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ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง ให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความ 

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
และเพื่อน้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ส้าหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
1.เงื่อนไขการให้ทุน 

1. บทความที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ในกรณีที่บทความได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์และมีค่าลงทะเบียนเพ่ือตีพิมพ์ ศูนย์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ นโดยเบิกจ่ายตามจริง 

3. ส้าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการท้าวิทยานิพนธ์/การวิจัยจากศูนย์ฯ การเขียนบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุนจะไม่ได้รับเงินสนับสนุน แต่หากมีบทความได้รับการตีพิมพ์หลังจากครบ
เงื่อนไขแล้วจะได้รับเงินสนับสนุน 

4. นอกเหนือจากเง่ือนไขในข้อ 1-3 ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไปทุนสนับสนุนการเขียนบทความตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติตัวชี วัด จ้านวนเงินทุนสนับสนุน 

 
2. งบประมาณที่สนับสนุนทุน 

2.1จ้านวนทุนสนับสนุนการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มี
รายละเอียด 

 
ตัวชี วัด จ้านวนเงิน 

บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี Impact factor ในฐาน ISI 20,000 บาท 

บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่มี Impact factor แต่อยู่ใน 
ฐาน ISI หรือ Scopus 

10,000 บาท 
 

บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (Thailand 
Citation Index) กลุ่มท่ี 1 

3,000 บาท 
 

บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (Thailand 
Citation Index) กลุ่มท่ี 2 

2,000 บาท 
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2.2ทุนสนับสนุนการเขียนบทความเพ่ือน้าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 

ตัวชี วัด จ้านวนเงิน 
การน้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3,000 บาท 
การน้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 1,500 บาท 

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้า

โขง อาคาร HS 02 อาคารวิจัยและการบริการวิชาการ ชั น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-203215 email: plurality@kku.ac.th  
นางสาวเบญจพร โคกแปะ 099-2070066 เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์  
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ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง ให้ทุนสนับสนุนการน้าเสนอบทความ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Oral Presentation) 

ส้าหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุน 

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือเป็น
อาจารย์ หรือนักวิจัยของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง ในขณะที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน และสามารถน้าเสนอ
ผลงานในระหว่างที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา หรือภายใน 6 เดือนหลังจากส้าเร็จการศึกษา 
 
2. เงื่อนไขของทุน 

2.1 บทความที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนจะต้องน้าเสนอในการประชุมวิชาการท่ีจัดขึ นตั งแต่ 
ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559) เป็นต้นไป 

2.2 ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ประเด็นเก่ียวกับอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง มีความ
เชื่อมโยงกับแผนงานวิจัยของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง และเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้า
โครงเรียบร้อยแล้ว 

2.3 บทความต้องระบุชื่อนักศึกษาผู้ขอทุนเป็นชื่อแรก และต้องปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของ
ผลงานร่วมด้วยทั งนี  ผลงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นนักวิจัยของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง จะได้รับการ
พิจารณาในล้าดับความส้าคัญแรก 

2.4 ต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.5 หากนักศึกษาได้รับทุน หรืออยู่ในระหว่างการขอรับทุนส้าหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์จาก
แหล่งทุนอื่น ต้องระบุรายละเอียดประกอบการขอทุนนี  

2.6 ส้าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนสนับสนุนการท้าวิทยานิพนธ์จากศูนย์ฯ และจบการศึกษาไปแล้วสามารถ
น้าเสนอบทความที่พัฒนาจากวิทยานิพนธ์โดยส่งบทความมาเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯได้ 

2.7 ต้องมีหลักฐานการตอบรับ จากผู้จัดการประชุมให้น้าเสนอผลงาน และระบุการตีพิมพ์บทความฉบับ
เตม็หรือบทคัดย่อในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (proceeding) ทั งนี  จะให้ความส้าคัญต่อบทความ
ฉบับเต็มมากกว่าการตอบรับการตีพิมพ์เป็นบทคัดย่อ 

2.8 นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.7 ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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3. จ้านวนเงินทุนอุดหนุน 
3.1 การประชุมที่จัดขึ นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น - ให้ทุนสนับสนุนการน้าเสนอ จ้านวน 1,500 บาท 
3.2 การประชุมที่จัดขึ นในประเทศไทย - ให้ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่ายานพาหนะ หรือค่าท่ีพัก อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ทั งนี  ต้องไม่เกินวงเงินที่ก้าหนดไว้ในตารางตามประกาศนี  
3.3 การประชุมที่จัดขึ นในต่างประเทศ – ให้ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในอัตรานักศึกษา 

หรือค่าเดินทางระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งภายในวงเงินที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุน 
ทั งนี  จ้านวนเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามการจ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ก้าหนดไว้ตามประเภทการน้าเสนอ 

ผลงาน ในตารางต่อไปนี  
ประเภทการน้าเสนอ ระดับการประชุม 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Oral Presentation ภายในคณะ ภายนอกคณะ จัดประชุมใน

ประเทศไทย 
จัดประชุมใน
ต่างประเทศ 

1,500 4,000 5,000 10,000 
 
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

4.1 ใบสมัครขอรับทุน 
4.2 ส้าเนาแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บว.23) ที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
4.3 หลักฐานการตอบรับการเสนอผลงาน ที่ระบุรูปแบบการน้าเสนอ 
4.4 เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเอกสารที่ระบุการตีพิมพ์บทความฉบับเต็มหรือบทคัดย่อ

ใน proceeding 
4.5 แนบบทความและบทคัดย่อ ที่จะน้าเสนอในการประชุมวิชาการ 

 
5. การเบิกจ่ายเงิน 

5.1 ค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามจ่ายจริง และให้มีใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่ายทุกรายการ ตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติดังรายการต่อไปนี  

1. ค่าลงทะเบียน 
2. ค่าท่ีพัก (ภายในประเทศ: ไม่เกิน 800 บาทต่อคืน) 
3. ค่ายานพาหนะ (ภายในประเทศ: รถโดยสารประจ้าทาง หรือ รถไฟ) 

5.2 เบิกค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ก้าหนด 
5.3 การเบิกจ่าย ให้น้าหลักฐานค่าลงทะเบียน (ใบเสร็จรับเงิน) หลังจากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการ เพ่ือขอรับทุนในวงเงินที่ได้รับอนุมุติ ตามขั นตอนการเบิกจ่ายเงินของศูนย์วิจัยฯ 



อ้าอิงผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้า
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