
 
ประกาศศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

( ฉบับที่ 1 / 2561 ) 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยและสนับสนุนทุนการศึกษา  

------------------------------------------------------ 
ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับที่ 385/2545 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขงที่มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ เครือข่ายวิจัย สถาบันและองค์กรพัฒนาในประเทศลุ่มน้้าโขง พัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา 
สอดรับกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 453/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวจิัยของกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย และสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถ
เผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 จึงประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยและสนับสนุนทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 1/2561)   
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยและสนับสนุนทุนการศึกษา  

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 มหาวิทยาลัย  หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดี หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ศูนย์วิจัย  หมายความว่า ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ้านวยการ หมายความว่า ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง     
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทุนวิจัย  หมายความว่า ทุนอุดหนุนการวิจัยส้าหรับอาจารย์หรือนักวิจัยที่สังกัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  นักวิจัย  หมายความว่า เป็นข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอนมีต้าแหน่งอาจารย์หรือ 

บุคคลที่ปฏิบัติในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือนักวิจัยอิสระที่เป็น
สมาชิกศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทุนการศึกษา หมายความว่า ทุนอุดหนุนการศึกษาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตศึกษา หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นสมาชิกในศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 / ข้อ 4 คุณสมบัติของนักวิจัย... 
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ข้อ 4 คุณสมบัติของนักวิจัย  
4.1 เป็นข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอน มีต้าแหน่งอาจารย์ประจ้าในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ 
4.2 เป็นนักวิจัยที่เป็นสมาชิกของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง 
4.3 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมจากคณะกรรมการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง 

ข้อ 5 คุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
5.2 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมจากคณะกรรมการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง 
5.3 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงก้าหนด  

 ข้อ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 
6.1 สนับสนุนทุนวิจัย ส้าหรับนักวิจัยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง งบประมาณในการด้าเนิน

โครงการวิจัย โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท (ตามความเหมาะสมของเนื้อหางานและผลงานที่จะได้รับ) สามารถจ้าง
นักศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาได้ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 203/2561 เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยการบริการ
วิชาการและวิธีปฏิบัติในการใช้จา่ยเงินวิจัย การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่าที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงก้าหนด 

6.1.1 สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ส้าหรับนักวิจัยในศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้า
โขง จัดสรรทุนตามผลงานทางวิชาการดังนี้ 

1) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ในฐาน Scopus หรือ ISI ที่มีค่า 
Impact factor ได้รับทุนสนับสนุน 20,000 บาท/บทความ  

2) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ในฐาน Scopus หรือ ISI ที่ไม่มีค่า 
Impact factor ได้รับทุนสนับสนุน ไม่เกิน 10,000 บาท/บทความ 

3) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ได้รับทุนสนับสนุน 
ไม่เกิน 3,000 บาท/บทความ 

4) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ได้รับทุนสนับสนุน 
ไม่เกิน 1,500 บาท/บทความ 

5) นักวิจัยที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้รับทุนสนับสนุนไม่เกิน 
3,000 บาท/บทความ 

6) นักวิจัยที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ได้รับทุนสนับสนุน ไม่เกิน 
1,500 บาท/บทความ 

6.2 สนับสนุนทุนการศึกษา ส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง 
สนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

6.2.1 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (ภาคปกติ) 

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระดับปริญญาโทไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน หรือระดับปริญญาเอกไม่
เกิน 10,000 บาท/เดือน ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (ภาคปกติ) 

/ 6.2.2 สนับสนนุทุนการศึกษา... 
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6.2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ 
1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท จัดสรรค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามพื้นที่จัดท้า

วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
- เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น   โครงการละไม่เกิน 15,000 บาท 
- เขตพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท 
- เขตพื้นที่ต่างประเทศ  โครงการละไม่เกิน 25,000 บาท 

2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก จัดสรรค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการละ     
ไม่เกิน 30,000 บาท (ทุกพื้นที่จัดท้าวิทยานิพนธ์)  

6.2.3 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง จัดสรรค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามผลงานทางวิชาการของนักศึกษาดังนี้ 

1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ในฐาน 
Scopus หรือ ISI ที่มีค่า Impact factor ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 20,000 บาท/บทความ  

2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ในฐาน 
Scopus หรือ ISI ที่ไม่มีค่า Impact factor ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 10,000 บาท/บทความ 

3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 3,000 บาท/บทความ 

4) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 1,500 บาท/บทความ 

5) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 3,000 บาท/บทความ 

6) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 1,500 บาท/บทความ 

ข้อ 7 เงื่อนไขในการรับการสนับสนุนทุนวิจัยและสนับสนุนทุนการศึกษา 
7.1 ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ส้าหรับนักวิจัยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงต้องปฏิบัติตามที่ศูนย์วิจัย 

พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงก้าหนดดังนี้ 
1) โครงการวิจัยจะต้องมีความสอดคล้องด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
2) ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นต้องอ้างอิงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงเป็นแหล่งทุนและสังกัด 
3) ผลงานทางวิชาการของโครงการวิจัยต้องตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 1 หรือตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI อย่างน้อยจ้านวน 1 บทความ 
4) ส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ้านวน 1 เล่ม และไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานทาง

วิชาการต่าง ๆ ใส่แผ่น CD จ้านวน 1 แผ่น 
5) ส่งหลักฐานหักล้างเงินทุนสนับสนุนการวิจัยตามที่ได้รับจัดสรร 
6) เมื่อผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ให้รายงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง

ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถน้ามานับเป็นผลงานทางวิชาการในการปิดทุนได้ 
 

/ 7.1.1 สนับสนนุทุนเพื่อพัฒนา... 
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7.1.1 สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ส้าหรับนักวิจัยในศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง 
มีเงื่อนไขตามศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงก้าหนดดังนี้ 

1) ผลงานทางวิชาการมีความสอดคล้องด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
2) ผลงานทางวิชาการต้องอ้างอิงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงเป็นแหล่งทุนและสังกัด 
3) ส่งผลงานทางวิชาการให้ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงภายใน 30 วันภายหลังการเผยแพร่ 

7.2 ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา ส้าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นสมาชิกในศูนย์วิจัย    
พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องปฏิบัติตามศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงก้าหนดดังนี้ 

7.2.1 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1) ผลงานทางวิชาการ หรือ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
2) ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นต้องอ้างอิงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงเป็นแหล่งทุนและสังกัด 
3) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/วัน หรือ  

ไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ และต้องรับผิดชอบงานตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกอบสัญญารับทุน 
4) ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  1 อย่างน้อย        

จ้านวน 1 บทความ  
5) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ้านวน 1 เล่ม และไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานทาง

วิชาการต่าง ๆ ใส่แผ่น CD จ้านวน 1 แผ่น 
6) ส่งหลักฐานหักล้างเงินทุนการศึกษาตามที่ได้รับจัดสรร 
7) เมื่อผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ให้รายงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง

ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถน้ามานับเป็นผลงานทางวิชาการในการปิดทุนได้ 
7.2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท  
1) ผลงานทางวิชาการ หรือ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
2) ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นต้องอ้างอิงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงเป็นแหล่งทุนและสังกัด 
3) ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  1 อย่างน้อย             

จ้านวน  1 บทความ  
4) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ้านวน 1 เล่ม และไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานทาง

วิชาการต่าง ๆ ใส่แผ่น CD จ้านวน 1 แผ่น 
5) ส่งหลักฐานหักล้างเงินทุนการศึกษาตามที่ได้รับจัดสรร 
6) เมื่อผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ให้รายงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง

ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถน้ามานับเป็นผลงานทางวิชาการในการปิดทุนได้ 
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก  
1) ผลงานทางวิชาการ หรือ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
2) ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นต้องอ้างอิงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงเป็นแหล่งทุนและสังกัด 
3) ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus หรือ ISI อย่างน้อย     

จ้านวน 1 บทความ 
4) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ้านวน 1 เล่ม และไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานทาง

วิชาการต่าง ๆ ใส่แผ่น CD จ้านวน 1 แผ่น 
5) ส่งหลักฐานหักล้างเงินทุนการศึกษาตามที่ได้รับจัดสรร 
6) เมื่อผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ให้รายงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง

ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถน้ามานับเป็นผลงานทางวิชาการในการปิดทุนได้ 
7.2.3 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ  

1) ผลงานทางวิชาการมีความสอดคล้องด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
2) ผลงานทางวิชาการต้องอ้างอิงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงเป็นแหล่งทุนและสังกัด 
3) ส่งผลงานทางวิชาการให้ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงภายใน 30 วันภายหลังการเผยแพร่ 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนวิจัยและทุนสนับสนุนทุนการศึกษา  
8.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนวิจัย ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงแบ่งเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

เป็น 3 งวด ดังนี้  
- งวดที่ 1 อนุมัติเงินสนับสนุนทุนวิจัยร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
- งวดที่ 2 อนุมัติเงินสนับสนุนทุนวิจัยร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- งวดที่ 3 อนุมัติเงินสนับสนุนทุนวิจัยร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
8.1.1 สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงจะโอนเงินทุน

ภายใน 30 วันภายหลังคณะกรรมศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงอนุมัติการจัดสรรทุน แบ่งเกณฑ์การเบิกจ่ายดังนี้  
1) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ในฐาน Scopus หรือ ISI ที่มีค่า Impact 

factor ได้รับทุนสนับสนุน ไม่เกิน 20,000 บาท/บทความ  
2) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ในฐาน Scopus หรือ ISI ที่ไม่มีค่า 

Impact factor ได้รับทุนสนับสนุน ไม่เกิน 10,000 บาท/บทความ 
3) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ได้รับทุนสนับสนุนไมเ่กนิ 

3,000 บาท/บทความ 
4) นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ได้รับทุนสนับสนุนไมเ่กนิ 

1,500 บาท/บทความ 
5) นักวิจัยที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้รับทุนสนับสนุนไม่เกิน 

3,000 บาท/บทความ 
6) นักวิจัยที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ได้รับทุนสนับสนุนไม่เกิน 1,500 

บาท/บทความ 
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8.2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนทุนการศึกษา ส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศูนย์วิจัย 
พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง เบิกจ่ายเงินสนับสนุนดังนี้ 

8.2.1 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามเอกสารที่จ่ายจริง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น       

เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม   

ลุ่มน้้าโขงจะโอนเงินทุนประจ้าเดือนเข้าบัญชีของนักศึกษาไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน  
- นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน  
- นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน 

8.2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงจะโอนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา งวดที่ 1 ภายใน 30 วันภายหลังคณะกรรมศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงอนุมัติการจัดสรรทุนนี้ 
แบ่งเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษา เป็น 3 งวด ดังนี้  

- งวดที่ 1 อนุมัติเงินสนับสนุนทุนวิจัยร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
- งวดที่ 2 อนุมัติเงินสนับสนุนทุนวิจัยร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- งวดที่ 3 อนุมัติเงินสนับสนุนทุนวิจัยร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

8.2.3 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงจะโอน
เงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายใน 30 วันภายหลังคณะกรรมศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงอนุมัติการจัดสรรทุนนี้ แบ่ง
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน 
Scopus หรือ ISI ที่มีค่า Impact factor ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 20,000 บาท/บทความ เบิกจ่ายไม่เกิน 10,000 
บาท/เดือน จ้านวน 2 เดือน 

2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน 
Scopus หรือ ISI ที่ไม่มีค่า Impact factor ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 10,000 บาท/บทความ เบิกจ่ายไม่เกิน 
10,000 บาท/เดือน จ้านวน 1 เดือน 

3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 3,000 บาท/บทความ เบิกจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน จ้านวน 1 เดือน 

4) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 ได้รบัค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 1,500 บาท/บทความ เบิกจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จ้านวน 1 เดือน 

5) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 3,000 บาท/บทความ เบิกจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน จ้านวน 1 เดือน 

6) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่น้าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เกิน 1,500 บาท/บทความ เบิกจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน จ้านวน 1 เดือน 

ข้อ 9 การใช้จ่ายงบประมาณในข้อ 8.1, 8.2 เบิกจ่ายรวมไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์
สังคมลุ่มน้้าโขงได้รับจัดสรรต่อปี 

 
/ ข้อ 10 สิทธิในทรัพย์สินทางปญัญา... 
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ข้อ 10 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดใดที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยและสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นสิทธิ
ร่วมกันของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงกับนักวิจัยหรือนักศึกษา นักวิจัยหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนห้ามน้าผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 11 การยกเลิกทุนวิจัย ให้ผู้อ้านวยการเป็นผู้พิจารณายกเลิกทุนวิจัยตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1) นักวิจัยหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่ด้าเนินการวิจัยตามแผนการด้าเนินงานของโครงการวิจัยโดยไม่มีเหตผุล

อันควร 
2) นักวิจัยหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนแสดงความประสงค์ขอยกเลิกทุนโดยมีเหตุผลอันสมควร  
3) คณะกรรมการประเมินให้ยุติทุนโดยมีเหตุผลอนัสมควร 

  4) เมื่อมีการยกเลิกทุนวิจัยหรือทุนการศึกษา ให้นักวิจัยหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนต้องคืนเงินทุนเต็มจ้านวน
ตามที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นในกรณีจ้าเป็นอย่างอื่นคณะกรรมการสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร  

ข้อ 12 ให้ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขงหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ หากมีปัญหาเก่ียวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัย และถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์)     

   ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้้าโขง 

 

 

 

 

 


