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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย เงนิทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ 

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2525 
-------------------------- 

 เน่ืองดว้ยราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ ไดจ้ดัสรรเงินทุนจ านวนหน่ึง เพ่ือจดัตั้งเป็นทุนการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นเห็นสมควรตราระเบียบวา่ดว้ยเงินทุนการศึกษาของราชกรีฑา
สโมสรกรุงเทพฯ  ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2525  ไว ้อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2521  สภามหาวทิยาลยั จึงตราระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร 

กรุงเทพฯ  ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2525” 
ขอ้ 2. ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บณัฑิตวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นผูด้  าเนินการจดัการเงินทุนการศึกษาน้ี 
ขอ้ 4. ทุนแต่ละทุนจะใหภ้ายในระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกนั โดยแต่ละปีผูไ้ดรั้บทุนจะไดรั้บเงินเป็นจ านวนคร่ึงหน่ึง 

ของเงินทุนทั้งหมด 
ขอ้ 5. นกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิรับทุนจะตอ้งเป็นผูท่ี้ก าลงัเรียนอยูช่ั้นปีท่ีหน่ึงในบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูมี้ความประพฤติ 

ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละจะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 ในหน่วยกิตท่ีศึกษามาแลว้ 
ไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และตอ้งสอบผา่นตามเกณฑข์องบณัฑิตวทิยาลยัทุกวชิาดว้ย 

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาลาพกัการศึกษา หรือลาออกจากการศึกษาไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตามหรือไม่
สามารถท่ีจะรักษาระดบัของคะแนนเฉล่ียสะสมไวไ้ดต้ามขอ้  5 บณัฑิตวิทยาลยัจะตดัการให้ทุนคร้ัง
ต่อไป แต่ในกรณีการเจ็บป่วยจะไดรั้บการพิจารณา 

ขอ้ 7. ในกรณีท่ีนักศึกษาผูไ้ดรั้บทุนขาดคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บทุนต่อไป ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามนักศึกษาคน
ใหม่อาจจะไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุนแทน 

ขอ้ 8. ทุนการศึกษาน้ีจะใหแ้ก่นกัศึกษาในสาขาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนในบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ขอ้ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  27  มีนาคม 2525 
 
                                                                                                          (ลงช่ือ)  วจิิตร  ศรีสอา้น 
 (ศาสตราจารยว์จิิตร  ศรีสอา้น) 
 นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย  ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2531 
-------------------------- 

 
 ดว้ยมหาวทิยาลยัขอนแก่น มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการวจิยัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชนบทจึงให้
ทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวิจยัในการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สภา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ.2521  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวิจยัในการท า

วทิยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2521” 
ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 
 3.1 ทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์  หมายถึง เงินทุนท่ีรัฐบาลจดัสรรใหแ้ก่  
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 3.2 นกัศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาสงักดับณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 3.3 วทิยานิพนธ์ หมายถึง วทิยานิพนธ์ท่ีก าหนดในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและเอก 
ขอ้ 4. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิไดรั้บทุนอุดหนุน 
 4.1 เป็นผูท่ี้เสนอหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 4.2 เป็นผู ้ท่ี มีความประพฤติเรียบร้อย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4.3 ไม่เป็นผูท่ี้เคยรับโทษทางวนิยันกัศึกษา 
ขอ้ 5. หากภายหลงัปรากฏวา่ผูท่ี้ไดรั้บทุนอุดหนุนขาดคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้ มหาวทิยาลยัจะพิจารณาตดัสิทธ์ิ

การรับทุนและเรียกทุนอุดหนุนคืน 
ขอ้ 6. ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูก้  าหนดหวัขอ้หรือเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาใหทุ้นอุดหนุน

วธีิการคดัเลือกผูรั้บทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวจิยัและแนวปฏิบติัในการมอบทุนอุดหนุนการคน้ควา้
และวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์ 

ขอ้ 7. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอ านาจออกประกาศอ่ืนใดเก่ียวกบัทุนอุดหนุน  
การคน้ควา้และวจิยั ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ.2531 
 

                                                                                                       (ลงช่ือ)  อาทร  ชนเห็นชอบ 
 (นายอาทร  ชนเห็นชอบ) 
  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1069/2550) 
เร่ือง  ทุนวจิยั ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพือ่ให้สามารถรับนักศึกษาทีม่คีวามสามารถ 

และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลกัสูตรและท าวจิยัในสาขาทีอ่าจารย์มคีวามเช่ียวชาญ 
-------------------------- 

         เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา ให้เช่ือมโยงกบั
กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลยั และเป็นการสร้างศกัยภาพคณาจารยบ์ัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับ
นกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้มาศึกษาในหลกัสูตร และผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ บณัฑิตวิทยาลยั ร่วมกบัฝ่ายวิจยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จึงไดร่้วมมือในการจดัหาทุนวจิยั ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และไดอ้อกประกาศ
เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 
 ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น เร่ือง ทุนวิจยั ส าหรับคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา 
เพื่อใหส้ามารถรับนกัศึกษาท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงเขา้ศึกษาในหลกัสูตรและท าวิจยัในสาขาท่ีอาจารยมี์
ความเช่ียวชาญ” 
 ข้อ 2. ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั”  หมายถึง   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา”  หมายถึง    อาจารย ์ขา้ราชการ พนกังาน ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบั  บณัฑิตศึกษาและเป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์    
  “อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์”  หมายถึง   อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหรั้บผิดชอบ 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจาณาเคา้โครง การใหค้  าแนะน าและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้และการสอบวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ข้อ 4.  วตัถุประสงค์ของการให้ทุน 
  เพ่ือใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษา สามารถท าวจิยัร่วมกนัและเพ่ือผลิตงานวจิยัท่ีมีคุณภาพสูง สอดคลอ้ง
กบัทิศทางการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
 ข้อ 5. ผู้มสิีทธ์ิขอรับทุน 
  ในหลกัการของการให้ทุนเป็นการให้ทุนผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาบัณฑิตศึกษา  โดยผูมี้สิทธ์ิ
ขอรับทุนตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  5.1 เป็นอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ได ้
  5.2 เป็นผูท่ี้มีผลงานดีในดา้นการให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีนักศึกษาในความดูแลท่ี
ส าเร็จการศึกษามาแลว้ 

5.3 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีพิจารณาใหไ้ดรั้บทุน เม่ือรับนกัศึกษาเขา้มาแลว้ ตอ้งรับเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาคนนั้น 
 ข้อ 6. รายละเอยีดของทุน 

6.1 ทุนท่ีใหผ้า่นอาจารยท่ี์ปรึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1) ทุนระดบัปริญญาโท ทุนละ 250,000 บาท (ตลอดหลกัสูตร 2 ปีการศึกษา)  
   2) ทุนระดบัปริญญาเอก ทุนละ 500,000 บาท (ตลอดหลกัสูตร 3 ปีการศึกษา) 
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ในกรณีเป็นนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ให้
สมคัรทุนระดบัปริญญาโทก่อน 
  6.2  ทุนครอบคลุมค่าใชจ่้าย ในเร่ืองต่อไปน้ี  
   1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลกัสูตรท่ีเปิดสอนภาคปกติ)   
   2) ค่าใชจ่้ายประจ าเดือนของนกัศึกษาเจา้ของวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
   3) ค่าใชจ่้ายในการน าเสนอผลงาน หรือค่าตีบทความจากผลงานวทิยานิพนธ์ 

4) ค่าใชจ่้ายในการท าวทิยานิพนธ์   
  6.3  จ านวนทุน ประมาณ  20 ทุนต่อปี 

6.4  อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีพิจารณาให้ไดรั้บทุนตอ้งด าเนินการให้ไดน้กัศึกษารับทุน ภายใน 
2 ภาคการศึกษา ถา้พน้ก าหนดแลว้จะตอ้งคืนทุน     
 ข้อ 7. การคดัเลอืกผู้ได้รับทุน  

7.1 บัณฑิตวิทยาลยั และฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือท า
หนา้ท่ี ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาและคดัเลือกโครงการวจิยัใหไ้ดรั้บทุน 

 7.2 บัณฑิตวิทยาลัย จะเป็นผู ้ด าเนินการรับสมัคร จัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด ทั้ ง
แบบฟอร์มประกาศรับสมคัร  และการประกาศผลทุน  
  ข้อ 8. หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกทุนในเบือ้งต้น 

 8.1 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาตอ้งมีโครงการวจิยัท่ีแน่นอน มีกรอบการท าวิจยัท่ีชดัเจน โดยจะตอ้ง
ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นคุณภาพ จากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนการจดัสรรทุนจะพิจารณาตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของแผนงานวจิยั 

 8.2 อาจารย์ต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีชัดเจน ตามหลักของการเขียนเค้าโครงวิจัย และมี
แผนการด าเนินการท่ีแน่นอน ตามแบบฟอร์มท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด และแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นของการท่ี
ตอ้งมีนกัศึกษาไปท าวจิยัร่วมในโครงการ 

 8.3 โครงการวจิยัท่ีขอทุน ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงกบัโครงการวิจยัอ่ืนของอาจารย์
หรือสอดคลอ้งกบักรอบทิศทางการวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น   

 8.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพสูง  และมีโอกาส
ท่ีจะท าวจิยัใหเ้ป็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลงานให้สามารถน าไปเผยแพร่ในระดบัชาติ
และระดบันานาชาติเป็นหลกั 

 8.5 นักศึกษาท่ีได้รับทุนน้ีจะต้องไม่ เป็นผู ้ท่ี รับทุนอ่ืนๆ ของคณะ หน่วยงาน หรือ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีไดรั้บทุนวจิยัจากหน่วยงานภายนอก  
  ข้อ 9.  คุณสมบัตขิองนักศึกษาทีไ่ด้รับทุน 
   9.1 กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท 
    1) เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่  3.25 หรืออยูใ่นกลุ่ม 5% 
แรกของผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวชิานั้น 
    2) มีความสามารถและมีใจรักท่ีจะเป็นนกัวจิยั 

3) ตอ้งเขา้ศึกษาในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น หลกัสูตรแผน ก ภาคปกติ  แบบเตม็เวลา 
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4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง  
   9.2 กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

1) เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือบุคคลท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท หรือผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.50 และหรือมีผลการสอบ
วทิยานิพนธ์ในระดบัดีข้ึนไป 

2) เป็นหลกัสูตรท่ีมีการศึกษาแบบเตม็เวลา และนกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาต่อ 
3) มีความสามารถและมีใจรักท่ีจะเป็นนกัวจิยั 
4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง  

 ข้อ 10.  การก ากบัตดิตาม 
10.1 นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนตอ้งพยายามส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสูตร  โดยอาจารยท่ี์

ปรึกษาตอ้งมีกลไกในการติดตามการศึกษาของนกัศึกษา 
10.2 นกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บทุนตอ้งมีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ หรือสร้างนวตักรรม 
10.3 นักศึกษาต้องมีผลงานอย่างน้อย 1 รายการท่ีใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรได ้และผลงานนั้นตอ้งระบุช่ือนกัศึกษาเป็นช่ือแรกของผลงาน 
10.4 นักศึกษาท่ีได้รับทุนตอ้งรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ทุกภาคการศึกษาโดย

รายงานผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และส่งบณัฑิตวทิยาลยั 
10.5 บณัฑิตวทิยาลยั ท าหนา้ท่ีก ากบั ติดตามผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน 
10.6 กรณีท่ีนกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนยติุหรือยกเลิกการศึกษา คน้ควา้ วิจยั หรือตอ้งพน้สภาพการ

เป็นนกัศึกษาตามสญัญาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และ/หรือไม่ผา่นการเห็นชอบของผูใ้หทุ้นนกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุน
จะตอ้งชดใชเ้งินตามจ านวนท่ีไดรั้บจากผูใ้หทุ้นภายในระยะเวลาท่ีผูใ้หทุ้นก าหนด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สญัญาของการรับทุน 
 ข้อ 11. การรับสมคัร 
  ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ออกประกาศ
เป็นปี ๆ ไป และมีอ านาจออกประกาศหรือแนวปฏิบติัใดๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี  

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี     3   กนัยายน  พ.ศ. 2550 
 
               (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์ สกลไชย) 
         อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่ 85/2557) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ วธีิการพจิารณาและอนุมตัเิงนิทุนพฒันาขีดความสามารถ 

ในการท าวจิยัระดบับัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
 
  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีด
ความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์                  
(ฉบับท่ี 6/2552) ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2552 และประกาศคณะแพทยศาสตร์(ฉบับท่ี 112/2552) ลงวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2552 เร่ือง แกไ้ขหลกัเกณฑ ์วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการพฒันาขีดความสามารถในการท า
วจิยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษามากยิง่ข้ึน 

ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
ประกอบดว้ยขอ้ 26.2 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2540 และโดย
ความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557 
คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี   85/2557) เร่ือง แกไ้ข 
หลกัเกณฑ์วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์” 

ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
บรรดาประกาศหรือค าสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 

ประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 6/2552) ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2552  

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์และประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 112/2552) ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง แก้ไข 
หลกัเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ 

ขอ้ 4. ในประกาศน้ี 
“คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณบดี”           หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
“เงินทุน ”                  หมายถึง  เงินท่ีคณะแพทยศาสตร์จดัสรรใหเ้พ่ือใชจ่้ายในการพฒันาขีด 

    ความสามารถในการท าวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  
    คณะแพทยศาสตร์ 

“เงินทุนวจิยั ”            หมายถึง  เงินทุนอุดหนุนทัว่ไปของฝ่ายวจิยัคณะแพทยศาสตร์ 
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“คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา”         หมายถึง  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

                            ดา้นปรีคลินิก 
“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”      หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆ 

            ในคณะแพทยศาสตร์ 
“ภาควชิา”           หมายถึง  ภาควชิาในสงักดัคณะแพทยศาสตร์ 
“อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั”  หมายถึง  บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามระเบียบมหาวทิยาลยั 

                            ขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
                            พ.ศ.2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 16.6 และขอ้ 22   
                            หรือระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีปรับปรุง 
                            ใหม่และไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสัง่คณะ  
                            แพทยศาสตร์  

“นกัศึกษา”                 หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรของคณะแพทยศาสตร์ 
ขอ้ 5. ใหค้ณะแพทยศาสตร์ จดัสรรเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่นในส่วนของคณะ 

แพทยศาสตร์ เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการท าวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามจ านวนท่ีคณะแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นรายปี 

ขอ้ 6. คุณสมบติัและเง่ือนไขการรับทุน 
6.1 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

6.1.1 มีประสบการณ์การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
         ร่วมในระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
6.1.2 กรณียืน่ขอทุนระดบัปริญญาโท มีผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสาร

ระดบัชาติ ในรอบ 3 ปี นบัจนถึงวนัท่ียืน่ขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่ 1 
เร่ือง โดยเป็นผูเ้ขียนช่ือแรก(First  author) หรือช่ือหลกั
(corresponding author) 

6.1.3 กรณียืน่ขอทุนระดบัปริญญาเอก มีผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบันานาชาติ ในรอบ 3 ปี นบัจนถึงวนัท่ียืน่ขอรับทุนไม่นอ้ย
กวา่ 1 เร่ือง โดยเป็นผูเ้ขียนช่ือแรก(First  author) หรือช่ือหลกั
(corresponding author) 

6.1.4 ภาควชิาและหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในสาขาวชิาท่ีสงักดั 
         ใหค้วามเห็นชอบและรับรองใหข้อรับทุน 

        6.2  คุณสมบติัของนกัศึกษา 
6.2.1 จบปริญญาตรีดว้ยเกรดเฉล่ีย ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไปหรือปริญญาโทดว้ย

เกรดเฉล่ียตั้ งแต่ 3.00 ข้ึนไป  และต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
เท่านั้น 
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6.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัรับรองวา่เป็นผูท่ี้สามารถท าวทิยานิพนธ์ท่ีมี 
         ผลงานส่วนหน่ึงตีพิมพ ์

6.2.2.1 ระดบัปริญญาโท 
        ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ(Original article) อยา่งน้อย 2 

เร่ือง หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดยก าหนดการตีพิมพ์
ภายใน 1 ปี หลงัจบการศึกษา และตอ้งเป็นช่ือแรก 
6.2.2.2 ระดบัปริญญาเอก 
        ตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ(Original article) อยา่ง 
        นอ้ย 2 เร่ือง โดยตอ้งเป็นช่ือแรกอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

6.2.3   เป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บทุนการศึกษาหรือไดรั้บแต่นอ้ยกวา่ทุนตามประกาศฉบบัน้ี 
6.2..4 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บทุนเป็นผูล้ามาศึกษาต่อ ใหจ่้ายเงินทุนในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น 
6.2.5 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ขยนัและซ่ือสตัย ์

6.3 เง่ือนไขการรับทุน 
6.3.1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6.1 เป็นผูย้ืน่ขอรับทุน 
         ใหต้ามแบบพิมพท่ี์คณะแพทยศาสตร์ก าหนด     
6.3.2 ผูข้อรับทุนตอ้งรายงานความกา้วหนา้ใหค้ณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
         ทราบและประเมินทุก 6 เดือน 
6.3.3 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเป็นผูเ้สนอความเห็นต่อคณบดีในการให ้
         ทุนต่อไปหรือระงบั ค าวนิิจฉยัของคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายถือ 
         เป็นท่ีสุด 
6.3.4 ในกรณีท่ีภาคการศึกษาใดนกัศึกษามีผลการเรียนต ่ากวา่ 3.25 หรือผล 
         การประเมินวทิยานิพนธ์ผา่นศูนยห์น่วยกิต ใหย้กเลิกการใหทุ้นตั้งแต่ 
         เดือนถดัจากเดือนท่ีประกาศผลการเรียน 
6.3.5 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลาพกัการศึกษา ใหร้ะงบัการจ่ายเงินทุน ในภาค 
         การศึกษานั้น และเม่ือเขา้ศึกษาต่อตามปกติ หากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
        โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพิจารณาวา่สมควร 
        ไดรั้บเงินทุนอีก ใหจ่้ายเงินทุนต่อไป ในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
         เรียน แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
         ส่วนการลาเพ่ือไปศึกษาหรือท าวจิยัท่ีเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ท่ี 
         สถาบนัอ่ืน ใหจ่้ายเงินทุนต่อเน่ืองได ้
6.3.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อนส้ินสุดช่วงใหทุ้น และมีผลงาน 
          ตามขอ้ 6.2.2 ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
        ในกรณีท่ีนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อนส้ินสุดช่วงใหทุ้นโดยไม่ 
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         สามารถตีพิมพผ์ลงานตามขอ้ 6.2.2 ได ้ใหย้กเลิกทุนส่วนท่ีเหลือ 
6.3.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษารับทุนไปมากกวา่ร้อยละ 60 ของเงินทุนทั้งหมด 
          แลว้ถูกยกเลิกทุนตามขอ้ 6.3.3 ขอ้ 6.3.4 และหรือ ขอ้ 6.3.5  เม่ือส าเร็จ 
          การศึกษาใหมี้ผลผกูพนัท่ีตอ้งด าเนินการตาม ขอ้ 6.2.2 จนแลว้เสร็จ 
6.3.8 ใหจ้ ากดัสิทธิอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ของนกัศึกษาท่ีรับทุน 
          และส าเร็จการศึกษา โดยไม่สามารถตีพิมพผ์ลงานตามขอ้ 6.2.2  
          ดงัต่อไปน้ี 

6.3.8.1 ไม่มีสิทธิยืน่ขอรับทุนของนกัศึกษาท่ีขอรับทุนใหม่อีกเป็น 
             เวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวทิยาลยัขอนแก่นอนุมติัให ้
             นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา  
6.3.8.2 ในระหวา่งถูกจ ากดัสิทธิตาม ขอ้ 6.3.8.1 หากมีนกัศึกษาท่ีอยู ่
             ในความรับผิดชอบไดรั้บทุนหลายคนและส าเร็จการศึกษา 
            ในท านองดงักล่าว ใหน้บัเวลาจ ากดัสิทธิต่อกนัไปอีก 3 ปี 
        ต่อนกัศึกษาหน่ึงคน 

ขอ้ 7. หลกัเกณฑก์ารจดัสรรและจ่ายเงินทุน  
7.1 ระยะเวลาท่ีใหทุ้น 

7.1.1 ระดบัปริญญาโท ไม่เกิน 2 ปี 
7.1.2 ระดบัปริญญาเอก ท่ีเขา้ศึกษาโดยใชว้ฒิุปริญญาตรี ไม่เกิน  4 ปี 
7.1.3 ระดบัปริญญาเอก ท่ีเขา้ศึกษาโดยใชว้ฒิุปริญญาโท ไม่เกิน  3 ปี 
7.1.4 ในกรณีท่ีไดรั้บทุนระดบัปริญญาโท แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา และ 
         ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก อาจขอขยายเวลารับทุน 
          ต่อไปไดอี้ก ทั้งน้ีรวมทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกิน 4 ปี 

7.2 เงินทุนและการเบิกจ่าย 
7.2.1 จ านวนเงินทุน 

7.2.1.1 เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาตรี เพื่อเรียนระดบัปริญญาโท ให้ 
            ไดรั้บเงินทุน 116,000.-บาท/ปี/คน 
7.2.1.2 เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเรียนระดบั 
            ปริญญาเอก ใหไ้ดรั้บเงินทุน 150,000/ปี/คน 

7.2.2 การเบิกจ่าย 
7.2.2.1 ใหเ้บิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม้หาวทิยาลยัขอนแก่น

ตามท่ีจ่ายจริงภาคการศึกษาละหน่ึง คร้ัง 
7.2.2.2 ใหจ่้ายเป็นค่าครองชีพและอ่ืนๆ ทุกเดือน ใหน้กัศึกษา 

โดยตรงตามค ารับรองของอาจารยท่ี์ปรึกษาและตาม 
                 คุณวฒิุของนกัศึกษา ดงัน้ี 
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 - จบปริญญาตรี เขา้ศึกษาระดบัปริญญาโทในอตัรา  
    5,200 บาท/เดือน/คน 
- จบปริญญาโทเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกในอตัรา  
  7,000 บาท/เดือน/คน 
- จบปริญญาตรีเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกในอตัรา  
  7,200 บาท/เดือน/คน ในเวลา 3 ปี และในอตัรา 7,500  
  บาท/เดือน/คน เป็นเวลาอีก 1 ปี 

ขอั 8.  ค่าตอบแทนส าหรับการตีพิมพผ์ลงานท่ีเป็นไปตามขอ้ 6.2.2.1 และขอ้ 6.2.2.2 ส าหรับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและนกัศึกษาใหเ้ป็นดงัน้ี 

8.1 ระดบัปริญญาโท จะไดค้่าตอบแทน 7,200 บาท 
8.2 ระดบัปริญญาเอก จะไดค้่าตอบแทน 10,800 บาท 

ขอั 9.  การใหเ้งินทุนวจิยั นกัศึกษาผูรั้บทุนจะไดรั้บเงินทุนวจิยัเพื่อท าวทิยานิพนธ์เม่ือเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัแลว้ ดงัน้ี 

9.1 ระดบัปริญญาโท ในอตัรา 120,00 บาท/คน 
9.2 ระดบัปริญญาเอก ในอตัรา 150,00 บาท/คน 

ขอั 10. ก าหนดการยืน่ขอรับทุนและประกาศผลการใหทุ้น 
10.1  ใหย้ืน่ขอรับทุน ในเดือนตุลาคม ของทุกปี 
10.2 ประกาศผลการใหทุ้น ในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี 
10.3 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีไม่อาจด าเนินการตามเง่ือนเวลาท่ีก าหนดไวต้าม ขอ้ 10.1 

และ 10.2 ได ้คณะแพทยศาสตร์ อาจก าหนดวนัเวลาอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรไดท้ั้งน้ี 
ตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวนัยืน่ขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ขอ้ 11. ใหค้ณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง เพ่ือพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้ยืน่ 
ขอรับทุนโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน 

ขอ้ 12. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี หากมีปัญหาในการปฏิบติัใหค้ณบดี 
เป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    6  พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

                         (ลงช่ือ)   ชาญชยั  พานทองวริิยะกลุ 
      (รองศาสตราจารยช์าญชยั  พานทองวริิยะกลุ) 
       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่ 39/2552) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

ระดบับัณฑิตศึกษา ทางด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน คณะแพทยศาสตร์ 
 

เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ในระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ใหมี้การพฒันาเจริญกา้วหนา้ มีนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และแข่งขนัทางการ
ศึกษากบัหน่วยงานอ่ืนได ้

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
และโด ยค ว าม เ ห็นชอบของ ท่ี ป ร ะ ชุมคณะกรรมก า รป ร ะจ า คณะคร า วป ร ะ ชุ มค ร้ั ง ท่ี  4 /2552                                             
เม่ือวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2552 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน คณะแพทยศาสตร์ ข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 39/2552) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน คณะแพทยศาสตร์” 

ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

“คณะแพทยศาสตร์”   หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณบดี” หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณะกรรมการประจ าคณะ”หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
“ทุนส่งเสริมการศึกษา”  หมายถึง  เงินรายไดท่ี้คณะแพทยศาสตร์จดัสรรเพื่อให้ 

            เป็นทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบั 
            บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

“คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  บณัฑิตศึกษา”                        แพทยศาสตร์ ดา้นปรีคลินิก 
“คณะกรรมการ    หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆ 
  บริหารหลกัสูตร”                  ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน ใน 

   คณะแพทยศาสตร์ 
“ภาควชิา”           หมายถึง  ภาควชิาในสงักดัคณะแพทยศาสตร์ท่ีเปิดสอน 
      หลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
       การแพทยพ้ื์นฐาน ในคณะแพทยศาสตร์ 
“ประธานหลกัสูตร” หมายถึง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา 

    ต่างๆ ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน 
             ในคณะแพทยศาสตร์  
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“นกัศึกษา”                  หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร 
       ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน 
       ของคณะแพทยศาสตร์ 

ขอ้ 4. ใหค้ณะแพทยศาสตร์ จดัสรรเงินรายไดม้หาวทิยาลยัในส่วนของคณะแพทยศาสตร์  
เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี ตามจ านวนท่ีคณะแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นรายปี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ขอ้ 5. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
5.1 คุณสมบติัของนกัศึกษา 

5.1.1 เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก สงักดัคณะ 
        แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชั้นปีท่ี 1 หรือชั้นปีท่ี 2 
5.1.2 ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรซ่ึงมีการลงทะเบียนรายวชิาและมีเกรด 
          นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ใหใ้ชผ้ลการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ส่วน 
          นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ใหใ้ชเ้กรดเฉล่ียสะสมเม่ือนบัถึงวนัยืน่ขอทุน 
          ส่งเสริมการศึกษา โดยตอ้งมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
          5.1.2.1 ระดบัปริญญาโท เกรดเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.25 
          5.1.2.2 ระดบัปริญญาเอก เกรดเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 
         ในกรณีเป็นหลกัสูตรท่ีไม่มีการลงทะเบียนรายวชิา ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ 
         ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาและ 
          คณะกรรมการประจ าคณะท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม และ 
5.1.3 ภาควชิาและหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในสาขาวชิาท่ี 
         นกัศึกษาสงักดัตอ้งใหค้วามเห็นชอบและรับรองการขอทุนสนบัสนุน 
          การศึกษา และ 
5.1.4 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ขยนัและซ่ือสตัย ์

5.2 เง่ือนไขการขอทุนส่งเสริมการศึกษา 
5.2.1 ใหภ้าควชิาและหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอช่ือ 
 นกัศึกษา ตามแบบพิมพท่ี์คณะแพทยศาสตร์ก าหนด 
5.2.2 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิ 
 ไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษา แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการประจ าคณะ 
 ใหค้วามเห็นชอบ ค าตดัสินของคณะกรรมการประจ าคณะใหถื้อเป็น 
 ท่ีสุด 
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5.3 การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษา 
5.3.1 ใหร้องคณบดีฝ่ายวชิาการคณะแพทยศาสตร์แจง้มติคณะกรรมการ 

            ประจ าคณะใหน้กัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัทุนส่งเสริมการศึกษาทราบ 
            ผา่นประธานหลกัสูตรและหรือหวัหนา้ภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง และสรุป 
            มติดงักล่าวส่งงานคลงั คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย 
            ต่อไป 

5.3.2 ใหน้กัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัสรรทุนส่งเสริมการศึกษา ติดต่อขอรับ 
         เงินทุนไดท่ี้งานคลงั คณะแพทยศาสตร์ เพื่อใหง้านคลงั คณะ 
         แพทยศาสตร์ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของนกัศึกษาโดยตรงตาม 
         จ านวนท่ีก าหนดในขอ้ 5.2.2 

ขอ้ 6. ก าหนดการยืน่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาและประกาศผล ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะ 
แพทยศาสตร์ก าหนด โดยตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวนัยืน่ขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

ขอ้ 7. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี หากมีปัญหาในการปฏิบติั          
ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19  มีนาคม พ.ศ. 2552 
 

(ลงช่ือ)   วรุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม 
    (ศาสตราจารยว์รุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม) 
            คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่ 3/2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

ส าหรับนักศึกษานานาชาต ิคณะแพทยศาสตร์ 
 

ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ไดก้ าหนดใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแก่นกัศึกษา 
นานาชาติเพื่อแสดงศกัยภาพความเขม้แขง็ทางการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และยงัเป็นการ
พฒันาความร่วมมือทั้งทางดา้นการศึกษาและการวิจยักบันานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียดว้ยกนั 
ซ่ึงนับเป็นมาตรการส าคัญและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ในการพฒันาคณะแพทยศาสตร์ใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าของเอเชีย 

ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 
2540 ประกอบดว้ยขอ้ 26.2 ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2540 และ
มติคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 23/2553  ลงวนัท่ี  14 ธนัวาคม 2553 จึงก าหนด
หลกัเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษานานาชาติ ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี  3/2554) เร่ือง 
“หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส าหรับนกัศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์” 

ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ภาคตน้ ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
บรรดาประกาศหรือค าสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี หรือซ่ึงขดัหรือ 

แยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

 “คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   “คณบดี”  หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
   “เงินทุน”  หมายถึง เงินท่ีคณะแพทยศาสตร์จดัสรรใหเ้พ่ือใชจ่้ายใน 
       การสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

คณะแพทยศาสตร์แก่นกัศึกษานานาชาติ 
   “คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า 
   บณัฑิตศึกษา”   คณะแพทยศาสตร์ ดา้นปรีคลินิก 
   “คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบั 
   บริหารหลกัสูตร”        บณัฑิตศึกษาสาขาวชิาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ 
   “นกัศึกษานานาชาติ” หมายถึง นกัศึกษาท่ีไม่ไดถื้อสญัชาติไทย และอาศยัใน 

ประเทศแถบทวปีเอเชีย 
   “โครงการ”  หมายถึง โครงการรับนกัศึกษานานาชาติเขา้ศึกษาใน 
       ระดบับณัฑิตศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
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  ขอ้ 4.  ใหค้ณะแพทยศาสตร์ จดัสรรเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่นในส่วนของคณะ
แพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นทุนสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์แก่นกัศึกษานานาชาติ ตาม
จ านวนท่ีคณะแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นรายปี 
  ขอ้ 5.  ลกัษณะทุน 
   เงินทุนน้ีเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปกติ
(Regular program)หรือหลกัสูตรนานาชาติ(International program) หรือหลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(English 
program) ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งน้ีไม่รวมหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาในลกัษณะโครงการพิเศษ หรือภาคพิเศษ 

นกัศึกษานานาชาติท่ีไดรั้บเงินทุนตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่า 
ธรรมเนียมวีซ่าเอง แต่ทั้ งน้ีนักศึกษานานาชาติท่ีได้รับทุนจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแบบเต็ม(Full 
scholarship) โดยเป็นทุนท่ีสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา(Tuition fee) ในวงเงินไม่เกิน 230,000 บาทต่อปี
(ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง)และสนบัสนุนค่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน
(108,000 บาทต่อปี) โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุนนักศึกษานานาชาติท่ีไดรั้บทุนเท่ากบัจ านวนระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
  ขอ้ 6.  จ านวนเงินทุนท่ีสนบัสนุน ระดบัปริญญาโท และหรือ ปริญญาเอก จ านวน 4 ทุนต่อไป 
  ขอ้ 7.  แหล่งเงินทุน งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ 
  ขอ้ 8.  เง่ือนไขการรับทุน 
   8.1 ระยะเวลาในการสนบัสนุนนกัศึกษานานาชาติไดรั้บทุนเท่ากบัจ านวนระยะเวลา 

ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
8.2  นกัศึกษานานาชาติจะตอ้งส่งรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให ้
 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเพื่อใชป้ระกอบในการพิจารณาใหทุ้น 
               สนบัสนุนในปีต่อไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและการพิจารณาประเมิน 
               ผลโดยคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

  ขอ้ 9.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหเ้งินทุน ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณานกัศึกษา
นานาชาติท่ีขอรับเงินทุนตามประกาศน้ี และเสนอคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเพ่ือใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
  ขอ้ 10. การคดัเลือกและการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
  ขอ้ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะแพทยศาสตร์ อาจยกเลิกโครงการน้ี หรือมี
การเปล่ียนแปลงสาระและลกัษณะของโครงการท่ีแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีไดต้ามความเหมาะสม 
  ขอ้ 12. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี หากมีปัญหาในการปฏิบติั ให้
คณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    12 มกราคม พ.ศ. 2554 
          (ลงช่ือ)  จินตนา  สตัยาศยั 

      (รองศาสตราจารยจิ์นตนา  สตัยาศยั) 
               รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

          รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่28/2551) 
เร่ือง  แก้ไขการจดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวชิากายภาพบ าบัด 
-------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรแกไ้ขการจดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบั 
บัณฑิตศึกษาให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้ นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  27                                
แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคนิคการแพทย ์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2551 ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2551 จึงออกประกาศแกไ้ขการจดัสรรทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวิชา
กายภาพบ าบดั ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 28/2551) เร่ือง แกไ้ขการ
จดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ
สาขาวชิากายภาพบ าบดั” 

2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  
3. ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 5.แห่งประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 20/2551) และให้

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 5. จ านวนเงินทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั ก าหนดดงัน้ี 

5.1 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน               
3  ทุน ๆ ละ 20,000 บาท/ภาคการศึกษา  ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

5.2 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิากายภาพบ าบดั จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 
20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  

ในการจดัสรรทุน หากปรากฏวา่ การคดัเลือกไม่ไดผู้รั้บทุนตามจ านวนท่ีก าหนด ให้
เปล่ียนแปลงจ านวนทุนระหวา่งสาขาวชิาทั้งสองสาขาวชิาไดต้ามความเหมาะสม 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25 กรกฎาคม  พ.ศ.2551 
 
                            (ลงช่ือ)   เกรียงไกร  กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร  กิจเจริญ) 
                 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่20/2551) 
เร่ือง  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวชิากายภาพบ าบัด 
-------------------------- 

 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในดา้นการศึกษาและการวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์

โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2551 ลง
วนัท่ี 25 เมษายน 2551  มีมติให้จดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 20/2551) เร่ือง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั” 
 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  

3. ใหย้กเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 3/2550) ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2550  เร่ือง 
ทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั 
และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
 4. ในประกาศน้ี 

“คณะ”   หมายถึง  คณะเทคนิคการแพทย ์
“นกัศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
“วงเงิน”   หมายถึง  เงินทุนสนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาการผลิตบณัฑิตคณะเทคนิคการแพทย ์โดยไม่ตอ้งชดใชคื้น 
 5. จ านวนเงินทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ
สาขาวชิากายภาพบ าบดั ก าหนดดงัน้ี 

5.1 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 3 ทุน 
ๆ ละ 20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี 

5.2 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิากายภาพบ าบดั จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 
20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  

6. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิขอรับทุน 
6.1  ตอ้งมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
6.2  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ในระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 3.00 
6.3 ผูท่ี้ไม่ไดรั้บทุนจากแหล่งอ่ืน หรือไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ หรือพนกังานมหาวทิยาลยั จะ

ไดรั้บพิจารณาก่อน 
6.4  หากเป็นขา้ราชการ หรือพนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งไม่ไดรั้บทุนการศึกษา 
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6.5  ในกรณีท่ีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

7.  การรับสมคัร 
  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรขอรับทุนใหติ้ดต่อขอรับใบสมคัรท่ี กลุ่มภารกิจดา้นวชิาการ(คุณพิมพา โสภา) ชั้น 2  
ส านกังานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย ์ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2551 

8. หลกัฐานการสมคัร 
8.1 ใบสมคัรพร้อมรูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แวน่ตาด า ถ่าย

ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
8.2 ส าเนาแสดงผลการเรียนในระดบัปริญญาตรี ตลอดหลกัสูตร จ านวน 1 ชุด 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
8.3 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

9. การคดัเลือก 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกโดยก าหนดวนั เวลา และ

สถานท่ีในการสอบสมัภาษณ์ใหน้กัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทราบ 
10. เง่ือนไขการรับทุน 

 10.1 ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา จะตอ้งช่วยเหลือกิจกรรมของคณะฯ เม่ือคณะฯตอ้งการความร่วมมือ 
 10.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บทุนต่อเน่ือง จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียต่อภาคการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 3.00  
 10.3 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีสิทธิ 
 ระงบัหรือบอกเลิกการใหทุ้นไดต้ามความเหมาะสม 

11. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12 พฤษภาคม  พ.ศ.2551 

 
                            (ลงช่ือ)   เกรียงไกร  กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร  กิจเจริญ) 
                 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่40/2549) 
เร่ือง  ทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

-------------------------- 
 เพ่ือให้การเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายสนบัสนุนการท าวิจยัของคณะ
เทคนิคการแพทย์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษในหมายเหตุข้อ 3 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 14/2549 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2549  จึง
ก าหนดวธีิการเสนอขอทุนสนบัสนุนการท าวจิยัและการศึกษาอิสระไวด้งัน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 40/2549) เร่ือง ทุนสนบัสนุนการท า
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 3. ในประกาศน้ี 
  “คณะ”  หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย ์
  “คณะกรรมการประจ าคณะ”หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
  “รองคณบดี” หมายถึง  รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 
  “เงินทุน” หมายถึง  เงินทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีจ่ายจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิต คณะเทคนิคการแพทย ์โดยไม่ตอ้งชดใชคื้น 
 4. จ านวนเงินทุนส าหรับการท าวทิยานิพนธ์ และส าหรับการศึกษาอิสระ ก าหนดดงัน้ี 
  4.1 เงินทุนส าหรับการท าวทิยานิพนธ์จดัสรรใหเ้ร่ืองละไม่เกิน 10,000 บาท 
  4.2 เงินทุนส าหรับการศึกษาอิสระ จดัสรรใหเ้ร่ืองละไม่เกิน 8,000 บาท 
 การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินทุนในแต่ละปีการศึกษา ใหค้ณะก าหนดโดยผา่นความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5.  วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระท่ีจะไดรั้บทุนตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

5.1 ผูท้  าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรของคณะเทคนิค การแพทย ์
5.2  มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเป็นอาจารยป์ระจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
5.3 ผา่นการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
5.4 มีแผนงานใชเ้งินทุนท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

 6. ใหน้กัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัยืน่ขอรับทุน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาพิจารณากลัน่กรองและอนุมติัโครงการ 
 7. ใหร้องคณบดีเป็นผูอ้นุมติัการจ่ายเงินทุนใหก้บันกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 8. การใชจ่้ายเงินทุนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและนกัศึกษาเป็นผูพิ้จารณาการใชเ้งินร่วมกนั 
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 9. ใหก้รรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์ประเมินและสรุปผลการใช้
เงินทุนทุกภาคการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 10. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
  
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2549 
 
                            (ลงช่ือ)   ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
      (รองศาสตราจารยชู์ชาติ  อารีจิตรานุสรณ์) 
                 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่53/2552) 
เร่ือง ทุนส่งเสริมการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลกัสูตรโครงการพิเศษของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ของคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548)   เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิค
การแพทย ์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552  เม่ือวนัท่ี 14  สิงหาคม 2552 จึงก าหนดวิธีการเสนอขอทุนส่งเสริมการ
เรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 53/2552) เร่ือง ทุนส่งเสริมการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศึกษา” 
 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
 3. ในประกาศน้ี 
  “คณะ” หมายถึง  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
  “อาจารย”์  หมายถึง  อาจารยป์ระจ าคณะเทคนิคการแพทย ์หรืออาจารยพ์ิเศษท่ีมาสอนใน
รายวชิาสงักดัคณะเทคนิคการแพทย ์
   “รองคณบดี” หมายถึง รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 
   “เงินทุน”  หมายถึง  เงินทุนส่งเสริมการสอนท่ีจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือจาก
กองทุนส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิต คณะเทคนิคการแพทย ์โดยไม่ตอ้งชดใชคื้น 
 4. จ านวนเงินทุนส่งเสริมการสอน ก าหนดดงัน้ี 
  4.1 เงินทุนส่งเสริมการสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและ
การจดัการ ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
  4.2 เงินทุนส่งเสริมการสอนหลกัสูตรอ่ืน ๆ (โครงการพิเศษ) ท่ีคณะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ
หลกัสูตร แต่เป็นเจา้ของรายวชิา ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
 หากมีการใชเ้งินทุนส่งเสริมการสอนเกินวงเงินท่ีก าหนดใหค้ณะพิจารณาโดยผา่นความเห็นชอบของท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5. ใหอ้าจารยย์ืน่ขอรับทุนส่งเสริมการสอน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ใหก้ลุ่มภารกิจดา้นวชิาการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 6. อาจารยท่ี์มีสิทธิไดรั้บทุนตอ้งผา่นการประเมินการสอนตามเกณฑท่ี์คณะก าหนด และตอ้งส่งแผนการ
สอนครบทุกชัว่โมงท่ียืน่ขอรับทุน 
 7.  ผูไ้ม่มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการสอนไดแ้ก่อาจารยท่ี์ยืน่ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนในหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ) หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ  ตามขอ้ 4.2 
 8. ใหร้องคณบดีเป็นผูอ้นุมติัการจ่ายเงินทุน 
 9. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 26  สิงหาคม  พ.ศ.2552 
                            (ลงช่ือ)   เกรียงไกร  กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร  กิจเจริญ) 
              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์


