฉพาะวารสารที่อยู่ในเกณฑ์การได้รับรางวัล
การตีพิมพ์ตามข้อ 7.1.1 และ 7.1.2 

7.3 ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ที่มีค่า ปัจจัย
ผลกระทบ (Impact factor) หรือค่า SNIP ให้เบิกจ่ายตามอัตรา ใน
ประกาศ 405/2559 
1. 0.001-1.000 เบิกจ่ายได้ในอัตรา 10,000 บาท 
2. 1.001-2.000 เบิกจ่ายได้ในอัตรา 20,000 บาท 
3. 2.001-3.000 เบิกจ่ายได้ในอัตรา 30,000 บาท 
4. 3.001-4.000 เบิกจ่ายได้ในอัตรา 40,000 บาท 
5. มากกว่า 4.000 เบิกจ่ายได้ในอัตรา 50,000 บาท 
 
 
 
 
 

7.1 ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ให้เบิกจ่ายได้ตามคณุภาพ
วารสารที่ถึงจัดอยู่ในควอไทล์ ตามประกาศ 2279/2560 อ้างอิงจาก
ฐานข้อมูล Scimago หรือ Web of Science  
Q1 เงินรางวัล 50,000 บาท/บทความ * ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า 
Impact Factor มากกว่า 5.00  
Q1 เงินรางวัล 35,000 บาท/บทความ 
Q2 เงินรางวัล 40,000 บาท/บทความ * ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า 
Impact Factor มากกว่า 5.00  
Q2 เงินรางวัล 25,000 บาท/บทความ 
Q3 เงินรางวัล 10,000 บาท/บทความ          ขอเบิกได้ไม่เกิน 3 บทความ    

                                                                                     (นับต้ังแต่ประกาศฉบับน้ี ประกาศใช้) 

Q4 เงินรางวัล 5,000 บาท/บทความ 
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บทความวิจัยที่เป็น Letter to editor/Short 
communication/Research note/Case report หรือเทียบเคียง 
ให้เบิกจ่ายในอัตรา ร้อยละ50 ของค่าตอบแทนตามค่าปัจจัย
ผลกระทบ (Impact factor) หรือค่า SNIP ที่เป็น Full article หรือ 
Review article 
 

บทความวิจัยที่เป็น Letter to editor/Short 
communication/Research note/Case report รวมถึงบทความ
ที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ หรือบทความที่มี Publication 
Type ระบุว่า Conferences Paper หรือเทียบเคียง ให้เบิกจ่ายใน
อัตรา ร้อยละ50 ของค่าตอบแทนของบทความที่เป็น Full article 
หรือ Review article 
 

- ไม่ม ี * ส าหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป หาก
โครงการวิจัยที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มจ านวน 10,000 บาทต่อบทความ ต่อคน 

7.3.3 ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีค่า Impact factor ตามฐาน JCR มากกว่า 
5.00 ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกในอัตรา 10,000 บาทต่อบทความ 
พร้อมประกาศเกียรติคุณโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เขยีนแรก (First 
author) หรือผู้เขียนท่ีเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding 
author) 
7.3.4 ส าหรับบทความทบทวนวรรณกรรม หรือนิพนธ์ปริทัศน์ 
(Review article) ที่ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีค่าปัจจัยผลกระทบ (Impact factor) 
มากกว่า 5.00 ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกในอัตรา 50,000 บาทต่อ
บทความ พร้อมประกาศเกียรติคุณโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เขียนแรก 
(First author) หรือผู้เขียนท่ีเป็นผู้รับผิดชอบบทความ 
(Corresponding author) 
7.3.5 ค่าตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI ที่ไม่มีปัจจัยผลกระทบ (Impact factor) อ้างอิงตาม
ฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) และในฐานข้อมูล 
Scopus ที่ไม่มีค่าSNIP ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา 5,000 บาทต่อ
บทความ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Page 
charge) และค่าตอบแทนผู้ปรับปรุงบทความต้นฉบับ
ภาษาต่างประเทศ (Manuscript editor) 

- ไม่ม ี

 

 สรุปข้อมูล: นส.สิริญญา สุวงศ์จันทร์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 


